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Николай Кърков и Станимир Панайотов

Автономизъм, марксизъм, революция:
бележки отнякъде

Темата и съдържанието на книгата, която читателят държи в ръцете 
си, неизбежно провокират множество въпроси, чиито отговори не са 
непременно очевидни. Ако споменем някои от най-вероятните такива: 
Не се ли уморихме вече от марксизми, пък били те и автономистки? 
Не си ли научихме урока, че от марксизма добра теория не става, а 
дори напротив? И какво е това животно „автономистки марксизъм” в 
края на краищата? Не е ли то по същността си производно, или поне 
по-близко до анархизма, превръщайки фразата „автономистки марк-
сизъм” в несводимо противоречие? Какво мотивира избора на толкова 
много текстове и традиции, много от които не използват термина и 
дори може би не биха се припознали в него? И какво целим да постиг-
нем с публикуването на тази книга, особено в контекста на съвременна 
постсоциалистическа България?

Това въведение към сборника Автономизъм и марксизъм: от Па-
рижката комуна до Световния социален форум цели да отговори на 
тези въпроси, повече или по-малко в гореспоменатия им ред. Нами-
раме това за още по-важно предвид факта, че те задвижиха замисъла 
и реализацията му, с всички негови предполагаеми достойнства (за 
което са отговорни много хора) и с всичките му неизбежни недоста-
тъци (за което отговорност носим само ние като нейни съставители 
и редактори). Издаваната от нас книга, не по-малко от всяка друга, 
е изтъкана от противоречия и вътрешни напрежения. Те не могат да 
бъдат снети от нито един диалектически синтез. Да се опитваме или 
да целим да сведем многоезичието на събраните тук автори и тексто-
ве до монологизма на една абсолютна и безусловна интерпретация, 
следователно би било не само неуместно, но и невъзможно. По-скоро 
искаме да обсъдим своите основания за създаването на този сборник, 
чиято цел не е само да умножи теоретичните перспективи, но и - или 
поне така се надяваме - да направи една политическа интервенция.

Въпрос #1: Що е автономистки марксизъм?

За активисти или политически мотивирани интелектуалци, особено 
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със симпатии към марксизма, е добре познат „либералният” аргумент, 
че „марксизмът/комунизмът/социализмът е добър на теория, но не ра-
боти на практика”. Аргументът проектира една социална онтология, в 
рамките на която големите теми за солидарността и взаимопомощта, 
за края на експлоатацията и за преустановяване на стоковия фетиши-
зъм са сами по себе си основателни и дори привлекателни, но влизат 
в конфликт както с реалните измерения на човешката природа (с на-
гласите на „обикновения човек”), така и с характерологията на поли-
тическите и икономически институции. Оттук и не само напрежени-
ето между (добрата) теория и (лошата) практика, но и злощастните 
последствия на опита, практиката да се положи в прокрустовото ложе 
на теорията. Без да търсим парадокса, но не и без доза ирония, сме 
склонни да се съгласим с този аргумент, но с две необходими и крайно 
важни уточнения. Правим тези уточнения не само за да дефинираме 
понятието „автономистки марксизъм”, но и за да покажем по какво 
той се различава, според нас, не само от капитализма, но и от голяма 
част от традиционната марксистка традиция.

Най-напред, намираме за напълно уместен либералния аргумент 
за напрежение между (сравнително добра) теория и (абсолютно 
лоша) практика, стига обаче той да бъде приложен към почвата, коя-
то го подхранва. Другояче казано, според нас именно капитализмът, 
а не марксизмът/социализмът/комунизмът като социален порядък 
предлага едно себеразбиране, което на теория може и да звучи убе-
дително и привлекателно, но чиято практическа реализация води до 
катастрофални последствия1. Нека илюстрираме това противоречие 
с един класически пример (макар да можем да предложим и много 
други): добре познатата теза, че капитализмът е равнозначен на сво-

1 По схватлив (ако и на места твърде техничен) начин това бива доказвано 
в теорията на Негри за „комунизма на капитала”. За да избегне собственото 
си самоунищожение, и в добавка към ограждането на общите блага, 
неолибералният капитал комунизира определен тип нематериален труд и 
постиженията на когнитариата, но не отменя нито теорията на стойността, нито 
самата принадена стойност, което го поставя в парадоксално положение (което 
пък сякаш го спасява, доколкото капитализмът е толкова по-диалектически 
от комунизма, колкото по-противоречив е). Но тази тенденция не трябва да 
се бърка със „социализацията на инвестициите” у Кейнс. Вж. Antonio Negri, 
Goodbye, Mr. Socialism: Radical Politics in the 21st Century. London: Serpent’s 
Tail, 2008, pp. 157-180. Подобна идея бива развивана от Паоло Вирно, и в друга 
посока от Джон Холоуей, чиято теория на правенето срещу труда може да се 
чете през пропуснатото от него „оработяване” на съветите у Колонтай. Вж. 
Джон Холоуей, Пропукай капитализма, превод: Колектив, София: Анарес, 
2013, и текста на Колонтай в този сборник; бел. авт.
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бодния пазар, който на свой ред се явява най-добрият регулатор на 
социалните отношения. В рамките на една такава дефиниция, паза-
рът действа най-напред като един вид филтриращ механизъм, който 
позволява на „най-добрите” (най-интелигентните, най-трудолюбиви-
те, най-умелите и т.н.2) да оставят зад гърба си голяма част от конку-
ренцията, пресявайки, фигуративно казано, сеното от плявата. Но на 
второ и не по-малко важно място, пазарът не само стимулира иконо-
мическо и социално неравенство, но и осигурява умножаване на ма-
териалното и икономическо благосъстояние в низините според това, 
което икономистите наричат trickle-down economics. Така например 
хора като Бил Гейтс (Майкрософт) и Марк Зукърбърг (Фейсбук) не 
само трупат огромни богатства благодарение на своите предприема-
чески способности, но и създават предпоставките за технологическа 
революция, която обслужва интересите на милиони хора по света. 
Капитализмът днес се представя като неохуманитарен проект, който 
връща с едната ръка това, което е взел. Но под каква форма?

Такава е теорията, или, ако върнем към живот един леко позап-
рашен термин, идеологията на капитализма. Практиката обаче ни 
сочи в една много по-различна посока. И не само защото, предвид 
господстващата роля днес на финансовата икономика над матери-
алното производство, огромната част от нас нямат нито познанията, 
нито най-вече ресурсите да участват реално на финансовите паза-
ри. А преди всичко защото огромните печалби на тези пазари се 
реализират в условията на абсолютна непрозрачност на информа-
цията и на почти пълен монопол на ресурсите, което обяснява спо-
собността на финансови спекуланти, транснационални компании и 
на хедж фондове да печелят милиони долари буквално за минути и 
нерядко на огромна цена за цели общности и дори държави. Не слу-
чайно, както твърди френският историк Фернан Бродел, основата 
на капитализма в строгия смисъл на думата не е свободният пазар, а 
това, което той нарича „анти-пазар”, почти херметично затворения 
кръг от институции, практики и агенти, чиято логика не би могла 
да бъде по-далеч от тази на демократичния обмен. А що се отнася 
до балансиращата роля на пазара и на способността му да облаго-
детелства и най-непривилегированите, това е теза, която едва ли се 
нуждае от оборване, 5 години след началото на Голямата световна 
рецесия, малко повече от две от старта на движението Occupy (с не-
говия лозунг за антагонизма между 99 % срещу най-богатия 1 %). И 

2 Вж. текста на Джеймс, Дунаевская и Лий в този сборник относно 
начините на труд в СССР и САЩ и теорията за държавния (съветски) 
капитализъм; бел. авт.
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особено в контекста на съвременна България, на продължаващите 
протести и окупации, чиято мотивация отдавна вече не е замяната 
на един елит с друг, а нарастващата критическа нагласа към аро-
гантната симбиоза между политическа и икономическа олигархия 
и между официална власт и мафиотски структури: неизменното до-
казателство, че всяка икономика е политическа икономика, че всяка 
демокрация (или, с думите на Бадиу, капитало-парламентаризъм) 
си има своята мафия. 

На едно второ и по-сериозно равнище обаче, либералният аргу-
мент за разрива на теорията и практиката у марксизма има своите 
основания (макар и по по-различни причини от тези на неговите ав-
тори). В определена степен е напълно вярно, че за голяма част от 
марксистката традиция именно теорията е тази, която има примат 
над практиката, като обаче анулира както себе си, така и същата тази 
практика в процеса на своята реализация. Такова например е тъл-
куването на американския автономистки марксист Хари Клийвър 
във великолепната му книга Reading Capital Politically, което до го-
ляма степен вдъхновява собственото ни разбиране за автономизъм3. 
Както показва Клийвър, безкрайно разнородни течения в марксизма 
като болшевизма и критическата теория на Франкфуртската школа, 
споделят раздвояването на теория и практика, свеждайки ролята на 
работниците до тази на пасивна маса, която се нуждае от външен 
стимул, за да инициира дейност. Така както марксизъм-ленинизмът 
привилегирова ролята на партията като единствено способна да води 
масите към социалистическото бъдеще например, така и критиче-
ските размисли на франкфуртци привилегироват ролята на профе-
сионалните интелектуалци като единствено способни да схванат и 
теоретизират механизмите на господство във всичките му нюанси. И 
в единия случай, и в другия, теорията не само трябва да се принесе 
отвън, стимулирайки иначе пасивната и инертна практика, но често 
пъти има и (най-малкото) парализиращ ефект върху тези, за които се 
предполага, че не биха могли да действат без нея. Резултатът така е 
не само закостеняване и анулиране на радикалния потенциал на са-
мата теория, но и опорочаване на политическата практика.

Можем да си представим, разбира се, и обратното отношение 
между теория и практика, според което практиката или въобще не 
се нуждае от теория, или спонтанно я разгръща върху собствените 
си основи и по силата на вътрешноприсъщата си логика (вж. въпрос 

3 Вж. особено гл. 1 в книгата на Клийвър: Harry Cleaver, Reading Capital 
Politically, Brighton, Sussex: Harverster Press, 1979; вж. по-специално и pp. 
55-76; бел. авт. 
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#3). Ако трябва обаче да резюмираме в едно изречение мотивацията 
за нашия сборник, то бихме казали, че тя се състои в убеждението 
ни, че автономисткият марксизъм избягва тази фалшива идентичност 
между теория и практика, било под формата на прим�та на теория-�та на теория-та на теория-
та над практиката, било обратното. За автономисткия марксизъм, за 
разлика както от теоретическия вангардизъм, така и от волунтарист-
кото спонтанничество, теорията и практиката се разгръщат на фона 
на нестихващото си диалектическо напрежение, според което най-
добрата теория е тази, която се ражда в контекста на конкретни поли-
тически борби, така както практиката достига нови равнища на ра-
дикализъм тогава, когато разчита на радикална теория. С други думи, 
теорията нито предхожда практиката, която след това често пъти я 
анулира, нито пък е строго ограничена или органично създадена от 
нея, защото двете съществуват в отношения на взаимозависимост и 
взаимно подсилване. 

Или, ако илюстрираме това отношение с примерите на две застъ-
пени в нашия сборник традиции: През 60-те и 70-те години на ми-
налия век италианските пост-операистки марксисти се обръщат към 
някои полузабравени текстове на Маркс, като първоначално замисле-
ната като „част VII” от Капиталът глава със заглавие „Резултати от 
непосредствения процес на производство“ (публикувана за пръв път 
през 1933 г.) и Основи на критиката на политическата икономика 
(публикувана за пръв път през 1953 г.), за да разгърнат оригинални 
понятия като „социална фабрика”, „реално субсумиране на труда от 
капитала”, „всеобщ интелект”, „масов работник” и т.н., които обаче 
биха били неразбираеми вън от контекста на борбите на италианския 
пролетариат (включително на неговите маргинални подгрупи) сре-
щу италианския капитализъм от „южен тип”. По горе-долу същото 
време, югославски марксисти от кръга „Праксис“ се връщат към тек-
стовете на ранния Маркс (също недостъпни за широката публика до 
30-те години на ХХ в.), с големите теми за отчуждението, родовия ха-
рактер на човека и т.н., за да предложат радикална критика не толкова 
на западния капитализъм, а на своя собствен югославски социализъм 
от самоуправленски тип. Теоретичните препратки и концептуален 
апарат в тези два случая са напълно различни, така както е различен 
контекстът на работническа борба в Италия и бивша Югославия. Но 
и двете носят радикален политически заряд именно благодарение на 
нестихващата диалектика между теория и практика. 

Така че, ако се опитаме да дадем максимално синтетичен отго-
вор на горния въпрос #1 под формата на дефиниция: под автоно-
мистки марксизъм разбираме способността на трудещите се хора 
(в най-широкия смисъл, от работници във фабриките до домашни 
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прислужници, и от софтуер специалисти до служители в третия сек-
тор) самостоятелно да определят своите борби и стремежи, както 
и своите творчески практики, труд и техния контрол (доколкото се 
самовъзприемат като общност), и то не само срещу капитализма, а 
често пъти и срещу своите традиционни институции, като партиите, 
профсъюзите и дори марксистките интелектуалци. Подобно напре-
жение е определящо, но то не е отрицание нито на работническата 
автономия, нито на партийната или профсъюзната организации и не 
разгражда политическия потенциал на самоуправлението, както ще 
обясним по-долу.

Въпрос #2: Как подбрахме включените текстове?

Това, разбира се, е една поне на пръв поглед може би недостатъчно 
ясна, защото е твърде широка, дефиниция на автономисткия маркси-
зъм, която се нуждае от допълнително уплътняване. Тази съзнателно 
търсена широта на дефиницията обаче повлия и на избора на автори 
и текстове. Като съставители, в ретроспекция сме съвсем наясно, че 
селекцията на текстови материали в нашия сборник беше колекти-
вен продукт на няколко взаимодействащи си фактора. Най-напред, 
тя беше плод както на нещата, които знаехме предварително (като 
например интервенциите на ситуационистите или на италианските 
автономисти през 60-те и 70-те години), така и на тези, които научи-
хме в процеса на работа (като приноса на тенденцията Джонсън-Фо-
рест в САЩ през 50-те или този на Работническата опозиция в Русия 
през 20-те години). Наред с това обаче - и казваме това без излишна 
скромност - тя беше и резултат на границите на собственото ни неве-
жество, на огромното поле от незнание или недостатъчно познание, 
с което се сблъскахме в изследователската си работа. В рамките на 
това (учено) незнание обаче се опитахме да дадем максимална пред-
ставителност на колкото се може повече школи и традиции в полето 
на автономисткия марксизъм. Малко схематично казано, този стре-
меж към представителност се изразява в поне четири аспекта.

1. Времеви. Както показва и съдържанието на нашия сборник, 
умишлено се опитахме да застъпим текстове от втората половина на 
ХІХ в., та и до днес. Така първият включен от нас материал предста-
влява откъс от Гражданската война във Франция (1871 г.), текст, в 
който за нас Маркс се доближава максимално до основните позиции 
на автономизма, докато последният ни избор, коментар на порту-
галския социолог Боавентура де Суса Сантос върху предизвикател-
ствата на/пред Световния социален форум, датира от 2007 г. Макар и 
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да не успяхме да включим тук задочния диалог на Маркс с Бакунин 
върху темата на Парижката комуна, както и историографските сви-
детелства на Меринг, громящи Маркс, каквото беше първоначалното 
ни намерение, нито пък откъс от, да речем, последния колективен 
текст на Харт и Негри (Declaration) поради липса на време и място, 
времевият отрязък, който покрива съдържанието на нашия сборник 
е от почти век и половина, с широко представяне на дебати от 20-те, 
60-те и 70-те години и т.н.4.

2. Пространствен. Повечето англоезични сборници по автоно-
мистки марксизъм фокусират главно върху западноевропейските 
практики на автономизъм, и по-специално върху опита на италиан-
ските пост-операистки марксисти. Ние също така включихме раз-
лични течения и традиции от Западна Европа, от привържениците 
на работническите съвети в Германия и Холандия през 20-те, през 
Ситуационистите във Франция и самите италиански автономисти. 
Но сборникът ни също така предлага представителна селекция от 
текстове на тенденцията Джонсън-Форест, в която ключова роля 
играе карибският марксист С. Л. Р. Джеймс, автор като бащата на 
популярното образование Паоло Фрейре от Бразилия, критични към 
болшевизма марксисти от ранните години на Съветския съюз, както 
и марксистки хуманисти от бивша Югославия. Т.е. географският об-
хват на сборника включва четири континента - а те не са повече по 
простата причина, че нямахме възможност да изследваме разгръща-
нето на автономистки марксистки нагласи на други места, например 
в Африка5.

3. Тематичен. Изборът на текстове следваше и един тематичен 
критерий. Това е вероятно най-явно в една от секциите на съдържа-
нието, макар и най-кратката, което умишлено обособихме като от-
делна от останалите и с която имаме повод да се гордеем: тази на 
феминисткия автономистки марксизъм. Решихме да отделим феми-
нистките интервенции в отделна част от книгата най-вече поради 
факта, че докато в огромната си част марксистите автономисти фоку-
сират вниманието си върху процеса на производство (бил той мате-
риален, или нематериален) като централната арена на борбата срещу 
капитализма, това често пъти става на гърба на жените, които са ос-

4 Вж. съответно текста на Бакунин, „Парижката комуна и идеята за 
държавата”, в: Bakunin on Anarchism, New York: A.A. Knopf, 1972; Франц 
Меринг, Карл Маркс. История на неговия живот, превод Никола Попов, 
София: Издателство на БКП, 1957, сс. 523-533; Michael Hardt and Antonio 
Negri, Declaration, New York: Argo Navis, 2012; бел. авт.
5 Но вж. препратките в текста на Рене Ризел тук; бел. авт.
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тавени да се грижат за дома, да чистят, готвят, мият чиниите и да се 
грижат за децата. Основният принос на марксистките феминистки се 
състои в опита им да политизират именно тази сцена на социалното 
възпроизводство, която, както недвусмислено показват те, е не само 
един безкрайно важен терен за експлоатацията за капитализма, но 
и носи огромен подривен потенциал. Феминистките критики вътре 
в автономизма доказват неговата отвореност, доколкото феминизмът 
служи като подриване в подриването. Особено важна за нас е крити-
ката, която феминистките теоретици предлагат не само на капитали-
зма, но и на патриархалните и сексистки отношения, вътрешнопри-
същи дори на една така демократична и открита традиция, като тази 
на автономисткия марксизъм. Освен всичко останало се надяваме 
изборът на текстове в тази част да допринесе и за задълбочаване на 
феминистките дебати в България, които, поне на ниво mainstream, 
често пъти се люшкат между технократството и либерализма.

4. Методологически. И най-сетне, изборът ни има също така и 
своята методологическа страна. С голямата част от текстовете, вклю-
чени тук, целяхме да застъпим и тясната зависимост между теория и 
практика, да покажем как двете взаимно се подхранват и подсилват. 
Така например сред текстовете на италианските марксисти открива-
ме не само теоретични дискусии на понятия като всеобщ интелект 
или автономистка хипотеза, но също така и просторни анализи на 
практики като тази на свободните радио станции в Италия (Радио 
„Аличе”) или на autoreduzzione, практиката на отказ от заплащане на 
автобусни или кино билети или колективното намаляване на наемите 
за квартири и електроенергия, широко използвани в Италия през 70-
те години на миналия век. По сходен начин подборката на материали 
от френските ситуационисти също така включва не само идеи вър-
ху работническите съвети, но и дискусии на практики като dérive и 
détournement. И т.н.

Най-общо казано, целта на нашия подход беше да дадем максимал-
на плътност и на двете страни на понятието „автономистки марк-
сизъм”. От една страна, опитахме се да бъдем максимално чувстви-
телни към практиките на автономия, на създаването на алтернатив-
ни форми на социални отношения, на материално (и нематериално) 
производство и възпроизводство, отвъд закостенелите йерархии на 
капитализма. От друга, държахме да теоретизираме тези автономист-
ки практики от марксистка позиция, мотивирана както от критика 
на капиталистическия социален порядък и от стремежа за неговото 
преодоляване, така и от ясното разбиране, че същите тези практики 
никога не се извършват във вакуум, нито пък имат достъп до някак-
во „чисто” и абсолютно прозрачно измерение, в което да са напълно 
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откъснати и недокоснати от света, в които се реализират. Т.е. целта 
ни беше да избегнем идентифицирането на автономизма (от марк-
систки тип) с утопията (поне в нейния нео-хегелиански вид). За нас, 
напротив, е особено важно да мислим двете заедно, автономизъм и 
марксизъм, или автономистки марксизъм. Оттук и разбирането ни 
за фундаментална разлика между теориите и практиките на автоно-
мистки марксизъм и това, което днес набира популярност (не само, 
но също така и в България) под формата на идеи за автономия, взети 
сами по себе си. 

Въпрос #3: Защо автономизъм, а не просто автономия?

Един от ключовите проблеми, провокирали създаването на насто-
ящия сборник, беше да покажем как автономията е много по-ком-
плексен феномен от сепаратизма. Това е толкова по-важно, защото 
във всякакви пространства на автономизма (скуотове, социални 
центрове, „временни автономни зони” и подобни общности) днес 
протестни движения си служат с понятие за автономия, с което обо-
значават независимост на една група (и по-често - шепа) хора от дър-
жавата или други вертикални и производни на нея структури. Така 
в популярното въображение на движения за пряка демокрация ав-
тономията се явява като спасителен остров между държавната при-
нуда и левите ѝ критики: едно сякаш празно пространство, което 
предоставя възможност както за антидържавническа, така и за анти-
идеологическа нагласи, които отричат впримчването си във всякакво 
идеологическо мислене. Сякаш автономията няма кумири, фетиши и 
процес на отчуждение: сякаш тя е лакмус тестът на освободителните 
движения днес, повярвали в постидеологическия фетиш на една най-
политическа автодеполитизация, чиято идеологическа форма е все 
така антикапитализмът. 

Може и така да е, но за какво освобождение става въпрос, и от 
какво? Автономизмът никога не е бил нито анархизъм, с неговото 
тотализиращо и неисторическо схващане за свобода „от”, нито без-
критичен марксизъм, за който революцията кулминира с поемане-
то на държавните лостове. Тук е уместно да споменем и паралела, 
който съзираме между анархизма и марксизма (от съветски тип). И 
анархизмът (донякъде с изключение на анархосиндикализма на Ма-
латеста например), и съветският марксизъм оперират с идентични 
и изоморфни понятия за освобождение и противоречие. Така както 
анархистите често пъти действат, сякаш Държавата или я няма, или 
може да бъде разрушена във всеки един момент, така и съветските 
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диалектически материалисти настояват за нейното постепенно отми-
ране по пътя към „светлото бъдеще” (което не им пречи заедно с това 
да засилват властовите ѝ механизми, в една перверзия на диалекти-
ката6). И за едните, и за другите Държавата или я няма, или я има, 
но без това да внася значителна разлика нито на теоретическо, нито 
на практическо равнище. С други думи, и двете страни мразят както 
държавата, така и диалектиката/опосредяването, макар и по различ-
ни причини. Автономисткият марксизъм, напротив, запазва противо-
речивостта в противоречието, присъщо на диалектиката не просто на 
държавата, а на човешката общност7. Той се явява като екзистенци-
алния модус на противоречието между организация и спонтанност, 
между власт и маси, между партия и профсъюз и в крайна сметка 
между водач и партия/профсъюз. Унищожаването на това противоре-
чие логично води до унищожаването на практикуващите автономия 
общности. 

Тук е моментът да кажем защо говорим за автономизъм, а не прос-
то за автономия. И не само защото за мнозина идейното пресичане 
между автономизъм и марксизъм е противоречие само по себе си 
(предвид тежкото наследство на „реалния социализъм”). А и заради 
критиката, че вече сме преживели достатъчно -изми, доказали се като 
провалени социални проекти и сриващи се под собствената си иде-
ологическа тежест (вж. по-горе въпрос #1). Този възглед често пъти 
изхожда от позиция, която гледа на автономията като не само на пос-
тсоциалистическа, но и постидеологическа алтернатива (в странен 
и показателен паралел с либералната гледна точка). Така простото 
отпращане към социалноосвободителни движения и анклави на сво-
бодата на „Автономия” се срива в аисторичност, защото автономията 
е феномен, стар колкото Парижката комуна и експериментален, кол-
кото ССФ. Неквалифицираната употреба на идеята за „автономия” 
изисква стихийността на революционните маси да се мисли като вре-
менна прищявка на самия дух на времето и разгръщащите се борби - 
сякаш от страх, че усядането на едно движение както в понятие, така 

6 За само привидния парадокс на сталинисткия диамат, който не само 
подкрепя едновременното отмиране и засилване на държавата, но и вижда 
второто като средство за реализация на първото, вж. Predrag Vranicki, 
„Theoretical Foundations for the Idea of Self-Management”, в: Praxis 
International, Vol. VIII, 1972; бел. авт.
7 Подобна идея - която е най-объркваща там, където е най-ясна - бива 
развита от Борис Гройс в последната му книга чрез една сякаш подривно 
квазисталинистка философия на езика. Вж. The Communist Postscript, trans. 
by Thomas H. Ford, London: Verso, 2009, p. xvii; бел. авт.  
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и в действителна структура/институция, ще го самоснеме. Поняти-
ето за „автономия” в този смисъл има претенцията да бъде непро-
тиворечиво, доколкото е неуловимо както за идеологизация, така и 
за манипулативна свръхполитизация. Ние противопоставяме на този 
възглед понятието „автономизъм”, дефиниран като способността на 
хората диалектически да променят йерархичните институции чрез 
създаването на техни алтернативи, без да вярваме, че последните са 
изцяло „хоризонтални”. Защото бягството от фигурата на водача е 
толкова илюзорно, колкото и бягството от понятие за автономизъм, 
както и това от идеологизацията му въобще. 

Има различни нива на противоречие в автономизма: индивид-гру-
па, водач-партия, профсъюз-партия и т.н. Подобно напрежение е оп-
ределящо, но то не е отрицание нито на работническата автономия 
(или на днешния по-горчив език: на потенциала на прекариата) или 
на партийната или профсъюзната организации, нито разгражда поли-
тическия потенциал на самоуправлението. За мнозина (включително 
у нас) способността за самоопределяне е сърцето на аргумента за 
сливането на пряка демокрация и автономизъм. В действителност 
това е преработка на изтласканото течение на автономисткия марк- автономисткия марк-автономисткия марк-
сизъм, подложено на исторически компромис и компрометиране как-
то отляво, така и отдясно. Така, от една страна, триумфът на пос-
тсоциалистическата идеология изтласка марксизма като провален 
мирогледен проект, докато, от друга, множество съвременни (и не 
винаги) лявоидентифициращи се фракции пропагандират (работни-
ческата) автономия като неприсвоима и некорумпируема от полити-
ката. Резултатът е, че автономизмът е подложен на имунизация от 
собствената си политизация в борбата, която го е създала, свеждайки 
го до сепаратизъм. Нищо чудно, че мнозинството от освободителни 
движения днес изглеждат като партита на хора, които търсят трудо-
вата си заетост от онези, което пият шампанско над тях и ги снимат с 
мобилните си телефони, докато им се присмиват световноисториче-
ски. Днес не е нужно да яздиш кон, за да бъдеш Бонапарт и разумът 
едновременно. Достатъчен е само един i-phone. 

Историята на автономисткия марксизъм разгръща именно тези 
противоречия, без да ги снема от сцената на политическите идеоло-
гии, за разлика от идеологията на пряката демокрация. Можем да го 
определим като революция вътре в диалектиката между спонтанност 
и организация, между институция и реформа. Автономистките идеи 
са в основата си преобразуваща критика на социалдемокрацията и 
социалреформизма, но те далеч не са и завръщане към първата фаза 
от хипотезата на Бадиу. Всъщност това, което за целите на този сбор-
ник ние дефинираме като автономистки марксизъм, е онази фаза на 
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комунистическата хипотеза, която в момента липсва от пейзажа на 
дебата върху „идеята за комунизма”8. 

Въпрос #4: Какво се надяваме да постигнем с тази книга, в 
съвременна България?

Замисълът и мотивацията за всяка една книга се променят в про-
цеса на нейното оформяне и тази книга не е изключение. Най-общо 
казано обаче, можем да маркираме три причини, които мотивираха 
подготовката и реализацията на този сборник. Най-напред, с публи-
куването на Атономизъм и марксизъм целяхме континуитет с публи-
кацията на „Нови Леви Перспективи” от миналата година - сборника 
Маркс: хетерогенни прочити от XX век, който целеше да въведе в 
българския контекст широка палитра от текстове, дискутиращи раз-
лични аспекти на наследството на Маркс. Продължаваме да виждаме 
възможностите за диалог и взаимно допълване между тези две кни-
ги, които могат да се четат и заедно. На второ място обаче, искахме 
и да въведем в обращение и една подривна, позабравена, нерядко 
потискана, а в контекста на България и почти непозната традиция в 
марксистката практическа теория, тази на автономисткия марксизъм. 
Правим го не само за да допринесем към разбиването на идеологи-
чески мотивираните уравнения между радикалното наследство на 
Маркс и реалностите на „държавния/бюрократичен” социализъм в 
страни като България (уравнения, които и днес налагат една продъл-
жаваща denkverbot). Правим го също така и защото традицията на 
автономисткия марксизъм ни предлага един политически ангажиран 
и активистки марксизъм, в който нестихващата диалектика между 
теория и практика задава модела на един различен и безпрецеден-
тен радикализъм. Както вече споменахме, гледаме на автономисткия 
марксизъм и като на един глобален марксизъм, който не се свени да 
дискутира (в най-добрите си моменти) въпросите на пола, сексуал-
ностите и възпроизводството, а дори и своите европоцентристки ос-
нования.

На трето място сме наясно, че издаваме тази книга в рамките на 
строго специфичен момент от историята на постсоциалистическа 
България. В контекста на нестихващи протести и окупации, в кой-
то залозите са толкова високи, не е трудно да идентифицираме две 

8 Вж. The Idea of Communism, London/New York: Verso, 2010, под 
редакторството на Славой Жижек и Костас Дузинас, както и текста на Бадиу 
в настоящия сборник; бел. авт.
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доминиращи нагласи на колективното съзнание, които сковават по-
литическото въображение. Първата нагласа си остава заслепена по 
западния капитализъм (или капиталистическия европоцентризъм), 
налагащ модела, който трябва да следваме, за да излезем от ситуаци-
ята на нестихваща криза. Втората предполага нарастващ уклон към 
национализъм и нерядко чиста проба расизъм, като един вид диалек-
тическа реакция на Идеята за (недостижима) Европа. Ако първата 
позиция идентифицира основния проблем на страната като недоста-
тъчна капитализация/европеизация, един вид дефицитен и изостанал 
капитализъм от „балкански тип” (а с това води и до „автоколониза-
ция”), който трябва да бъде преодолян, следвайки „чистия” модел на 
Запада, то втората локализира проблема в присъствието на чужди те-
ла-паразити, които нарушават органичното цяло на нацията: от мю-
сюлмани бежанци и роми, застрашаващи националната хигиена, до 
свръхбогати западноевропейски елити, закостенели в бюрократична 
инерция. Говорим за „диалектика” помежду им, защото това, което 
за едната е проблемът (национална недостатъчност), за другата е ре-
шението и обратно. 

Струва ни се обаче, че през последните години, и особено послед-
ните няколко месеца, ставаме свидетели и на една трета нагласа, чи-
ито най-явни носители днес включват прекариата от февруарските 
протести, както и студентите от лятото насетне. Казваме това, без 
да идеализираме нито едната, нито другата страна (националисти-
ческият уклон на първите и сексистките и патриархални нагласи на 
вторите например са очевидни). Казваме го и с ясното съзнание, че и 
двете страни все още са в процес на търсене на своя език и въобра-
жаемо и продължават да изпитват трудности да артикулират полити-
чески проект. Жив остава и въпросът за възможностите за коалиране 
между работниците прекарии и студентите (също прекарии), чийто 
подривен потенциал е добре познат, поне от ’68 г. насетне. Но въ-
преки всички тези проблеми, а може би и заради поне част от тях (и 
най-вече липсата на ясен политически проект), може би не е толкова 
уместно да сме твърде критични към бъдещото им развитие. И може 
би именно този вакуум от идеи и алтернативи, това един вид „празно 
означаващо”, ни показват на практика, че провалът не е единствената 
и неизбежна съдба на новата вълна от протести в България.

Затова и след като започнахме с един либерален (и на практика 
капиталистически) аргумент, искаме да завършим и с друг такъв. Не-
йоми Клайн ни напомня една от най-циничните, но и проникновени 
идеи на Милтън Фридман, бащата на неолибералната идеология от 
80-те години, според която всяка криза е и възможност, която открива 
нови бъдещи посоки на развитие. Коя от тези посоки ще се реализира 
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на практика, според Фридман, зависи от идеите, които циркулират в 
едно общество, „the ideas lying around”9.

Може би е дошло време да се поучим и от неолибералите10. Бълга-
рия, а и не само тя, днес е в състояние на постоянна криза, на криза-
та като нормално състояние на нещата. По тази причина, следвайки 
примера на Фридман, е възможно да тълкуваме кризата и като въз-
можност, в която особено важни са идеите, които циркулират и бук-
вално „лежат наоколо”. Смеем да се надяваме, че с настоящия сбор-
ник по автономистки марксизъм ще допринесем, поне минимално, за 
циркулирането на нови идеи в България, и то не само в академичните 
среди. Така че, с риск да прозвучим наивно, се надяваме тази книга 
да се радва на относително дълъг живот, както сред академици, така 
и сред политически активисти.

9 Вж. особено гл. 1 от Нейоми Клайн, Шоковата доктрина, превод „Банда 
ентусиасти”, София: Изток-Запад, 2011; бел. авт.
10 Като тук е мястото да допълним, че подобна идея бе взета абсолютно 
насериозно от един теоретичен кръжок на име „акселерационизъм”, вдъх-
новен от шизоаналитичния проект на Дельоз и Гатари, който кулминира във 
възгледа че детронирането на капитала лежи в умишленото му забързване 
до максималната му скорост, която ще го унищожи; че е крайно време да 
капитализираме методите на капитала за целта на една всеобща комуниза-
ция като антипода на „комунизма на капитала” (вж. бел. 1 тук). Вж. Alex 
Williams and Nick Srnicek, #ACCELERATE: Manifesto for an Accelerationist 
Politics, 2013, в: www.accelerationism.files.wordpress.com/2013/05/williams-
and-srnicek.pdf (достъп 10.12.2013); бел. авт. 
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Карл Маркс

Из Гражданската война във Франция (1871)1

[…]

III.

На 18 март сутринта 1871 г. Париж беше разбуден от гръмовния 
възглас: „Vive lа Commune!”2. Какво е Комуната, този сфинкс, който 
поставя на такова тежко изпитание буржоазния ум?

Парижките пролетарии - пише Централният комитет в своя 
манифест от 18 март - сред пораженията н предателството на 
господстващите класи разбраха, че за тях е ударил часът, ко-
гато трябва да спасят положението, като вземат ръководството 
на обществените работи в собствените си ръце... Те разбраха, 
че техен върховен дълг и тяхно абсолютно право е да станат 
господари на собствената си съдба и да вземат в свои ръце пра-
вителствената власт3.

Но работническата класа не може просто да овладее готовата дър-
жавна машина и да я пусне в движение за своите собствени цели.

Централизираната държавна власт с нейните вездесъщи органи - 
постоянна армия, полиция, бюрокрация, духовенство, съдийско съ-
словие, органи, създадени по клана на едно системно и йерархично 

1 Препубликация по изданието: Карл Маркс, Гражданската война във 
Франция, в: Маркс/Енгелс, Избрани произведения, т. 3, София: Партиздат, 
1984, сс. 304-321; както и в мнозинството от случаи при издаването на Маркс 
и Енгелс, преводач не е посочен; бел. ред.
2 (Фр.) - „Да живее Комуната!”; бел. ред., Б. М. [Редакторските бележки 
в тази извадка са на Бернард Мунтян, редактор на Избрани произведения в 
10 тома на Маркс и Енгелс, по което издание е извадката, и на българския 
издател; бел. ред.]
3 Маркс цитира Journal Officiel de la République Française, бр. 80 от 21 март 
1871 г.; бел. бълг. изд. 
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разделение на труда, води началото си от времето на абсолютната мо-
нархия, когато тя служеше на зараждащото се буржоазно общество 
като мощно оръжие в борбите му с феодализма. И все пак нейното 
развитие се спъваше от всевъзможна средновековна смет - земевла-
делски и аристократически изключителни права, местни привилегии, 
градски и цехови монополи и провинциални конституции. Гигант-
ската метла на Френската революция от XVIII в. помете всички тези 
останки от отдавна минали времена и по този начин едновременно с 
това разчисти обществената почва от последните пречки за изграж-
дане надстройката на зданието на съвременната държава. Това зда-
ние на съвременната държава беше издигнато през време на Първата 
империя, която пък от своя страна беше създадена от коалиционните 
войни на старата полуфеодална Европа срещу съвременна Франция. 
При следващите форми на господство правителството беше поставе-
но под контрола на парламента, т.е. под прекия контрол на имотните 
класи. От една страна, то сега се превърна в разсадник на огромни 
държавни дългове и тежки данъци и в резултат на непреодолимата 
притегателна сила на своята административна власт, на своите до-
ходи и на раздаваните от него длъжности стана ябълка на раздора 
между конкуриращите се фракции и авантюристи от господстващите 
класи - а от друга страна, неговият политически характер се променя-
ше едновременно с икономическите промени в обществото. Колкото 
повече напредъкът на съвременната индустрия развиваше, разширя-
ваше и задълбочаваше класовата противоположност между капитал 
и труд, толкова повече държавната власт придобиваше характер на 
национална власт на капитала над труда, характер на обществена 
сила, организирана за социално поробване, характер на машина за 
класово господство4. След всяка революция, която означава напре-
дък на класовата борба, все по-открито и по-открито изпъква чис-
то потисническият характер на държавната власт. Революцията от 
1830 г. отне властта от земевладелците и я предаде на капиталистите, 
т.е. предаде я от ръцете на по-далечните врагове на работническата 
класа в ръцете на по-преките ѝ врагове. Буржоазните републиканци, 
които заграбиха кормилото на държавата в името на Февруарската 

4 В немското издание от 1871 г. краят на тази фраза е малко изменен: „дър-
жавната власт все повече придобиваше характер на обществена власт за 
потискане на работническата класа, характер на машина за класово господ-
ство”; бел. ред., Б. М.
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революция, го използваха, за да докарат юнските кланета, та да дока-
жат на работническата класа, че „социалната” република не е нищо 
друго освен нейното социално потискане от републиката; а на мо-
нархически настроената маса на буржоата и земевладелците - че те 
спокойно могат да предоставят на буржоазните „републиканци” гри-
жите и паричните облаги от управлението. … Предвид застрашител-
ното надигане на пролетариата обединената имотна класа сега вече 
безогледно и нагло използваше държавната власт като национално 
военно оръдие на капитала срещу труда. Но нейният непрекъснат 
кръстоносен поход срещу произвеждащите маси я принуди, от една 
страна, да дава на изпълнителната власт все по-големи права за смаз-
ване на съпротивата, а от друга - постепенно да отнема на собстве-
ната си парламентарна крепост - Националното събрание - всичките 
му средства за защита срещу изпълнителната власт. Изпълнителната 
власт в лицето на Луи Бонапарт му даде пътя. Кръвната рожба на 
републиката на „Партията на реда” беше Втората империя.

Империята, на която coup d’état служеше като свидетелство за 
раждане, всеобщото избирателно право - като санкция, а сабята - 
като скиптър, твърдеше, че се опира на селяните, на онази широка 
маса от производители, които не бяха непосредствено въвлечени в 
борбата между капитала и труда. Империята се представяше за спа-
сителка на работническата класа на това основание, че е разрушила 
парламентаризма, а заедно с него и неприкритото подчинение на 
правителството на имотните класи. Тя се представяше за спасител-
ка на имотните класи на това основание, че поддържаше тяхното 
икономическо господство над работническата класа; и най-после, 
тя твърдеше, че е обединила всички класи чрез съживяването на 
миража на националната слава.

В действителност тя беше единствената възможна форма на уп-
равление по време, когато буржоазията вече беше изгубила способ-
ността да управлява нацията, а работническата класа още не беше 
придобила тази способност. Целият свят възторжено приветства 
империята като спасителка на обществото. Под нейното господство 
буржоазното общество, освободено от всякакви политически грижи, 
достигна такова развитие, каквото то никога и не е подозирало, че 
може да достигне. Неговата индустрия, неговата търговия се раз-
раснаха до неизмерими размери; борсовата спекулация празнуваше 
своите космополитични оргии; мизерията на масите рязко се откро-
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яваше на фона на безсрамния блясък на безпътния разкош, придобит 
с измама и престъпление. И все пак самата държавна власт, която 
привидно витаеше високо над обществото, беше всъщност най-срам-
ният скандал на това общество и същевременно разсадник на цяла-
та негова гнилост. Нейната собствена разкапаност и разкапаността 
на спасеното от нея общество беше изнесена на показ от щиковете 
на Прусия, която сама гореше от желание да пренесе центъра на те-
жестта на този режим от Париж в Берлин. Режимът на империята 
е най-проституираната и същевременно последната форма на онази 
държавна власт, която беше създадена от зараждащото се буржоазно 
общество като оръдие за неговото собствено освобождаване от фео-
дализма и която напълно развитото буржоазно общество бе превър-
нало в оръдие за поробване на труда от капитала.

Диаметралната противоположност на Империята беше Комуна-
та. Лозунгът „социална република”, с който парижкият пролетариат 
приветства Февруарската революция, изразяваше само неопределе-
ния стремеж към такава република, която да премахне не само мо-
нархическата форма на класовото господство, но и самото класово 
господство. Комуната беше именно определената форма на тази 
република.

Париж, центърът и резиденцията на старата правителствена 
власт и същевременно обществената опора на френската работни-
ческа класа, въстана с оръжие в ръка срещу опита на Тиер и на 
неговата камара на селяците да възстановят и увековечат тази стара 
правителствена власт, която бяха наследили от Империята. Париж 
можа да окаже съпротива само защото вследствие на обсадата се 
беше освободил от армията и я беше заменил с Националната гвар-
дия, съставена главно от работници. Сега този факт трябваше да 
бъде превърнат в постоянна институция. Затова първият декрет на 
Комуната беше премахването на постоянната войска и заменянето 
ѝ с въоръжения народ.

Комуната беше образувана от градски съветници, избирани от 
различните райони на Париж въз основа на всеобщото избирателно 
право. Те бяха отговорни и можеха да бъдат отзовани през всяко 
време. Тяхното мнозинство се състоеше, разбира се, от работници 
или от признати представители на работническата класа. Комуната 
трябваше да бъде не парламентарна, а работеща корпорация, едно-
временно изпълнителна и законодателна. Полицията, дотогава оръ-
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дие на централното правителство, веднага беше лишена от всички-
те ѝ политически функции и превърната в отговорен орган на Ко-
муната, сменяем по всяко време. Същото стана и с чиновниците на 
всички други клонове на управлението. Като се започне от члено-
вете на Комуната от горе до долу, всяка обществена служба трябва-
ше да бъде изпълнявана срещу заплата на работник. Придобитите 
привилегии и представителните пари на висшите държавни санов-
ници изчезнаха заедно със самите тези сановници. Обществените 
длъжности престанаха да бъдат частна собственост на протежетата 
на централното правителство. Не само градското управление, но и 
цялата инициатива, принадлежаща дотогава на държавата, премина 
в ръцете на Комуната.

Щом премахна постоянната армия и полицията, тези оръдия на 
материалната власт на стария режим, Комуната веднага пристъпи 
към разрушаване на оръдието за духовно потисничество - попската 
сила, като отдели църквата от държавата и експроприира всички 
църкви, тъй като те бяха корпорации, притежаващи имущество. По-
повете бяха възвърнати към скромния живот на частни лица, за да 
се препитават като своите предшественици, апостолите, от милос-
тинята на вярващите. Всички учебни заведения станаха безплатни 
за народа и същевременно очистени от всякаква намеса на държа-
вата и църквата. По този начин не само училищното образование 
беше направено достъпно за всекиго, но и самата наука беше осво-
бодена от оковите, поставени ѝ от класовите предразсъдъци и от 
правителствената власт.

Съдийските чиновници загубиха онази привидна независимост, 
която служеше само да прикрива тяхното раболепие пред всички 
сменящи се едно след друго правителства, на всяко от които те по-
дред даваха клетва за вярност и след това я нарушаваха. Както всич-
ки останали длъжностни лица и те трябваше занапред да бъдат изби-
рани открито, отговорни и сменяеми.

Парижката комуна трябваше, разбира се, да служи за пример на 
всички големи промишлени центрове на Франция. Щом комунални-
ят строй бъдеше веднъж установен в Париж и във второстепенните 
центрове, старото централизирано управление трябваше и в про-
винциите да отстъпи мястото си на самоуправлението на произво-
дителите. В една кратка схема на националната организация, която 
Комуната нямаше време да разработи по-нататък, изрично се казва, 
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че Комуната е политическата форма дори и на най-малкото село и че 
постоянната войска се заменя във всички селски окръзи с народна 
милиция с най-краткотраен срок на службата. Селските общини на 
всеки окръг управляват своите общи работи посредством депутатско 
събрание в главния град на окръга, а тези окръжни събрания от своя 
страна изпращат депутати в Националното събрание в Париж; депу-
татите са сменяеми по всяко време и се придържат строго към mandat 
impératif5 на своите избиратели. Малкото, но важни функции, които 
все пак оставаха тогава да се изпълняват от централното правител-
ство, не се премахваха - както умишлено фалшифицираха това, - а се 
предаваха на комунални, т.е. на строго отговорни чиновници. Един-
ството на нацията не се унищожаваше, а напротив - се организира-
ше чрез комуналното устройство; това единство се осъществяваше 
чрез унищожаването на онази държавна власт, която се представяше 
за въплъщение на това единство, но искаше да бъде независима от 
нацията и да стои над нея, и всъщност беше само паразитен израс-
тък върху тялото на нацията. Тъй като се касаеше да бъдат отсечени 
чисто потисническите органи на старата правителствена власт, онези 
нейни функции, които имаха право на съществуване, се изтръгваха 
от ръцете на една власт, която претендираше, че стои над общество-
то, и се връщаха на отговорните служители на обществото. Вместо 
веднъж на три или шест години да се решава кой член на господ-
стващата класа трябва да представлява и да потиска в парламента 
народа, всеобщото избирателно право щеше да служи на организи-
рания в комуни народ да си намира работници, надзиратели и счето-
водители, както индивидуалното избирателно право служи на всеки 
работодател за същата цел. А много добре е известно, че обществата, 
както отделните хора, умеят да намират подходящия за своята делова 
работа човек, а ако някога се излъжат, съумяват скоро да поправят 
грешката си. Но от друга страна, на Комуната по самата ѝ същност 
беше безусловно чуждо заменянето на всеобщото избирателно право 
с йерархическа инвеститура6.

5 Императивни мандати, т.е. повелителни, изискващи без условно подчине-
ние, незабавно изпълнение; бел. ред., Б. М. 
6 Инвеститура - в средните векове акт на предаване на земята на сеньора на 
неговия васал или назначаване на духовно лице на длъжност. За системата на 
инвеститурата е характерна пълна зависимост на лицата, стоящи на по-ниско 
стъпало на йерархичната стълба, от по-висшестоящите светски и църковни 
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Обикновена съдба на новите исторически творения е да бъдат по-
грешно смятани за подобие на по-стари и дори отживели форми на 
обществения живот, на които те донякъде приличат. Така и тази нова 
Комуна, която руши съвременната държавна власт, беше погрешно 
сметната за възраждане на средновековните комуни, които отначало са 
предшествали тази държавна власт, а след това образували основите ѝ. 
- Комуналното устройство беше погрешно схванато като опит да се за-
мени единството на големи народи със съюз от малки държави, съюз, 
за който мечтаеха Монтескьо и жирондистите7; това единство, което 
при големите нации, макар и първоначално създадено насилствено, 
днес все пак е станало мощен фактор на общественото производство. 
- Противоположността между Комуната и държавната власт погрешно 
беше схваната като пресилена форма на старата борба срещу свръх-
централизацията. Специфични исторически условия може да са по-
пречили на класическото развитие на онази буржоазна форма на упра-
вление, която е съществувала във Франция, в други страни, или може 
да са позволили, както например в Англия, главните централни дър-
жавни органи да бъдат допълнени с корумпирани енорийски събрания 
(vestries), користолюбиви градски съветници и свирепи попечители на 
бедните в градовете и фактически наследствени мирови съдии в села-
та. Напротив, комуналното устройство би възвърнало на обществения 
организъм всички ония сили, които досега е поглъщал този паразитен 
израстък „държава”, който се храни за сметка на обществото и спъва 
неговото свободно движение. Само така щеше да бъде сложено нача-
лото на възраждането на Франция. - Средната класа в провинциалните 
градове виждаше в Комуната опит да бъде възстановено господството, 
което тя имаше върху селото при Луи Филип и което при Луи Бона-
парт беше изместено от мнимото господство на селото над градовете. 
А в действителност целта на комуналното устройство беше да постави 
селските производители под духовното ръководство на главните гра-

феодали; бел. бълг. изд. 
7 Жирондисти - през време на френската буржоазна революция от края на 
XVIII в. партия на едрата търговско-индустриална буржоазия и на появилата 
се през годините на революцията земевладелска буржоазия; получила името 
си от департамента Жиронда, представляван в Законодателното събрание и 
конвента от много ръководители на тази партия. Журондистите били против 
якобинското правителство и поддържащите го революционни маси под зна-
мето на защита на правата на департаментите на автономия и федериране; 
бел. бълг. изд. 
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дове на всяка област и там, в лицето на градските работници, да им 
осигури естествените представители на техните интереси. - Самото 
съществуване на Комуната водеше до местното самоуправление като 
нещо, което се разбира от само себе си, но сега вече не като противовес 
на държавната власт, станала сега излишна. Само на един Бисмарк, 
който, когато не е зает със своите интриги за кръв и желязо, с удоволст-
вие се връща към своя стар, тъй добре допадащ на неговите умствени 
способности занаят на сътрудник на Kladderadatsch (на берлинския 
Punch8) - само на такъв човек можеше да хрумне мисълта, че Париж-
ката комуна се стремяла към пруското градско устройство - карика-
тура на старото френско градско устройство от 1791 г., което свежда 
градските управи само до второстепенни колела в пруския държавен 
полицейски механизъм.

Комуната превърна в истина лозунга на всички буржоазни револю-
ции - евтино управление, - като премахна двете най-големи разходни 
пера: постоянната9 армия и чиновничеството. Самото ѝ съществуване 
беше отрицание на монархията, която поне в Европа е редовен баласт 
и неизбежна маска на класовото господство. Тя създаде на републи-
ката основата за действително демократични институции. Но нейната 
крайна цел не беше нито „евтиното управление”, нито „истинската 
република”; и двете се появиха между другото и от само себе си.

Разнообразието па тълкуванията, които предизвика Комуната, и 
разнообразието на интересите, които намериха израз в нея, доказ-
ват, че тя беше във висша степен гъвкава политическа форма, докато 
всички предишни форми на управление са били по същество поти-
снически. Нейната истинска тайна беше следната: тя беше всъщност 
правителство на работническата класа10, резултат от борбата на про-
извеждащата срещу присвояващата класа, тя беше най-после откри-
тата политическа форма, при която можеше да се осъществи иконо-
мическото освобождение на труда.

8 Kladderadatsch - илюстровано сатирично седмично издание, излизало 
в Берлин от 1848 г. Punch - съкратено название на английското седмично 
хумористично списание с буржоазно-либерална насока Punch of the London 
Charivari; бел. бълг. изд. 
9 В немските издания от 1871 и 1891 г. думата „постоянна” е изпусната; 
бел. ред., Б. М.
10 В немските издания от 1871 и 1891 г. думите „правител ство на работни-издания от 1871 и 1891 г. думите „правител ство на работни-от 1871 и 1891 г. думите „правител ство на работни-
ческата класа” са курсивирани; бел. ред., Б. М.
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Без това последно условие комуналното устройство щеше да бъде 
невъзможност и измама. Политическото господство на производите-
лите не може да съществува наред с увековечаването на тяхното со-
циално робство. Затова Комуната трябваше да послужи като лост за 
събаряне на икономическите основи, върху които почива съществу-
ването на класите, а следователно и класовото господство. Щом бъде 
освободен трудът, всички ще станат работници и производителният 
труд ще престане да бъде класов отличителен белег.

Странно нещо: въпреки всички гръмки фрази и необхватната лите-
ратура през последните шестдесет години по въпроса за освобождава-
нето на труда, щом някъде работниците вземат тази работа в собстве-
ните си ръце, веднага против тях се пуска в ход цялата апологетична 
фразеология на защитниците на сегашното общество с неговите два 
полюса: капитала и робството на наемния труд (земевладелците са 
сега вече само безгласни компаньони на капиталистите), сякаш ка-
питалистическото общество е все още девствено чисто и непорочно! 
Сякаш всички негови принципи още не са развити, всички негови са-
моизмами още не са разбудени, цялата негова проституирана дейст-
вителност още не е разобличена! Комуната, се провикват те, иска да 
премахне собствеността, основата на цялата цивилизация! Да, уважае-
ми господа, Комуната искаше да премахне онази класова собственост, 
която превръща труда на мнозинството в богатство на малцинството. 
Тя възнамеряваше да експроприира експроприаторите. Тя искаше да 
направи индивидуалната собственост реалност, като превърне сред-
ствата за производство, земята и капитала, които сега са преди всичко 
средства за заробване и експлоатиране на труда, в оръдия на свободния 
асоцииран труд. - Но това е комунизъм, „невъзможният” комунизъм! 
Обаче онези представители на господстващите класи - и то немалко, 
- които са достатъчно умни, за да разберат, че сегашната система не 
може дълго да съществува - станаха натрапчиви и кресливи апостоли 
на кооперативното производство. Но ако кооперативното производ-
ство не си остане празна дума и измама, ако то измести капиталисти-
ческата система, ако обединените кооперативни сдружения организи-
рат националното производство по общ план и по този начин вземат 
ръководството му в ръцете си и сложат край на постоянната анархия и 
на периодично повтарящите се конвулсии, които са неизбежни при ка-
питалистическото производство - какво друго би било това, уважаеми 
господа, ако не комунизъм, „възможният” комунизъм?
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Работническата класа не искаше от Комуната чудеса. Тя не ми-
сли par décret du peuple11 да въвежда готови и завършени утопии. 
Тя знае, че за да извоюва своето освобождение, а заедно с него и 
онази висша форма на живот, към която сегашното общество неу-
държимо се стреми поради собственото си икономическо развитие 
- тя ще трябва да води продължителни борби, да преживее редица 
исторически процеси, които съвсем ще преобразят и обстоятелства-
та, и хората. На работническата класа предстои не да осъществява 
някакви идеали, а само да даде простор на елементите на новото 
общество, които вече са се развили в недрата на старото, сгромо-
лясващо се буржоазно общество. Напълно съзнавайки своята исто-
рическа мисия и изпълнена с героичната решителност да работи за 
тази мисия, работническата класа може да отговори с презрителна 
усмивка на вулгарните ругатни на вестникарските лакеи и на мно-
гоучените назидания на доброжелателни буржоа-доктринери, които 
проповядват своите невежествени пошлости и сектантски приуми-
ци с оракулския тон на научна непогрешимост.

Когато Парижката комуна взе в ръцете си ръководството на рево-
люцията; когато прости работници за пръв път се осмелиха да по-
сегнат върху привилегията на своето „естествено началство”12 - вър-
ху привилегията на управлението, - и при нечувано тежки условия 
скромно, добросъвестно и успешно вършеха тази работа, като най-
високият размер на тяхната заплата беше едва една пета от запла-
тата, която според един голям авторитет в науката13 е минимумът за 
секретар на лондонския училищен съвет, старият свят се гърчеше от 
ярост при вида на червеното знаме - символа на Републиката на Тру-
да, - развяващо се над сградата на градската община.

[…]

Така че щом като Комуната беше истинската представителка на 
всички здрави елементи от френското общество, а следователно и ис-
тинско национално правителство, тя същевременно като работниче-
ско правителство, като смел челен борец за освобождението на труда 

11 (Фр.) - с декрет на народа; бел. ред., Б. М.
12 В немските издания от 1871 и 1891 г. следват думите: „на имотните кла-
си”; бел. ред., Б. М.
13 В немските издания по-нататък следва: „(професор Хъксли)”; бел. ред., Б. М. 



12

Карл Маркс

беше интернационална в пълния смисъл на думата. Пред очите на 
пруската армия, която беше присъединила към Германия две френ-
ски провинции, Комуната присъедини към Франция работниците от 
целия свят.

[…]

Великото социално мероприятие на Комуната беше собственото ѝ 
съществуване, нейната работа. Отделни нейни мероприятия можеха 
само да набележат насоката, в която се развива управлението на на-
рода чрез самия народ. Тук спадат премахването на нощния труд на 
хлебарските работници; забраната под страх от наказание на обичай-
ната за работодателите практика да намаляват работната заплата чрез 
налагане под най-различни предлози парични глоби на работниците 
- практика, при която работодателят е едновременно законодател, съ-
дия и изпълнител, а отгоре на това прибира и парите. Друго меропри-
ятие от този род беше предаването на всички затворени работилници 
и фабрики в ръцете на работническите сдружения, при условие да се 
заплати обезщетение, независимо от това, дали въпросният капита-
лист е избягал, или пък е предпочел да прекрати работата.

[…]

Но наистина Комуната не претендираше за непогрешимост, както 
правеха всички стари правителства без изключение. Тя публикуваше 
отчети за заседанията си, даваше гласност на всичките си действия, 
посвещаваше публиката във всички свои несъвършенства.

Във всяка революция наред с нейните истински представители се 
провират напред и хора от друг сорт. Едни са оцелели участници в 
предишни революции, с които са се сраснали; те не разбират смисъла 
на сегашното движение, но още имат голямо влияние върху народа 
благодарение на своята общоизвестна смелост и характера си или 
пък просто по традиция. Други са просто кресльовци, които години 
наред повтарят своите неизменни декламации против съществува-
щото правителство и са си спечелили поради това репутацията на 
революционери от най-чиста проба. Такива хора се появиха и след 
18 март и в някои случаи дори играха видна роля. Доколкото беше по 
силите им, те спъваха истинското действие на работническата класа, 
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както преди хора от този сорт са спъвали пълното развитие на всяка 
предишна революция. Те са неизбежно зло; след време от тях се от-
ървават, но тъкмо това време Комуната нямаше.

Комуната наистина изумително преобрази Париж! Развратният 
Париж на Втората империя изчезна безследно. Столицата на Фран-
ция не беше вече сборище на британски лендлордове, на ирландски 
абсентеисти14, на бивши американски робовладелци и парвенюта, на 
бивши руски крепостници и влашки боляри15. Нямаше вече трупове 
в моргата, нямаше вече нощни грабежи и почти никакви кражби; за 
пръв път от февруарските дни на 1848 г. улиците на Париж станаха 
безопасни, и то без каквато и да е полиция.

Ние - казваше един член на Комуната - сега вече не чуваме 
нито за убийства, нито за кражби, нито за нападения върху от-
делни лица; сякаш полицията завлече със себе си във Версай 
всички свои консервативни приятели.

Кокотките последваха своите покровители - побягналите стълбо-
ве на семейството, на религията и преди всичко на собствеността. 
Вместо тях на преден план отново излязоха истинските парижанки 
- героични, благородни и самоотвержени като жените от античност-
та16. Работейки, мислейки, борейки се, проливайки кръвта си, но си-
яейки с вдъхновеното съзнание за своята историческа инициатива, 
Париж почти забравяше людоедите пред своите врати, отдал се с ен-
тусиазъм на изграждането на новото общество!

И лице срещу лице с този нов свят в Париж стоеше старият свят 
във Версай - това сборище на вампири от всички отживели времето 
си режими, легитимисти и орлеанисти, жадни да ръфат трупа на на-

14 Абсентисти (от думата „absent” - „отсъстващ”) - едри земевладелци, 
които обикновено не живеели в своите имения; в случая става дума за лен-
длордовете, които живеели в Англия от доходите на ирландските си име-
ния, управлявани от поземлени агенти или давани под аренда на спекуланти 
посредници, които пък от своя страна ги давали при заробващи условия в 
субаренда на дребни арендатори; бел. бълг. изд. 
15 Боляри (рум. boerii) - класа на феодалите, която се създала през XII и 
XIV в. и включвала висши офицери и чиновници и едри земевладелци и съ- в. и включвала висши офицери и чиновници и едри земевладелци и съ-
ществувала до установяването в страната на народнодемократическия строй 
през 1945 г.; бел. бълг. изд. 
16 Вж. бел. 6 в текста на Дебор, Котани и Ванейгем тук; бел. ред.
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цията, с опашка от допотопни републиканци, които с присъствието 
си в Националното събрание поддържаха бунта на робовладелците; 
те се надяваха, че ще опазят парламентарната си република вслед-
ствие суетността на стария шут, който я възглавяваше; те пародираха 
1789 г., като свикваха своите призрачни събрания в Жо дьо Пом17. 
Това събрание, представител на всичко отживяло във Франция, про-
дължаваше да живее призрачния си живот единствено с помощта на 
сабите на генералите на Луи Бонапарт. Париж - цял истина, Версай 
- цял лъжа, и глашатай на тази лъжа беше Тиер.

[…]

17 Зала за игра на топка, където през 1875 г. Националното събрание взело 
знаменитото си решение; бел. бълг. изд.
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Демокрация и диктатура (1918)1

(из Руската Революция)

[...]

Основната грешка на теорията на Ленин-Троцки се състои в това, 
че те противопоставят на демокрацията една диктатура, по същия 
начин, по който го прави Карл Кауцки. Начинът, по който стои въ-
просът и за болшевиките, и Кауцки е „диктатура или демокрация”. 
Последният се обявява, естествено, за демокрация, при това за бур-
жоазна2 демокрация, която той представя като алтернатива на социа-
листическа революция. Ленин-Троцки, обратно, решават в полза на 
диктатурата в разрез с демокрацията и по този начин - за диктатурата 
на една шепа личности, т.е. за диктатура от буржоазен тип. Това са 
два противоположни полюса, и двата еднакво и крайно отдалечени 
от автентичната социалистическа политика. Вземе ли властта, про-
летариатът никога вече не може да последва съвета на Кауцки и под 
претекста за „незрялост на страната” да се откаже от социалисти-
ческата революция и да се посвети на демокрацията, поне не и без 
да предаде себе си, Интернационала и Революцията. Той трябва и е 
длъжен да предприеме веднага социалистически мерки по най-енер-
гичния, най-неотстъпчивия, най-безапелационния начин, като поста-
нови диктатура, но класова диктатура: не диктатура на една партия 
или клика, а диктатура на класата, т.е. с възможно най-широка пуб-
личност, с активно и невъзпрепятствано участие на народните маси в 
неограничавана демокрация. 

„Като марксисти ние никога не сме били идолопоклонници на 
формалната демокрация”, пише Троцки3. Да, в това няма съмнение, 

1 Преводът е направен по изданието: Rosa Luxemburg, Zur russischen Revo-
lution, в: Gesammelte Werke, Bd. 4 (6. überarbeitete Auflage), Berlin: Karl Dietz 
Verlag, 2000, SS. 332-362, възпроизведено в: www.marxists.org/deutsch/archiv/
luxemburg/1918/russrev/index.htm (достъп: 25.11.2013); бел. ред.
2 Bürgerlich означава и буржоазен, и граждански, от Bürger (нем.) - граж- означава и буржоазен, и граждански, от Bürger (нем.) - граж-Bürger (нем.) - граж- (нем.) - граж-
данин; бел. прев. 
3 Leo Trotzki, Von der Oktober-Revolution bis zum Brester Friedens-Vertrag, 
Belp-Bern: Promachos, 1918, S. 93; бел. авт.
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както и няма съмнение, че никога не сме били идолопоклонници на 
социализма или на марксизма. Но от това следва ли, че когато со-
циализмът или марксизмът ни станат неудобни, ще ги захвърлим на 
бунището по почина на Кунов-Ленш-Парвус4? Троцки и Ленин са 
живото отрицание на така поставения въпрос. 

Ние никога не сме били идолопоклонници на формалната демо-
крация - при тях означава само: ние винаги правим разлика между 
социалната същност и политическата форма на буржоазната демо-
крация. Ние винаги разкриваме коравата същност на социалното не-
равенство и несвобода под напудрената украса на формалното равен-
ство и свобода. Правим това не за да отхвърлим равенството и свобо-
дата: искаме да накараме работническата класа да не се задоволява 
с украсата, а да заграби политическата власт и да я напълни с ново 
съдържание. Историческата задача на пролетариата, когато постигне 
властта, е да замени буржоазната демокрация със социалистическа 
демокрация, а не просто да премахне демокрацията. 

Социалистическата демокрация започва не в обетованата земя, 
където базата на социалистическата икономика е вече изградена, 
нито пък идва като опакован коледен подарък за смелия народ, който 
междувременно подкрепя шепа социалистически диктатори. Социа-
листическата демокрация започва едновременно с разграждането на 
класовото господство и изграждането на социалистическа система. 
Тя започва в момента, в който социалистическата партия заграби 
властта. Тя не е нищо друго освен диктатура на пролетариата.

Да, диктатура! Но тази диктатура се състои в начините на прило-
жение на демокрацията, а не в нейното премахване: в енергична, 
решителна атака срещу пълните права на буржоазията и икономи-
ческите отношения в буржоазното общество: без такава атака социа-
листическата революция никога няма да се случи. Тази диктатура 
трябва да се постигне с труда на работническата класа, а не на едно 
малко малцинство, управляващо от нейно име, т.е. трябва на всяка 
стъпка да изхожда от активното участие на масите, да остане под 
тяхното непосредствено влияние, под надзора на цялата обществе-
ност, и да произтича от нарастващата политическа образованост на 
народните маси.

4 Хайнрих Кунов, Паул Ленш и Израил Лазаревич Хелпханд (Парвус) са 
членове на група немски социалдемократи около списание Камбана (Die 
Glocke) с националистически виждания. През 1914 г. те се опитват да опра-
вдаят влизането на Германия в Първата световна война, като използват марк-
систка и антиимпериалистическа реторика и твърдят, че войната ще доведе 
до социалистическа революция; бел. прев.
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Така би се развило и управлението на болшевиките, ако не бяха 
попаднали в затрудненото положение, създадено от Световната вой-
на, немската окупация и всички свързани с тях огромни перипетии, 
които правят невъзможна всякаква социалистическа политика, неза-
висимо колко добронамерена или добре обмислена е тя. 

Силен аргумент в подкрепа на тази теза е употребата на терора в 
управлението на съветите, и особено в последния период преди па-
дението на немския империализъм, след атентата срещу немския по-
сланик. Баналности от сорта, че революция не може да се освещава 
с розова вода, сами по себе си са доста неадекватни за ситуацията.

Всичко, което се случва в Русия, е понятно и е една неизбежна 
верига от първопричини и ефекти, чиято изходна и крайна точка са 
провалът на немския пролетариат и окупацията на Русия от страна 
на немския империализъм. Свръхчовешко би било да се изисква от 
Ленин и другарите му магически да постигнат красива демокрация, 
образцова диктатура на пролетариата, и процъфтяваща социалисти-
ческа икономика при такива условия. С решителната си революцион-
на позиция, образцова сила на действие и нерушима лоялност към 
международния социализъм те наистина постигат толкова, колкото 
е възможно, при такива дяволски трудни условия. Опасността идва 
само тогава, когато превърнат неволята в добродетел и възникнала-
та в толкова крайни условия своя тактика в завършена теоретична 
система, настоявайки международния пролетариат да я следва като 
образец за социалистическа тактика. Вместо да изтъкват истинските 
си, неоспорими заслуги, те решават да ги прикрият зад направените 
под натиск грешни стъпки. По този начин те всъщност правят лоша 
услуга на международния социализъм, от чието име се борят и стра-
дат, тъй като искат да представят като нови открития тези изкривя-
вания, наложени на Русия по необходимост и принуда - и които в 
крайна сметка не са нищо друго освен странични ефекти на банкрута 
на международния социализъм в тази световна война.

Немските социалисти на власт могат да крещят колкото си искат, 
че властта на болшевиките в Русия е карикатура на диктатурата на 
пролетариата. Дори и да е така, то е единствено в резултат на позици-
ята на немския пролетариат, която е изкривена карикатура на социа-
листическата класова борба. Всички ние сме подвластни на закона 
на историята, а социалистическият обществен ред може да бъде осъ-
ществен само на международно равнище. Болшевиките показаха, че 
са способни на всичко, което една истинска революционна партия е 
в състояние да свърши в рамките на своята историческа възможност. 
Те обаче не трябва да чакат да се случи чудо. Защото би било истин-
ско чудо да се получи образцова и лишена от грешки пролетарска ре-
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волюция в една изолирана, изтощена от Световна война, задушена от 
империализъм и предадена от международния пролетариат страна. 

Следователно, крайно необходимо е да се направи разграничение 
в политиката на болшевиките между съществено и несъществено, 
между същност и случайност. Понастоящем, когато сме изправени 
пред решителна финална борба в целия свят, това е и най-важният 
проблем на социализма, и най-наболелият въпрос на нашето време. 
Става въпрос не за този или онзи тактически детайл, а за способнос-
тта за действие на пролетариата, за дейността на масите и за волята 
за власт на социализма като цяло. В тази връзка, Ленин и Троцки с 
няколко техни приятели бяха първите, които прокараха пътя и дадоха 
пример на световния пролетариат; а засега са и единствените, които 
могат да изкрещят заедно с Хутен5: „Направих го!”

Това е същественото и трайното в политиката на болшевиките. 
В този смисъл тяхна остава безсмъртната историческа заслуга, че 
първо поемат пътя към заграбването на политическата власт и поста-
вят на дневен ред практическите проблеми пред осъществяването на 
социализма на интернационалния пролетариат, както и че осъщест-
вяват напредък в противопоставянето на капитала и труда в целия 
свят. В Русия обаче този въпрос може само да бъде поставен, но не 
и решен. В този смисъл бъдещето навсякъде принадлежи на „Бол-
шевизма”.

[…]

Превод от немски език: Мария Иванчева

5 Препратка към творбата на Улрих фон Хутен (1488-1523) Aufwecker der 
teutschen Nation (1520), започваща с мотото „Ich hab’s gewagt...”, превърнало 
се в синоним на подкрепата към Мартин Лутер; въпросната творба принуж-
дава Хутен да избяга в Базел; бел. ред. 
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Из Отворено писмо до другаря Ленин.
Отговор на памфлета на Ленин
„Левичарството” - детска болест
на комунизма (1920)1

1. Въведение2

Скъпи другарю Ленин!
Прочетох вашата брошура върху радикализма в комунистическото 

движение. От нея, както и от всички ваши съчинения, научих много. 
Благодарен съм Ви за това, както, разбира се, и много други другари. 
Вие премахнахте и продължавате да премахвате всяка следа и заро-
диш на тази детска болест, която без съмнение живее и в мен. Това, 
което казвате за предизвиканото от революцията объркване на много 
мозъци, е също така напълно вярно. Знам това. Революцията дойде 
така внезапно и в напълно различна форма от тази, която очаквахме. 
Така Вашето съчинение е един нов стимул за мен, дори повече от 
преди, да съгласувам моята оценка по всички въпроси на тактиката 
и революцията със самата реалност, с реалните класови отношения, 
както те се разкриват политически и икономически. 

Когато прочетох вашата брошура, си помислих: всичко това е вяр-
но. Обаче когато седнах и дълго време размишлявах върху нея, върху 
това, дали вече не трябва да спра да подкрепям това „ляво” и да не 
пиша никакви статии за Германската комунистическа работническа 
партия и опозиционните партии в Англия, трябваше да отхвърля тази 
възможност.

Това изглежда противоречиво. Но то се обосновава от това, друга-
рю, че изходната точка на брошурата е неправилна. Доколкото разби-

1 Преводът е направен по изданието: Herman Gorter, Offener Brief an den 
Genossen Lenin. Eine Antwort auf Lenins Broschüre: „Der Radikalismus, eine 
Kinderkrankheit des Kommunismus”, Berlin: Verlag der kommunistischen Ar-Berlin: Verlag der kommunistischen Ar-
beiterpartei Deutschlands, 1920, възпроизведено в: www.left-dis.nl/d/kind0.htm 
(достъп: 25.11.2013); бел. ред.
2 Вътрешните заглавия са по английското издание: Herman Gorter, Open 
Letter to Comrade Lenin, в: Herman Gorter, Anton Pannekoek, Sylvia Pankhurst, 
and Otto Rühle, Non-Leninist Marxism. Writings on the Worker’s Councils, St. 
Petersburg, Florida: Red and Black Publishers, 2007, pp. 11-95; бел. ред.
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рам, Вие съдите неточно за аналогията между източноевропейската 
и руската революция, за условията на западноевропейската револю-
ция, т.е. за класовите отношения - и това Ви кара да не разпознавате 
правилно основата, от която Лявото крило, опозицията, произлиза. 
По този начин брошурата изглежда вярна, ако се приеме вашата из-
ходна точка; ако обаче тя се отхвърли (както и следва да се постъпи), 
то тогава цялата брошура е погрешна. 

Тъй като всички отчасти и напълно погрешни преценки се обе-
диняват във Вашето разбиране за Лявото движение, особено в Гер-
мания и Англия, и тъй като съм твърдо решен да защитавам пози-
цията на същото това Ляво движение, въпреки че, както е известно 
на водачите, не съм съгласен с това движение по всички точки, аз 
съм силно решен да го защитавам и мисля, че най-доброто, което 
мога да направя, е да отговоря на Вашия текст със защита на Лявото 
движение. Това ще ми даде възможност не само да покажа базата, 
от която то произлиза, да докажа неговото право и неговата основа-
телност тук и сега в Западна Европа, но и - а това е също така важно 
- да оборя погрешните представи за Западноевропейската револю-
ция, които особено силно господстват в Русия. И двата момента 
са важни, защото както западноевропейската, така и руската так-
тика, зависят от представата за западноевропейската революция. С 
удоволствие щях да направя това на Московския конгрес, но нямах 
възможност да дойда.

[...]

Бедните селяни като решаващ фактор

[...]

Положението на бедните селяни в Западна Европа е различно от 
това на селяните в Русия. Макар и тяхното положение тук също 
да е ужасно, то не е толкова ужасно, колкото там. Бедните селяни 
притежават по едно парче земя като арендатори или собственици. 
Благодарение на отличните транспортни средства те често могат да 
продадат по нещо. В най-лошия случай обикновено те могат да се 
изхранват сами. През последните десетилетия за тях има известно 
подобрение. Сега, по време на войната и след нея, те могат да по-
ставят високи цени. Това е необходимо, тъй като вносът на храна е 
твърде оскъден. Така че те могат постоянно да слагат високи цени. 
Подкрепяни са и от капитализма. Капиталът ще ги поддържа до-
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тогава, докогато самият той може да просъществува. Във Вашата 
страна положението на бедните селяни беше много по-ужасно. По-
ради това бедните селяни у Вас имаха политическа, революционна 
програма и бяха организирани в една политическа, революционна 
партия: със социалреволюционерите. Тук това го няма. Освен това 
в Русия имаше огромно количество поземлена собственост, която 
можеше да бъде разпределена, големи имоти, царски земи, държав-
ни земи, църковни имоти. Какво обаче биха могли да дадат комуни-
стите от Западна Европа на бедните селяни, за да ги привлекат на 
тяхна страна в революцията?

В Германия (преди войната) имаше четири до пет милиона бедни 
селяни (до 2 хектара). В едрото производство (над 100 хектара) има-
ше само осем до девет милиона хектара. Ако комунистите преразпре-
делят всичко това, бедните селяни биха си останали бедни селяни, 
понеже и селскостопанските работници, които са седем-осем мили-
она, искат да имат нещо. Но те не могат да ги разпределят всичките, 
понеже самите те ще ги използват за едро производство3. 

Числата също показват, че бедните селяни в Западна Европа са от-
носително малко. Следователно помощните сили, ако изобщо бяха 
налице, биха били незначителни.

Следователно комунистите в Германия, с изключение на относи-
телно малки области, дори нямат средство, с което да привлекат бе-
дните селяни на своя страна. Защото средните и малки предприятия, 
разбира се, няма да бъдат експроприирани. По много сходен начин 
стоят нещата с между четири и петте милиона бедни френски селяни, 
а също и в Швейцария, Белгия, Холандия и две скандинавски държа-
ви4. Навсякъде преобладава малкото и средно производство. Дори и 
в Италия нещата не са напълно сигурни. Да не говорим за Англия, 
където има само между сто и двеста хиляди бедни селяни. 

Дори и обещанието, че при комунизма няма да трябва да плащат 
аренда и ипотечна рента не може да ги привлече. Защото те виждат 
само съпътстващите комунизма гражданска война, изчезване на па-
зарите и опустошение.

Следователно, освен ако не настане криза, много по-страшна от 
настоящата в Германия, една криза, която надхвърля по своята за-
страшителност всички от досегашните, бедните селяни ще поддър-
жат капитализма, доколкото в него все още има някакъв живот5. 

3 Селскостопанските Тези на Москва признават това; бел. авт.
4 Не разполагам със статистическите данни за Швеция и Испания; бел. авт.
5 Вече показах с голяма настойчивост тази разлика между Русия и Западна 
Европа в брошурата Световната революция. Развитието на германската ре-
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Работниците в Западна Европа са напълно сами. Само един малък 
слой от ниската средна класа би им помогнал. И той е икономически 
незначителен. Работниците ще трябва да правят революцията напъл-
но сами. Това е голямата разлика с Русия.

Навярно, другарю Ленин, ще кажете, че и в Русия случаят беше та-
къв. И в Русия този пролетариат сам извърши революцията. Бедните 
селяни дойдоха едва след революцията. Това е вярно, но разликата 
си остава огромна. 

Вие знаехте, другарю Ленин, че селяните със сигурност и доста 
бързо ще се присъединят към вас. Знаехте, че Керенски нито искаше, 
нито можеше да им даде земята. Вие знаехте, че те нямаше да пома-
гат на Керенски дълго време. Вие имахте едно магическо заклина-
ние, „земята на селяните”, с което можехте до няколко месеца да ги 
спечелите на страната на пролетариата. Ние, обратно, сме сигурни, 
че засега те ще помагат на капитализма навсякъде из западноевро-
пейския континент. 

Навярно ще кажете, че макар и в Германия да няма голяма маса от 
селяни, на които да може да се разчита, то многомилионният про-
летариат, който засега все още поддържа буржоазията, ще промени 
курса си. Че следователно мястото на руските бедни селяни тук ще 
бъде заето от пролетарии. С други думи, че помощта идва. Тази пред-
става също е погрешна по своята същност. Разликата с Русия си ос-
тава огромна. 

Руските селяни се присъединиха към пролетариата именно след 
победата над капитализма. Когато обаче немските работници, които 
все още са на страната на капитализма, преминат на страната на ко-
мунизма, едва тогава ще започне борбата срещу капитализма.

Руските другари победиха поради това и то само благодарение на 
това, че бедните селяни бяха налице. И победата се затвърди и подси-
ли, когато те дойдоха. Немските работници се намират в редовете на 
капитализма, поради което победата не едва ли, а и няма да е никак 
лесна. Борбата започва едва тогава, когато се включат работниците.

Революцията в Русия беше страшна за пролетариата поради ней-
ното дългогодишно развитие. Страшна е и сега, след като постигна 
победа. Но тя се осъществи лесно тъкмо поради селяните. 

При нас е напълно различно, дори тъкмо обратното. Преди беше 
лесно и след това ще продължи да бъде лесно. Но самата революция 
е страшна. Навярно по-страшна от всяка една революция. Защото, 
докато капитализмът при вас беше слаб и развитието му само малко 

волюция ми показа, че моята оценка все още беше твърде оптимистична. В 
Италия бедните селяни може би ще подкрепят пролетариата; бел. авт.
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надхвърляше феодализма, при нас Средновековието, здраво сраснато с 
варварството, е силно, мощно организирано и стабилно вкоренено. И 
ниските средни класи, и малките и бедни селяни, които винаги стоят 
на страната на силните, с изключение на един тънък, икономически 
незначителен слой, ще поддържат капитализма до реалния му край. 

Революцията в Русия победи с помощта на бедните селяни. Това 
трябва да стане ясно в мисленето тук, в Западна Европа, и навсякъде 
по света. Но работниците в Западна Европа си остават сами и това 
също трябва да стане ясно за мисленето в Русия.

Пролетариатът в Западна Европа е сам

Това е истината. И върху нея, върху тази истина, трябва да се ос-
нове нашата тактика. Всяка тактика, която не е основана на това, е 
погрешна и води пролетариата до решителни поражения.

Практиката също показва, че това твърдение е истина, защото не 
само че западноевропейските бедни селяни нямат програма и не си 
искат земята, но също така и не се вълнуват от това, че комунизмът 
приближава. Това твърдение, разбира се, не трябва да се приема за 
абсолютно. Има, както вече казах, области в Западна Европа, където 
господства едрата поземлена собственост и където следователно бе-
дните селяни подкрепят комунизма. Има също и други области, къде-
то те ще бъдат спечелени благодарение на местните отношения и т.н. 
Но тези области са сравнително малки. Това също така не означава, 
че в края на революцията, когато всичко рухне, при нас няма да дой-
дат никакви бедни селяни. Това е несъмнено. Поради това ние също 
трябва непрестанно да водим пропаганда сред тях. Ние обаче трябва 
да определим нашата тактика за началото и за хода на революцията. 
Това, което описах, следователно е всеобщият характер, всеобщата 
тенденция на отношенията. И само върху тях може и трябва да бъде 
основана тактиката ни6. 

Оттук следва, на първо място - и това трябва да се каже настойчи-
во, ясно и разбрано, - че в Западна Европа истинската революция, т.е. 
отхвърлянето на капитализма и постигането на устойчиво налагане 
на комунизма, засега все още е възможно само в страните, в които 
пролетариатът сам е достатъчно силен спрямо всички други класи, 
следователно в Германия и Англия, и тъй като помощта на бедните 

6 Вие, другарю, разбира се, няма да се опитате да спечелите в един спор, 
като схващате твърденията на Вашите опоненти за абсолютни, както постъп-
ват дребните души. Моята забележка по-горе се отнася само към тях; бел. авт.
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селяни е възможна - в Италия. В останалите страни е възможна само 
подготовката на революцията, чрез пропаганда, организация и бор-
ба. Самата тя може да се осъществи само след като икономиката в 
големите държави (Русия, Германия и Англия) е толкова разтърсена 
от революцията, че буржоазните класи са станали достатъчно слаби. 
Защото Вие със сигурност ще се съгласите с мен, че не може да ос-
новаваме нашата практика на събития, които може да се случат, но 
също така може и да не се случат (помощ от руските армии, индийско 
въстание, страшна криза, в каквато все още не сме изпадали и т.н.).

Това, че не сте разбрали тази истина за значението на бедните се-
ляни, това е Вашата първа голяма грешка, другарю. Както и на Из-
пълнителното бюро в Москва и на конгреса на Интернационала.

Какво означава сега, по отношение на тактиката, самостоятелнос-
тта на пролетариата в Западна Европа (напълно различно положение 
от това на руския пролетариат), липсата на перспектива за помощ от 
другаде, от другите класи? 

Това най-напред означава, че изискванията, които тук се поставят 
пред масите, са много по-големи, отколкото в Русия; че следователно 
важността на пролетарските маси в революцията е много по-голяма. 
И второ, че съответната важност на водачите е по-малка. 

Защото руските маси, пролетариите, знаеха със сигурност и видя-
ха още по време на войната, че селяните скоро ще застанат на тяхна 
страна. Немските пролетарии, ако първо погледнем тях, знаят, че те 
имат срещу себе си целия немски капитализъм, с всичките му класи.

Вярно е, че немските пролетарии преди войната наброяваха вече 
19 до 20 милиона реално трудещи се при население от над 70 мили-
она, но те противостоят на всички останали класи. Те се противо-
поставят на един несравнимо по-силен капитализъм от руския - и то 
невъоръжени. Руснаците бяха въоръжени.

Революцията следователно изисква от всеки немски пролетарий, 
от всеки отделен индивид, още по-голяма смелост и саможертвеност, 
отколкото в Русия.

Това произтича от икономическите и класовите отношения в Гер-
мания, а не от някаква теория или фантазия на революционните ро-
мантици или интелектуалци!

Ако цялата класа или поне по-голямата ѝ част не приложи свръхчо-
вешка сила в революцията срещу всички останали класи, то тя няма 
да победи. Защото отново ще се съгласите с мен, че при изграждане-
то на нашата тактика, ние трябва да разчитаме на нашите собствени 
сили, а не на чужда, например руска, помощ.

Пролетариатът, почти невъоръжен, сам, без помощ, срещу един 
толкова единен капитализъм в Германия означава, че всеки пролета-
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рий трябва да бъде осъзнат борец, всеки пролетарий трябва да бъде 
герой. И това е положението в цяла Западна Европа. 

За да се превърне мнозинството от пролетариата в твърдо решени 
борци, в истински комунисти, те трябва да са по-силни, неизмеримо 
по-силни тук, отколкото в Русия, и в абсолютен, и в относителен сми-
съл. И пак да повторим: това не произлиза от представите или мечтите 
на някакви интелектуалци или поети, а от най-чистите реалности. 

И както важността на класата нараства, така и съответно важност-
та на водачите намалява. Това не означава, че не трябва да имаме 
най-добрите водачи. И най-добрите все още не са достатъчно добри; 
ние продължаваме да ги търсим. Това ще рече само, че в сравнение с 
важността на масите, тази на водачите е по-малка. 

Ако трябва, като Вас, със 7 и 8 милиона пролетарии да се спече-
ли една страна от 160 милиона, да, тогава важността на водачите е 
огромна! За да се победят толкова много с толкова малко е на първо 
място въпрос на тактика. Когато Вие, другарю, започнахте борбата 
с малката група пролетарии, тогава на първо място беше тактиката, 
която поведе борбата в точният момент и спечели бедните селяни.

Но в Германия? Там и най-разумната тактика, и най-голямата яс-
нота, дори и геният на водачите не могат да постигнат много. Там 
класите се противопоставят ожесточено една на друга, една срещу 
всички. Там класата на пролетариата трябва сама да наклони везните 
в своя полза - със силата си, с броя си. Нейната сила обаче се състои 
изключително много от нейните качества, защото врагът е толкова 
силен и така безкрайно по-добре организиран и въоръжен от проле-
тариата.

Вие противопоставяте руските враждуващи класи като Давид на 
Голиат. Давид беше малък, но имаше смъртоносно оръжие. Немски-
ят, английският, западноевропейският пролетариати се противопос-
тавят на капитализма като великан на великан. При тях всичко се 
свежда само до силата. Силата на тялото и особено тази на духа.

Не сте ли забелязали, другарю Ленин, че в Германия големи водачи 
няма? Че всички са съвсем обикновени мъже. Това само по себе си 
показва, че тази революция на първо място трябва да бъде продукт на 
масите, а не на водачите. 

По мое мнение тук има нещо по-значително, по-голямо от всякога. 
И едно указание за това, какво трябва да бъде комунизмът.

И каквото е положението в Германия, такова е то и в цяла Западна 
Европа. Защото навсякъде пролетариатът е сам.

Революцията на масите, на работниците - на масата работници 
сами, за пръв път в света.

И то не защото е толкова добро или толкова хубаво или пък е из-
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мислено от някой, а защото е обусловено от икономическите и кла-
совите отношения7.

С други думи8, и за да се прочете въпросът възможно най-ясно: от-
ношението между Източноевропейската и Руската революция може 
да се онагледи чрез следното сравнение:

Да предположим, че в Азиатска страна като Китай или Британска 
Индия, където само половин процент от населението са индустри-
ални пролетарии и осемдесет процента са дребни селяни, трябва да 
избухне революция и тя трябва да се проведе успешно от тези дреб-
ни селяни под ръководството на политически и обществено по-добре 
обучени пролетарии, които са се обединили в местните профсъюзи 
и кооперации. Ако тези китайски или индийски работници прокла-
мират сред тях:

„Ние спечелихме благодарение на нашите местни профсъюзи и 
кооперации и сега вие трябва да направите същото по отношение на 
вашата революция”, какво щяха да отговорят руските работници? Те 
щяха да кажат:

„Скъпи приятели, това е невъзможно. Нашата страна е много по-
развита от вашата. При нас не половината, а само три процента от 
населението са индустриални пролетарии. Нашият капитализъм е 
по-силен от вашия, следователно ние се нуждаем от по-мощни орга-
низации от вашите”. 

От тази разлика между Русия и Западна Европа сега следва:
1. Че ако Вие или Изпълнителният комитет на Коминтерна в Мос-

ква или следващите вас опортюнистични комунисти в Западна Европа 
от Лигата на спартакистите, или от Английската комунистическа пар-
тия, кажете: „спорът по въпроса водач или маса е безсмислен”, това не 
само че е погрешно по отношение на нас, защото ние още търсим вода-
чите си, но и защото този въпрос при Вас има съвсем друго значение. 

2. Че ако Вие ни кажете: „Водачът и масите трябва да са едно 
неразделно цяло”, то това е погрешно не само защото ние търсим 
такова единство, но и защото този въпрос при нас има по-различно 
значение, отколкото при вас. 

3. Че ако Вие кажете: „В комунистическата партия трябва да има 

7 Тук не говоря за това, че чрез тези различаващи се числени отношения 
(20 милиона от 70 милиона в Германия!) значението на масите и на водача и 
отношението между маса, партия и водач, както в началото, така и в края на 
революцията, тук ще бъдат различни от тези в Русия. Сега ще говоря наши-
роко по този въпрос, който сам по себе си е изключително важен; бел. авт.
8 Следващите четири параграфа липсват в немското издание, а преводът 
им е по английското; бел. прев.
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желязна дисциплина и абсолютна военноподобна централизация”, 
това е погрешно не само защото ние търсим желязна дисциплина и 
силна централизация, но и защото този въпрос при нас има по-раз-
лично значение, отколкото при вас.

От това следва, 4, че ако Вие кажете: „Ние постъпихме по този 
или по онзи начин в Русия (например според офанзивата на Ки-
рилов или някакъв друг епизод) или ние тогава влязохме в пар-
ламента през този или онзи период, или ние останахме в проф-
съюзите и поради това немският пролетариат трябва също да по-
стъпи по този начин”, това не означава абсолютно нищо, защото 
все още не може или не трябва да бъде приложено. Защото запад-
ноевропейските класови отношения в борбата, в революцията, са 
напълно различни от тези в Русия. 

И също така, 5, че ако Вие или Изпълнителният комитет на Ко-
минтерна в Москва или опортюнистичните комунисти в Западна 
Европа искат да ни наложат тактика, която в Русия беше напълно 
правилна - например тактика, която се основава, съзнателно или 
не, на убеждението, че тук бедните селяни скоро ще се присъе-
динят към пролетариата - с други думи, че пролетариатът не е 
сам, - то тактиката, която предписвате или която се следва тук, ще 
доведе западноевропейският пролетариат до гибел и до ужасно 
поражение.

И накрая оттук следва, 6, че ако Вие или Изпълнителният комитет 
на Коминтерна в Москва или опортюнистичните елементи в Западна 
Европа, като централата на Спартакистите в Германия и Британска-
та социалистическа партия в Англия, искате да ни тласнете в Западна 
Европа към една опортюнистична тактика (опортюнизмът винаги се 
основава на чужди елементи, които изоставят пролетариата!), то Вие 
грешите. 

Тези моменти: самостоятелността, невъзможността да се очаква 
помощ, голямото значение на масите и относително по-малкото на 
водачите - това са всеобщите основания, на които трябва да се основе 
западноевропейската тактика.

Те не бяха забелязани от Радек9, когато той беше в Германия, от 
Изпълнителния комитет на Коминтерна в Москва, както и от Вас, 
както се вижда от думите Ви.

И на тези основания - самостоятелността на пролетариата и го-
лямото значение на масите и на индивидите - почива тактиката на 
Комунистическата работническа партия на Германия (ГКРП), на Ко-

9 Вж. бел. 3 към превода на Ото Рюле; бел. ред. 
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мунистическата партия на Силвия Панкхърст10 и на по-голямата част 
от Амстердамската комисия, както беше назначена от Москва.

На тези основания те се опитват да изведат преди всичко масите 
като цяло и като индивиди на едно много по-високо ниво, да ги въз-
питат за революционна борба човек по човек, да направят за тях ясно 
(не само на теория, но най-вече на практика), че всичко зависи от тях, 
че от чуждата помощ на другите класи те не могат да очакват нищо, 
а от водачите - малко, че преди всичко могат да разчитат на самите 
себе си. 

Следователно теоретически, и вън от частни коментари, второсте-
пенни въпроси и крайности, които, както тези на Волфхайм и Лау-
фенберг, са неизбежни в началото на едно движение, разбирането на 
тези партии и другари е напълно вярно, а Вашата позиция - напълно 
погрешна11. 

При пътуване от Източна към Западна Европа в един определен 
момент се преминава една икономическа граница. Тя минава от Бал-
тийско до Средиземно море, приблизително от Гданск до Венеция. 
Тази линия разделя два свята. Защото западно от тази линия господ-
стват индустриалният, търговски и финансов капитал, и почти аб-
солютно обединени от банковия капитал. Дори и селскостопанският 
капитал му е подчинен или е бил принуден да се обедини с него. Този 
капитал е организиран в най-голяма степен и се обединява в най-сил-
ните държавни правителства в света.

Източно от тази линия не съществува нито това огромно развитие 
на концентрирания индустриален, търговски, транспортен, банков 
капитал, нито тяхното почти абсолютно господство, нито здраво ус-
тановената в резултат на това модерна държава. 

Дори само по себе си би било чудо, ако тактиката на революцион-
ния пролетариат западно от тези граници беше същата като на изток.

2. Въпросът за профсъюзите 

След като изведох всеобщите теоретически основания, сега искам 
да се опитам да докажа също и практически, че лявото движение в 
Германия и Англия като цяло има право по въпросите за профсъюзи-
те и за парламентаризма.

Първо по въпроса за профсъюзите.

10 Поне засега; бел. авт.
11 Поразява ме това, че при Вашето оспорване, Вие почти винаги използ-
вате частни, а не официални гласове на опозицията; бел. авт.



32

Херман Гортер

Както парламентаризмът въплъщава духовната, така 
профсъюзните движения въплъщават материалната власт на 
водачите над работническите маси. В условията на капита-
лизма профсъюзите изграждат естествените организации за 
обединяването на пролетариата и Маркс още на най-ранен 
етап е изтъкнал тяхното значение като такъв тип организа-
ции. В развития капитализъм и още повече в империалисти-
ческата епоха профсъюзите винаги стават по-силни асоциа-
ции, които бележат същата тенденция на развитие, каквато 
в по-далечно време са проявявали самите тела на буржоаз-
ните държави. В тях е изградена една класа от чиновници, 
бюрокрация, която разполага с всички властови средства на 
организацията, с парите, с пресата, с назначаването на по-
низши чиновници; често тя има още по-значителна власт, 
така че от слуга на единството [Gesamtheit], тя става не-
гов господар и се идентифицира с организацията. И с това 
профсъюзите също така придобиват сходство с държавата и 
нейната бюрокрация, така че въпреки демокрацията, която 
трябва да господства там, участниците не са в състояние да 
дадат израз на своята воля срещу бюрокрацията; всеки бунт 
се прекратява от умело изградения апарат от правилници и 
устави, преди да може да разтърси най-високите региони.

Само с упорито постоянство понякога е възможно една орга-
низация след години да постигне незначителен резултат, който 
най-често се състои в персонална смяна. В последните години 
преди войната и след нея в Англия, Германия и Америка това все 
по-често водеше до въстания на членовете, които на своя глава 
се противопоставяха на волята на водачите или на решенията на 
организацията. Фактът, че това се случва като нещо естествено, 
че се възприема като такова, вече показва, че организацията не 
представлява единството на участниците, ами сякаш нещо чуж-
до на тях; че работниците нямат контрол върху техния съюз, ами 
той е като чужда сила, срещу която те могат да се бунтуват, която 
стои над тях, въпреки че тази сила произлиза от самите тях - сле-
дователно отново нещо подобно на държавата. След като бунтът 
премине, старото господство се налага отново, то успява да се 
утвърди, въпреки омразата и безсилното озлобление на масите, 
понеже то се крепи на безразличието и на липсата на ясен по-
глед ,и единната, издръжлива воля на тези маси е поддържана от 
вътрешната необходимост на профсъюзите, като единственото 
средство на работниците, в което могат да намерят обединяваща 
сила срещу капитала. 
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 Борейки се срещу капитала, срещу неговите създаващи ми-
зерия, абсолютистки тенденции, ограничавайки ги и създавай-
ки по този начин възможност за съществуване на работниче-
ската класа, профсъюзните движения изиграха своята роля в 
капитализма и с това бяха едно от звената на капиталистическо-
то общество. Но само с настъпването на революцията, когато 
пролетариатът се превърне от едно звено на капиталистиче-
ското общество в разрушител на това общество, профсъюзите 
влизат в противоречие с пролетариата.

Това, което Маркс и Ленин изтъкват за държавата: че ней-
ната организация, въпреки формалната демокрация, прави не-
възможно тя да се използва като инструмент за пролетарската 
революция, тук следователно трябва да важи също и за проф-
съюзните организации. Тяхната контрареволюционна сила не 
може да бъде унищожена или отслабена чрез една персонална 
смяна, чрез сменяне на реакционните лидери с радикални или 
революционни. 

Организационната форма е това, което прави масите тол-
кова добри, колкото и безсилни, и с това не позволява проф-
съюзите да станат орган на тяхната воля. Революцията може 
да победи само ако унищожи тази организация, т.е. ако ор-
ганизационната форма се промени толкова радикално, че да 
стане нещо напълно различно. Съветската система, нейната 
конструкция, е в състояние да изкорени и унищожи не само 
държавната, но също и профсъюзната бюрокрация; тя ще из-
гради не само нови политически органи на пролетариата сре-
щу капитализма, но също и основите на нови профсъюзи. В 
партийните конфликти в Германия идеята, че една организа-
ционна форма би могла да бъде революционна, беше осмива-
на, понеже това зависи само от революционните убеждения 
на нейните членове. Ако обаче най-важният смисъл на рево-
люцията се изразява в това, масите сами да вземат в ръце тех-
ните дела - управлението на обществото и на производството, 
тогава всяка организационна форма, която не позволява на ма-
сите сами да управляват и ръководят, е контрареволюционна и 
вредна; следователно тя трябва да бъде сменена с една друга 
форма, която е революционна поради това, че дава възмож-
ност работниците сами активно да решават за всичко. (Anton 
Pannekoek, „Die Entwicklung der Weltrevolution und die Taktik 
des Kommunismus”, в: Kommunismus, Wochenschrift für Theorie 
und Praxis des revolutionären Marxismus, 1. Jg. (1920), Heft 
28/29, SS. 994-996 [Hrg.].)
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Профсъюзите по своята същност не са добро оръжие за Запад-
ноевропейската революция! Освен факта, че са станали оръдия 
на капитализма и се намират в ръцете на предатели, освен фа-
кта, че тези организации по своята същност трябва да направят 
членовете роби, инструменти, дори и в ръцете на по-мекушави 
водачи, тези организации също така са неизползваеми и във всяко 
друго отношение.

[…]

Контрареволюционните профсъюзи

Вие, другарю, и Изпълнителният комитет в Москва знаете, че 
профсъюзите в Западна Европа са контрареволюционни сили. Това 
става ясно от Вашите Тези. Въпреки това Вие искате да ги запазите. 
Вие знаете също, че Работническият съюз, т.е. заводските органи-
зации [Betriebsorganisationen], движението на редовите членове, са 
революционни организации. Вие самият казвате във Вашите Тези, 
че заводските организации трябва да бъдат наша цел. Въпреки това 
Вие искате да ги задушите. Вие искате да задушите организациите, 
в които работниците, всеки работник и следователно масата, могат 
да постигнат власт и сила и да запазите тези, в които масата е един 
мъртъв инструмент в ръцете на водачите. По този начин Вие искате 
да поставите профсъюзите под Ваша власт и под властта на III Ин-
тернационал.

Защо искате това? Защо следвате тази лоша тактика? Защото ис-
кате масите да бъдат около Вас, каквито и да са те, стига само да са 
маси. Защото вярвате, че стига само масите (комунистически, полу-
комунистически или изобщо не комунистически) да Ви се подчиня-
ват чрез строга дисциплина и централизация, тогава Вие, водачите, 
ще победите. С една дума - защото водите водаческа политика.

Водаческата политика не е просто политика, която изисква водач 
и централизация, защото без тях не се постига нищо (още по-малко 
без партия), ами е такава политика, която обединява масите, без да 
се пита за техните убеждения, за техните сърца и която твърди, че 
водачите могат да победят, стига да имат големи маси около себе си.

[...]
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3. Парламентаризмът

Остава да се защитят Левите от Вашите критики по въпроса за пар-
ламентаризма12. И тук същите общотеоретични основания определят 
отношението на Левите, както и по въпроса за профсъюзите: самос-
тоятелността на пролетариата, нарастващата сила на врага, необходи-
мостта масите да се издигнат на толкова високо ниво, че да разчитат 
на себе си и т.н. Не искам да повтарям тук тези основания. Но ето още 
няколко допълнителни такива, отвъд въпроса за профсъюзите.

Поданици на буржоазната демокрация

Първо: работниците в Западна Европа и трудещите се маси като 
цяло са напълно идейно подчинени на буржоазната култура, на бур-
жоазните идеи и оттук също и на системата на представителство, 
на парламентаризма, на буржоазната демокрация. Много повече от 
източноевропейските. Тук буржоазната идеология е завладяла целия 
обществен и политически живот, тя е много по-дълбоко внедрена в 
главите и сърцата на работниците. Те са израствали и са се образо-
вали в нея от столетия. Работниците изцяло са възприели тези идеи. 

Другарят Панекук описва много точно тези отношения във Виен-
ското списание Комунизъм:

Немският опит ни поставя пред големия проблем на рево-
люцията в Западна Европа. В тези страни старият буржоазен 
начин на производство и свързаната с него високо развита и 
многовековна култура изцяло са оставили своя белег върху ми-
слите и чувствата на народните маси. Така вътрешният духовен 
характер на народните маси тук е напълно различен от този в 
източните страни, които не познават господството на буржоаз-
ната култура. И тук преди всичко е заложена разликата в раз-
воя на революцията на изток и на запад. В Англия, Франция, 
Холандия, Скандинавия, Италия, Германия от Средновекови-
ето насетне живее една силна буржоазия с дребнобуржоазно и 
примитивно капиталистическо производство; докато феодализ-
мът бива разгромен, в провинциите възниква едно също тол-

12 В началото считах този въпрос за второстепенен. Поведението на Лига-
та на спартакистите по време на Каповския пуч и тяхната опортюнистична, 
също и по този въпрос, брошура ме убедиха, че той е изключително важен; 
бел. авт.
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кова силно, независимо селячество, което e също и господар в 
собствената си дребна сфера на действие.

На тази почва буржоазният духовен живот се разгръща до една ста-
билна национална култура, преди всичко в крайбрежните държави 
Англия и Франция, които оттам преминават към капиталистическо 
развитие. Заедно с подчиняването на цялата икономика, капитализмът 
през XIX в. подсилва и рафинира тези национални култури и твърдо 
се установява в главите на масите с неговите пропагандни средства 
- пресата, училището и църквата. Както на тези маси, които той е про-
летаризирал и привлякъл в градовете, така и на тези, които е оставил в 
провинциите. Това важи не само за родните страни на капитализма, но 
също така, макар и в модифицирана форми, и за Америка и Австралия, 
където европейците основават нови държави, както и за застоялите до-
тогава страни от Централна Европа: Германия, Австрия, Италия, къде-
то новото капиталистическо развитие е могло да се свърже със старата 
изостанала дребнобуржоазна икономика, селско стопанство и култура. 
Съвсем друг материал и друга традиция открива капитализмът, когато 
навлиза в източните страни на Европа. Тук в Русия, Полша, Унгария, 
а също и в Източна Елба, няма силна буржоазна класа, която открай 
време да владее духовния живот; духовният живот се определя от при-
митивните аграрни отношения на едрата поземлена собственост, па-
триархален феодализъм и селски комунизъм. 

Така по идеологическия проблем другарят Панекук уцелва право 
в десетката. Много повече, отколкото някога е направено от Ваша 
страна, той изяснява разликата между Източна и Западна Европа от 
идеологическа страна и дава ключа за откриването на революционна 
тактика за Западна Европа. 

Това трябва само да се свърже с материалните условия на силата 
на нашите противници, т.е. с банковия капитал, и цялата тактика ста-
ва напълно ясна. 

Работниците печелят права за класата на собствениците

Но за идеологическия проблем може се каже и още: буржоазната 
свобода, силата на парламента в Западна Европа, е извоювана от пре-
дишните поколения, от предците в битки за свобода, водени от целия 
народ, макар и тази свобода да е само за буржоазията, за притежаващи-
те собственост. Мисленето за тази свобода е заложено като традиция 
дълбоко в кръвта на тези народи. Революцията е най-дълбокият спомен 
на един народ. Несъзнателната мисъл, че постигането на представител-
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ство в парламента е победа, е една могъща и тиха сила. До голяма сте-
пен такъв е случаят в най-старите буржоазни страни, където се провеж-
дат дълги или повтарящи се освободителни борби: в Англия, Холандия 
и Франция. Но също така, макар и в по-малка степен, в Германия, Хо-
ландия и Скандинавските държави. Един жител на Изтока навярно не 
може да си представи колко силно може да бъде това влияние. 

Освен това самите работници тук се борят много години за веоб-
щото право на глас, като го придобиват пряко или непряко. Това също 
е една победа, която носи плодове. Повсеместни са мисленето и чув-
ството, че е напредък и победа да бъдеш представян, и да повериш на 
своя представител грижата за своите интереси в Парламента. Влия-
нието на тази идеология е много голямо.

И най-накрая, чрез реформизма работническата класа от Западна 
Европа попада под властта на парламентарните представители, кои-
то я повеждат към война, към съюз с капитализма. Това влияние на 
реформизма също е колосално.

Заради всички тези причини работникът е станал роб на парламен-
та, като го оставя да действа независимо. Работникът вече не осъ-
ществява никаква практика13. 

Тогава идва революцията. Сега той трябва да направи всичко сам. 
Сега работникът трябва сам със своята класа да се бори срещу сил-
ния враг, да поведе най-страшната борба, която светът някога е виж-
дал. И никаква водаческа тактика не може да му помогне. Класите 
стоят в остро противоречие, всички класи са срещу работниците и 
нито една класа не ги подкрепя. Напротив, ако се довери на своите 
водачи или на другите класи в парламента, той рискува да се поддаде 
на старата си слабост, да остави водачите да действат вместо него, да 
се довери на парламента, да упорства в старата си заблуда, че други 
могат да направят революцията вместо него, да следва илюзии, да 
остава в границите на старата буржоазна идеология.

Другарят Панекук отново прекрасно описва това отношение на ма-
сите към водачите:

Парламентаризмът е типичната форма на борба, водена с по-
мощта на водачи, в която самите маси играят подчинена роля. 
Неговата практика се състои в това, че народни представители, 
отделни хора, водят същинската борба; така парламентаризмът 

13 Това голямо влияние, цялата тази идеология на Западна Европа, на Съ-
единените щати и на английските колонии няма как да бъде разбрана в Из-
точна Европа, в Турция и на Балканите и т.н. (да не говорим за Азия и др.); 
бел. авт.
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трябва да събужда у масите илюзията, че други трябва да водят 
борбата вместо тях. Преди съществуваше вярата, че в парламен-
та водачите можеха да постигнат важни за работниците рефор-
ми; или изобщо се явяваше представата, че парламентьорите 
можеха да осъществят прехода към социализъм чрез законови 
постановления. Днес, тъй като парламентаризмът протича по-
умерено, се чува аргументът, че в парламента депутатите могат 
да постигнат много в пропагандирането на комунизма. Но така 
главната тежест отново пада върху водачите и от само себе си 
се разбира, че специалистите определят политиката - макар и 
в демократичната дегизировка на дискусиите на конгресите и 
резолюциите. Историята на социалдемокрацията е низ от на-
празни усилия, членовете сами да определят своята политика. 
Там, където пролетариатът се бори парламентарно, всичко това 
е неизбежно, доколкото масите все още не са създали органи за 
самодейност; дотолкова следователно, доколкото революцията 
още не е започнала. Преобладаващите недостатъци на парла-
ментаризма се проявяват тогава, когато масите сами започнат 
да се надигат, да действат и да решават съдбата си.

Проблемът за тактиката е в това, как да се премахне традиционно-
то буржоазно мислене в пролетарската маса, което парализира ней-
ната сила; всичко, което подсилва традиционната нагласа, е погреш-
но. Най-упоритата, най-стабилна част на това мислене е неговата 
несамостоятелност спрямо водачите, на които те оставят решаването 
на общите въпроси и ръководенето на своите класови дела. Парла-
ментът създава неизбежната тенденция да парализира необходимата 
за революцията активност на масите. Може и да се държат красиви 
речи за пробуждане на революционната дейност, но едно револю-
ционно дело не произлиза от такива думи, а само от суровата необхо-
димост, която не оставя никакъв друг избор. 

Исканията на революцията

Революцията изисква нещо повече от борбената дейност на масите, 
която разрушава дадена система на управление и която, както знаем, 
не се определя от водачи, а може да произлезе само от дълбокия по-
рив на същите тези маси. Революцията изисква да се вземат в ръце 
големите въпроси на общественото преустройство, да се вземат тежки 
решения, целият пролетариат да бъде доведен до съзидателно движе-
ние - и това е възможно само ако първо авангардът, а след това и една 
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все по-нарастваща маса, поемат нещата в свои ръце; маса, която знае 
своите отговорности, търси, пропагандира, бори се, опитва, обмисля, 
преценява, рискува и осъществява. Но всичко това е тежко и трудно: 
докато работническата класа мисли да върви по един по-лек път, по 
който за нея се грижат други, които провеждат агитация от една висока 
трибуна, вземат решения, дават сигнали за акциите, правят закони - до-
тогава тя ще се колебае и ще остава пасивна поради старите мисловни 
навици и старите слабости. 

Работниците от Западна Европа трябва, нека да повторим хиляда 
пъти, а ако трябва и сто хиляди и милион пъти - и който още не го е 
научил и видял от историята след ноември 1918 г. (дори и това да бяхте 
Вие, другарю), той е сляп, - западноевропейските работници трябва не 
само профсъюзно, но също и политически да действат на първо място 
сами и да не оставят техните водачи да действат вместо тях, защото 
работниците са сами и защото на тях не може да им помогне никаква 
умна тактика на водачите им. Движещата сила трябва да произлиза 
от тях самите. Тук за първи път, в много по-голяма степен, отколкото 
в Русия, освобождаването на работниците трябва да бъде дело на 
самите работници. И поради това левите другари имат право, като 
казват на немските другари: „не участвайте в избори, бойкотирайте 
парламента - политически вие трябва да направите всичко сами, вие 
можете да победите само ако действате според този принцип две, пет, 
десет години и привикнете с него, човек по човек, група по група, от 
град на град, от провинция на провинция, накрая в цялата държава; 
като партия, като индустриален съюз, като заводски съвети, като маса, 
като класа. И най-сетне, когато чрез непрестанно обучение и непрес-
танна борба, и през множество поражения, стигнете дотам, че в голя-
мото си мнозинство и благодарение на това обучение да можете да се 
организирате като една обединена маса”. 

Ето защо другарите от ГКРП бяха прави, напълно прави - исто-
рията го изискваше от тях - веднага да пристъпят към отделяне, 
към отцепване от профсъюзите; що се отнася до цялостния по-
литически въпрос, това е от крайна необходимост за борбата, за 
примера, за водачеството14.

[…]

Превод от немски език: Николай Велев

14 Това последно изречение липсва в немското издание и преводът му е по 
английското; бел. прев.
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Писмо за Москва (1920)1

I.

Пътувах нелегално за Русия. Трудна и изпълнена с опасности исто-
рия, но все пак успешна. На 16-ти юни стъпих на руска земя; на 19-ти 
бях в Москва.

Заминаването от Германия беше презглава. По покана на Москва 
Германската комунистическа работническа пратия (ГКРП)2 беше из-
пратила през април двама другари като посредници на Изпълнител-
ния съвет, за да могат да се посъветват върху въпроса за включването 
на ГКРП в III Интернационал. Твърдеше се, че на връщане двамата 
другари са били задържани в затвор в Естония. Задачата беше да се 
поемат преговорите отново и да се доведат докрай, като евентуално 
се докладва за ГКРП преди конгреса, за да може на Конгреса да се 
даде повече информация за партията. Конгресът трябваше да се със-
тои на 15-ти юни.

Когато пристигнах в Русия, разкрих пред своите приятели, че но-
вината за задържането на нашите другари е невярна. Те били пъту-
вали обратно през Мурманск и се намирали в момента в Норвегия 
на път за Германия. Научих още, че Конгресът щял да започне не на 
15-ти юни, а на 15-ти юли. 

Много по-малко радостни бяха следващите констатации. Първото 
ми беседване с Радек3 се превърна в действителност в свада. Продъл-

1 Преводът е направен по изданието, Otto Rühle, „Bericht über Moskau”, в: 
Die Aktion, 10 Jahrgang, Heft 39/40, 2 октомври 1920, Hamburg: L. Schulenburg, 
SS. 554-559; бел. ред. 
2 Германската комунистическа работническа партия (ГКРП) е основана 
през 1920 г. от членове, изключени от Германската комунистическа партия 
(ГКП), които се противопоставят на участието на ГКП в буржоазната демо-
крация и търсят начин за установяване на диктатура на работническата класа 
по модел на СССР; бел. прев.
3 Карл Радек (1885-1939) е марксист, активен в Полската и в Немската со-
циалдемократически партии, задържан в затвора по време на Спартакист-
кото възстание, и по-късно водач на Коминтерна след Руската революция. 
Противопоставя се на влизането на КРПГ в Коминтерна. Изгонен от КПСС 
след критиката срещу Сталин за „социализъм в една държава”, той е заточен 
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жи с часове. Беше доста разпалена. Всяко изречение на Радек беше 
като взето от Червено знаме. Всеки аргумент беше спартакистки 
аргумент. Радек си остава главатарят и господарят на ГКП. Доктор 
Леви и подобните му са само изпълнителни папагали. Те нямат мне-
ние и Москва им плаща за това. 

Помолих настоятелно Радек да ми връчи официалните станови-
ща, посветени на ГКРП. Той ми беше обещал това, но не удържа на 
думата си. Припомних му това още веднъж и го накарах да си спом-
ни; но пак не получих становищата. След като чух по-късно, че тези 
официални становища са били взети от натоварените с преговорите 
другари в последния момент преди отпътуването им, поведението 
на Радек ми се изясни от психологическа гледна точка. В лицето на 
най-предателските лъжи и безсрамия, от които напълно изобилства 
официалното становище, дори и той, най-коварният сред коварните 
и най-безскрупулният сред безскрупулните, започна да изпитва нещо 
като срам, все едно се страхуваше да предостави отговор очи в очи на 
оскърбените и наклеветените.

Методите, на които бях подложен и които видях в Москва, ме от-
блъснаха по най-категоричен начин. Там видях задкулисно полити-
ческо заговорничество и добре пресметнато блъфиране, които при-
криват опортюнистката обстановка на революцията зад ярките ѝ и 
решителни елементи. Предпочитам да бях станал и да си бях тръг-
нал. Вместо това, реших да остана, докато не ме намери вторият де-
легат, другарят Мерж-Брауншвайг.

Първо разгледах Москва, най-вече без официални водачи, за да видя 
онова, което не беше определено за разглеждане от онези отгоре. По-
сле направих голямо пътуване с кола до Кашира и едно пътуване до 
Нижни-Новгород, Казан, Симбирск, Самара, Саратов, Тамбров, Тула 
и други и се запознах със значимите места в централна Русия. Това 
ми даде пълен набор от впечатления, повечето по-скоро нерадостни. 
Русия боледува от всякакви разделения, от всякакви болести. И как 
би могло да е другояче! Много може да се разкаже, но примерът на 
Криспиен и Дитман не ме привличаше, че да им подражавам. На кого 
служи това? Само на противниците на комунизма. Всичките тези не-
достатъци и злини обаче не са достатъчно свидетелство срещу кому-
низма. В най-добрия случай те са свидетелство срещу приложените и 
избраните от Русия комунистическа тактика и метод. За това обаче е 
необходимо да се дебатира с руските другари по друг начин. 

в далечни краища на СССР. След като сътрудничи с Троцки, изпада в неми-
лост и е осъден при публичния „Процес на 17-те”. Умира в трудов лагер по 
заповед на Лаврентий Берия; бел. прев. 
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II.

Руската тактика е тактиката на авторитарна организация. Водещи-
ят ѝ основен принцип на централизма е развиван толкова последова-
телно от болшевиките и е доведен до такъв връх в развитието си, че 
е докаран до свръхцентрализъм. Болшевиките са постигнали това не 
от желание или необуздана страст. Революцията ги принуждава да 
стигнат дотам. Много е лесно днес на представителите на немските 
партийни организации да се кръстят от възмущение от диктаторски-
те или терористичните прояви в Русия. Ако бяха на мястото на Съ-
ветското правителство обаче, щеше да им се наложи да действат по 
същия начин. 

Централизмът е организационният принцип на буржоазнокапита-
листическата ера. С него може да се построи буржоазна държава и 
капиталистическа икономика, но не и пролетарска държава и социа-
листическа икономика. Последните изискват система на съветите. 

За ГКРП - за разлика от Москва - революцията не е партийно 
дело, партията не е авторитарна организация отгоре надолу, фюре-
рът не е военачалник, масите не са осъдени на робско подчинение 
на армията, диктатурата не е деспотизъм на една ръководна клика 
и комунизмът не е трамплин за изстрелване на нова съветска бур-
жоазия. За ГКРП революцията е дело на цялата работническа класа, 
в рамките на която комунистическата партия представлява най-зре-
лият и решителният авангард. Издигането и развитието на масите до 
политическата зрялост на този авангард не изисква попечителство 
на водача. Напротив, тези методи имат обратния ефект при един раз-
вит пролетариат като немския. Те ограничават инициативата, заба-
вят революционната действеност, намаляват ударната сила, отменят 
чувството за отговорност. Тук става въпрос за това да се задейства 
инициативата на пролетариата, да бъде освободен от авторитети, да 
се развие съзнанието му, да се школува самодейността и да се заз-
драви участието му в революцията. Всеки борец трябва да знае и да 
чувства за какво се бори, защо се бори, за кого се бори. Всеки трябва 
в своето съзнание да се превърне в жив носител на революционната 
битка и съзидателен член на комунистическата надстройка. Но опи-
саната дотук насърчена свобода не може да се спечели в принудител-
ната система на централизма, веригите на бюрократично-военното 
господство, под натиска на една диктатура с един единствен водач и 
нейните странични ефекти: произвол, култ към личността, авторитет, 
корупция, насилие. Затова е необходимо разграждането на партийна-
та концепция във федеративно-общностна концепция според идеята 
за съветите. Затова е необходимо да се издигне комунизмът над де-
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магогското бръщолевене с шаблонни фрази и до висотата на един 
човешки опит, вътрешно разбран и изпълващ за цялото човечество. 

ГКРП достига до това разбиране чрез простичкото отчитане на 
доста близкото до ума обстоятелство, че както всяка страна и всеки 
народ имат своя особена икономика, социална структура, традиция, 
зрялост на пролетариата, т.е. особени революционни предпоставки 
и условия, така те трябва да имат и свои собствени закони, методи, 
ритми на протичане и форми на проявление на революцията. Русия 
не е Германия, руската политика не е немска политика, руската рево-
люция не е немска революция. Затова и тактиката на руската револю-
ция не може да е тактика на немската революция. Дори Ленин да до-
каже сто пъти, че тактиката на болшевиките се е съхранила блестящо 
в руската революция, тя още дълго няма да се превърне в правилната 
тактика на немската революция. Трябва да се противопоставяме ре-
шително на всеки опит да ни бъде вменена тази тактика. 

Москва прави тези терористични опити. Тя иска нейният принцип 
да се превърне в принцип на световната революция. Германската ко-
мунистическа партия (ГКП) е неѝн агент. Тази партия работи по ру-
ска поръчка и по руска схема. Тя е грамофон на Русия. Докато ГКРП 
не иска да приеме тази роля на придворен евнух, а има собствено 
мнение, ще я следва убийствена омраза. Човек чете само ругателни-
те нападки, отровните хули и подозрения, с които се опитват да ни 
сразят - без оглед на революционната ситуация, в която се намираме, 
и ефекта, който тази злонамерена дейност би имала върху нашите 
буржоазни противници. Д-р Леви и Хекерт хвърлят към нас всеки 
боклук, който Радек и Зиновиев им дават в ръцете. Затова им плащат 
на тези господа. И при все че ГКРП въпреки всичко това не се оставя 
да я победят, тя е осъдена на III Конгрес на Интернационала да тряб-
ва да се подчини на властта на Москва. Всичко е подготвено предва-
рително. Гилотината е сложена. Радек е проверил старателно колко 
добре е наточено острието. И после е седнал на висока позиция във 
висшия съдебен двор. Трябвало е да стане грандиозна сцена. Така са 
си мислили изпълнителите. Твърде хубаво е, за да е истина. 

III.

Докато пътувах обратно край Волга, другарят Мерж беше пристиг-
нал в Москва. 

В същия ден се състоя заседание на изпълнителния комитет на III 
Интернационал. Ние не бяхме поканени. В наше отсъствие Майер 
(ГКП) внесъл предложение и посъветвал да ни бъде отказан достъп 
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до Конгреса. Предложението било отхвърлено. Вследствие на това 
ни извикаха на заседанието и бяха толкова любезни да ни отредят 
консултативен глас за Конгреса.

На това заседание видяхме и ръководните принципи, които тряб-
ваше да бъдат представени на Конгреса. Те бяха мислени като основа 
за резолюциите на Конгреса, за който Радек ми беше казал по-рано с 
неговия самохвален маниер, че ги имал в чантата си. „В чантата си!”.

Ръководните принципи - не бяха ли те наши стари познати? Всъщност 
да. Ние разпознахме в тях добре познатите Тези от Хайделберг4. Само 
дето бяха щедро преработени и теоретично разкрасени, и засилени в 
централистко-диктаторския регистър. От ръководни принципи на спар-
такистката политика на разцепление, те бяха превърнати в такива на ру-
ската политика на насилие и трябваше да се превърнат в ръководни прин-
ципи на международната политика, налагана насила по руския метод.

Жертвахме една нощ, за да ги изучим, и на сутринта знаехме какво 
трябва да направим. 

Отидохме при Радек и му поставихме ребром въпроса, дали в 
Отвореното писмо (което още не ни беше връчено) изключването 
на Лауфенберг, Волфхайм и Рюле е ултиматум и дали Изпълни-
телния съвет настоява на неговото изпълнение, преди ГКРП да 
бъде приета в III Интернационал. Радек извърташе, но ние иска-
хме кратък и ясен отговор. Тогава Радек обясни: за изпълнител-
ния комитет ще е достатъчно, ако ГКРП обещае, че - по-късно, 
при подходяща възможност - ще се освободи от Лауфенберг и 
Волфхайм. За моето изключване явно вече не ставаше дума. Тази 
забележителна мекота на изискванията, които получихме с висок 
гръден тон като задължително условие, ни накара да сме подозри-
телни. Поискахме да разберем кои изисквания за приемането на 
КРП (Комунистическа работническа партия) в III Интернационал 
са решителни. Радек обясни: вие трябва да разясните от името на 
своята партия в началото на конгреса, че ГКРП се подчинява на 
всички заключения на конгреса - тогава ще получите решителни-
те гласове за влизане в Конгреса; след това пред приемането ви в 
Конгреса няма да има пречки.

Добре ли чувахме: беше ни разяснено като нещо напълно очевид-
но, че трябвало да се подчиним на крайните заключения на Кон-
греса, с които ние все още и въобще не бяхме запознати... Радек 
шегуваше ли се?

4 Конгресът на Германската комунистическа партия през април 1920 г., при 
който от партията се отцепва фракция, сформирала Германската комунистическа 
работническа партия (ГКРП), чийто представител е Ото Рюле; бел. прев.
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Не - говореше сериозно.
И ако Конгресът излезе с резолюция за разпускането на ГКРП?.. 

Шегата настрана: Конгресът имал действително такова намерение.
Така Радек беше разкрит.
Какво стоеше тогава в ръководните принципи?
Вижте само: 1. Комунистите са длъжни да изградят една здраво 

централизирана, строга, военизирана, диктаторска организация. 2. 
Комунистите са длъжни да участват в парламентарни избори и да 
влязат в парламента, за да могат там да осъществят революционна 
парламентарна дейност. 3. Комунистите са длъжни да останат в проф-
съюзите, за да могат да им помогнат успешно да построят институци-
ите по революционен модел, които ще доведат до победа. - Тези три 
изисквания знаехме от Хайделберг, но по-нататък. 4. Всяка от включе-
ните в III Интернационал партии трябва да се нарече Комунистическа 
партия, и 5. Във всяка държава трябва да съществува само една Кому-
нистическа партия, следователно... ами, следователно ГКРП трябва 
да се откаже от самостоятелността си и да се влее в КРП.

И отново шегата настрана: Конгресът щеше да издаде смъртната 
присъда на ГКРП и ние, делегатите от ГКРП, трябваше да получим 
решаващите гласове, т.е. трябваше да помогнем за издаването на 
смъртна присъда, като преди това разясним, че ГКРП ще се подчини 
без никаква съпротива на така издадената присъда. 

Може ли да има по-голяма политическа комедия? Или по-голямо 
предателство?

Изсмяхме се в лицето на Радек и го попитахме дали е луд.
Една партия, която въз основа на ръководните принципи от Хай-

делберг се оттегля от ГПК, конституира се на нови принципи, има 
организационно нова структура, тактически нова ориентировка и те-
оретически нова програма, и която стои здраво на двата си крака и 
е изпълнена с живот, концентрира в себе си всички активни сили на 
немската революция и вече надхвърля членската маса на ГПК - една 
такава партия отказва, има правото и трябва да откаже, отново да 
постави под въпрос правото си на съществуване. Както детето повече 
не се връща в утробата на майката, така и ГКРП няма да се върне в 
ГКП. Това може да се дискутира само с една дума - злина, абсурд, 
политическа детинщина.

Така оставихме Радек с примката, която искаше да постави около 
гърлото на ГКРП и си тръгнахме. Не изпитахме никакво удоволствие 
да стоим в тази атмосфера на политическо надиграване и мошениче-
ство, на дипломатическа драматургия и опортюнистични манипула-
ции, на морализаторски безсрамия и хладни остроумия, които могат 
да докарат само излишно главоболие.
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Нямахме какво да правим, ама нищичко, на един конгрес, който 
беше толкова, ама толкова далеч от комунизма. 

За това разяснихме: „Оттегляме се, с благодарност, от участие в 
Конгреса. Решени сме да пътуваме към дома, и да препоръчаме на 
ГКРП да задържи очакването си за момента, когато ще се появи на-
истина революционен Интернационал, към който партията може да 
се присъедини. Сбогом!”.

IV.

Нашето заминаване имаше изненадващ ефект. 
Ако до този момент с нас се държаха като извънбрачни деца, чийто 

неясен статут носеше само грижи и неприятности на бедните им роди-
тели и които е най-добре да бъдат подчинени с добър пердах, изведнъж 
всички омекнаха. Заплашителната тояга изчезна зад огледалото и от 
чекмеджето беше изваден морков. Започнаха да се обръщат към нас с 
братски слова, както би следвало да става между комунисти, и с форми 
на добра воля и коректно общуване. Самият Радек прие друг маниер. 
Той се държеше коректно и ругаеше старателно ГКП, която наричаше 
„банда от лъжци и страхливци”, върху която ще упражни натиск и т.н. 
Имахме дълги и подробни пререкания с него, с Бухарин и в последния 
момент още една решителна дискусия с Ленин. Голямото уважение и 
възхищение, което хранехме към него и което се засили по време на 
дискусията ни, не ни спря да изкажем мнението си по съвсем немски 
начин. Разяснихме му, че усещаме като скандал и посегателство срещу 
немската революция това, че във време, в което трябва да се напишат 
сто брошури срещу опортюнизма, той намира време и се чувства за-
ставен да състави брошура, насочена срещу активната и последовател-
на партия на немската революция, ГКРП, която ще бъде използвана, 
както и повечето му писания в последно време, от контрареволюцион-
ните сили като част от арсенала им, не за да коригират грешната ни 
тактика в името на интересите на революцията, а за да убият всяка 
дейност у масите с аргументи и цитати на Ленин. Осведомихме го, 
че информацията му за немската ситуация е абсолютно погрешна и 
че аргументите му за революционната експлоатация на парламента и 
профсъюзите са смешни. Най-сетне оставихме го без ни най-малко-
то съмнение, че ГКРП, която отказва всякаква материална помощ от 
Москва, ще отклони и всякакво вмешателство от страна на Москва в 
делата си. 

Дискусиите оставиха у нас чувството, че руските другари започнаха 
да виждат, че е било грешка да опъват тетивата на лъка твърде силно. 
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Защото в крайна сметка Интернационалът, т.е. на първо място Русия, 
се нуждае от ГКРП толкова, колкото и ГКРП от Интернационала. За-
това и нашето решение бе крайно неприятно за тях и те търсеха начин 
да загладят ситуацията. Докато пътувахме към вкъщи през Петроград, 
Изпълнителният съвет ни изпрати още веднъж покана за Конгреса с 
разяснение, че ГКРП (макар да не изпълнява и да не е обещавала ни-
кога да изпълни драконовските условия на Отвореното писмо), ще има 
решаващ глас на Конгреса. Но всъщност беше едно и също дали ГКРП 
щеше да подпомогне своята екзекуция с консултативен или с решаващ 
глас. Затова благодарихме още веднъж и отпътувахме към Германия.

Начинът, по който в крайна сметка беше протекъл Конгресът, опра-
вда тактиката ни. Въпросите, които щяха да се разглеждат и които ни 
засягаха - структурата на партията, парламентаризмът, и политиката 
на профсъюзите - бяха получили резолюции, които свидетелстваха за 
очеваден опортюнизъм. Това са резолюции в стила на дясното крило 
на Германската независима социалдемократическа партия (ГНСДП): 
резолюции, с които се налагат насила мненията на Доймих, Курт 
Гайерс, Коенен и т.н. по отношение на парламентарни и профсъюзни 
въпроси. Може и трябва ли ГКРП да намери допирни точки с ГНСДП 
по отношение на резолюциите на Конгреса? На тези въпроси може 
да се даде отговор само след като се премислят всички последствия 
и се измери цялата невъзможност и чудовищност на включването на 
ГКРП в този III Интернационал.

Това не означава, че ние се съпротивляваме на единението на всич-
ки работници в един интернационален съюз. По никакъв начин! Но 
ние мислим, че принадлежността към един наистина революционен 
Интернационал може да се реши с приемането на хартия на едни кон-
гресни резолюции в момент на съгласие. Тя се решава само с волята за 
борба и революционната дейност на масите в решителния час. Това е 
работа на голям процес на изчистване и съзряване на революцията, в 
който важно е само онова, което е истинско и в пълно съгласие с нея. 

Когато се разделях с Ленин, му казах: „Надявам се следващият 
Конгрес на Интернационала да се случи в Германия. Тогава ще полу-
чим наистина доказателство, че сме били прави. Тогава ще трябва да 
коригирате вашата гледна точка”. На което Ленин усмихнато отвър-
на: „Ако се случи така, ние ще сме последните, които ще се противо-
поставят на една такава корекция”.

Дано да е така. Ще бъде така!

Превод от немски език: Мария Иванчева
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Из „Левичарството” -
детска болест на комунизма (1920)1

[…]

Сега, когато слушам нападки срещу нашата тактика при подписва-
нето на Бресткия мир, например от страна на „социалистите револю-
ционери”, или когато слушам забележката на д-р Лансбъри, напра-
вена от него в разговор с мене: „Нашите английски водачи на трей-
дюнионите казват, че компромиси са допустими и за тях, щом като 
те бяха допустими за болшевизма”, аз отговарям обикновено преди 
всичко с едно просто и „популярно” сравнение:

Представете си, че въоръжени бандити са спрели вашия автомо-
бил. Вие им давате парите, паспорта, револвера, автомобила. Вие се 
избавяте от приятното съседство с бандитите. Компромис несъмне-
но има. „Do ut des” („давам” ти пари, оръжие, автомобил, „за да ми 
дадеш” възможност да си отида здрав и читав). Но трудно е да се 
намери човек със здрав разум, който би обявил подобен компромис 
за „принципиално недопустим” или би обявил лицето, което е напра-
вило такъв компромис, за съучастник на бандитите (макар че банди-
тите, след като са се качили в автомобила, са могли да използват него 
и оръжието за нови разбойничества). Нашият компромис с бандитите 
на германския империализъм приличаше на такъв компромис.

А когато меншевиките и есерите в Русия, шайдемановци (и в зна-
чителна степен кауцкианците) в Германия, Ото Бауер и Фридрих 
Адлер (да не говорим за г.-ренеровци и К°) в Австрия, реноделовци 
и лонгевци и К° във Франция, фабианците, „независимите” и „тру-
довиките” („лейбъристите”2) в Англия правеха през 1914-1918 и в 

1 Препубликация по изданието: В. И. Ленин, „Левичарството” - детска 
болест на комунизма, София: Партиздат, 1974, сс. 28-30, 32-41, 45-47, 57-62, 
129-130; както и в мнозинството от случаи при издаването на Ленин, прево-
дач не е посочен; бел. ред.
2 Лейбъристи - членове на Английската работническа партия (Labour Party), 
основана през 1900 г. като обединение на профсъюзите - трейдюнионите, со-
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1918-1920 г. компромиси с бандитите от своята собствена, а понякога 
и от „съюзната” буржоазия против революционния пролетариат на 
своята страна - тогава именно всички тия господа постъпваха като 
съучастници в бандитизма.

Изводът е ясен: да се отричат компромисите „принципиално”, да 
се отрича всяка допустимост на компромиси изобщо, каквито и да 
са те, е детинщина, към която е трудно даже да се отнесе човек се-
риозно. Политик, който желае да бъде полезен на революционния 
пролетариат, трябва да умее да отдели конкретните случаи именно 
на такива компромиси, които са недопустими, в които се изразява 
опортюнизъм и предателство, да насочи всичката сила на критика-
та, цялото острие на безпощадното разобличение и на непримири-
мата война против тези конкретни компромиси, не позволявайки 
на много опитните, „практични” социалисти и парламентарни йезу-
ити да извъртат и се изплъзват от отговорност чрез разсъждения за 
„компромисите въобще”. Господа английските „водачи” на трейдю-
нионите, както и тези на фабианското дружество и „независимата” 
работническа партия именно така се изплъзват от отговорност за 
извършеното от тях предателство, за извършения от тях такъв 

циалистическите организации и групи за прокарване на работнически пред-
ставители в парламента („Комитет на работническото представителство”). 
През 1906 г. Комитетът се преименува в Работническа (лейбъристка) партия. 
Членовете на трейдюнионите автоматично са членове на партията, при ус-
ловие че си плашат партийния членски внос. С лейбъристката партия тясно 
са свързани Кооперативната партия, която влиза в нея с право на колективен 
член, и Независимата работническа партия. Начело на лейбъристката партия 
стои изпълнителен комитет, който заедно с Генералния съвет на трейдюни-
оните и с Изпълнителния комитет на Кооперативната партия образува т.нар. 
Национален съвет на труда. Лейбъристката партия, оформила се отначало 
като работническа партия по състав (по-късно в нея влизат значителен брой 
дребнобуржоазни елементи), по своята идеология и тактика е опортюнисти-
ческа организация. От възникването на партията нейните водачи провеждат 
политика на класово сътрудничество с буржоазията. По време на Световната 
империалистическа война (1914-1918) водачите на лейбъристката партия (А. 
Хендерсън и др.), заемайки социалшовинистична позиция, влизат в кралското 
правителство, с тяхната активна подкрепа се приемат редица закони, насоче-
ни против работниците (за милитаризирането на страната и т. н.). През 1924, 
1929-1931, 1945-1951 г. лейбъристките водачи възглавяват правителството. 
През 1964 г. лейбъристите отново застават начело на правителството; бел. 
бълг. изд.
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компромис, който действително означава най-лош опортюнизъм, 
измяна и предателство.

Има компромиси и компромиси. Трябва да умеем да анализира-
ме обстановката и конкретните условия на всеки компромис или на 
всяка разновидност компромиси. Трябва да се учим да различаваме 
човека, който е дал на бандитите пари и оръжие, за да намали причи-
няваното от бандитите зло и да облекчи залавянето и разстрелването 
на бандитите, от човека, който дава на бандитите пари и оръжие, за 
да участва в дележа на бандитската плячка. В политиката това далеч 
не винаги е тъй лесно, както в детски простото примерче. Но оня, 
който би поискал да измисли за работниците такава рецепта, която да 
дава предварително готови решения за всички случаи в живота, или 
който би обещал, че в политиката на революционния пролетариат не 
ще има никакви трудности и никакви заплетени положения, той би 
бил просто шарлатанин.

 [...]

V. „ЛЕВИЯТ” КОМУНИЗЪМ В ГЕРМАНИЯ.
ВОДАЧИ - ПАРТИЯ - КЛАСА - МАСА

Германските комунисти, за които трябва да говорим сега, наричат 
себе си не „леви”, а - ако не се лъжа - „принципиална опозиция”3. Но 

3 Принципиална опозиция - група германски „леви” комунисти, проповяд-
ващи анархосиндикалистки възгледи. II Конгрес на Германската комунис-
тическа партия, състоял се през октомври 1919 г. в Хайделберг, изключва 
опозицията от партията; през април 1920 г. тя образува т.нар. Германска ко-
мунистическа работническа партия (ГКРП). През ноември 1920 г., за да се 
улесни обединяването на всички комунистически сили в Германия и да се 
окаже съдействие на най-добрите пролетарски елементи в ГКРП, опозици-
ята се приема временно в Коминтерна с правото на симпатизираш член. Но 
за единствена упълномощена секция Изпълнителният комитет на Коминтер-
на смята Германската обединена комунистическа партия. При приемането в 
Коминтерна на представителите на ГКРП се поставя условието да се слеят с 
Германската обединена комунистическа партия и да я поддържат във всички 
действия. Но ръководството на ГКРП не последва указанията на Изпълни-
телния комитет на Коминтерна. III Конгрес на Коминтерна (юни-юли 1921 
г.), борейки се за работниците, които още вървяха след ГКРП, решава да даде 
на ГКРП двумесечен срок, в течение на който тя трябва да свика конгрес и да 
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че те попадат напълно под признаците на „детската болест - ‘леви-
чарството’”, това ще се види от по-нататъшното изложение.

Стоящата на гледището на тази опозиция брошурка „Разцеплени-
ето на Германската комунистическа партия (съюза на спартакисти-
те)”, издадена от „местната група във Франкфурт на Майн”, излага 
във висша степен релефно, точно, ясно, кратко същността на възгле-
дите на тази опозиция. Няколко цитата ще бъдат достатъчни за запо-
знаване на читателите с тази същност.

Комунистическата партия е партия на най-решителната 
класова борба...

... Политически това преходно време [между капитализма и 
социализма] е период на пролетарската диктатура... Изниква 
вьпросът: кой трябва да бъде носител на диктатурата: кому-
нистическата партия или пролетарската класа? ... Принци-
пиално към диктатура на комунистическата партия ли трябва 
да се стремим, или към диктатура на .пролетарската класа? ...

(Курсивът навсякъде в цитата е взет от оригинала.)
По-нататък авторът на брошурата обвинява „Цека” на комунис-

тическата партия в Германия, че този „Цека” търси път за коалиция 
с независимата социалдемократическа партия в Германия, че „въ-
просът за принципиалното признаване на всички политически сред-
ства” за борба, в това число и на парламентаризма, е поставен от 
този „Цека” само за прикриване на неговите истински и главни стре-
межи към коалиция с независимите. И брошурата продължава:

Опозицията е избрала друг път. Тя поддържа мнението, че 
въпросът за господството на комунистическата партия и за 
диктатурата на партията е само въпрос на тактика. Във всеки 
случай господството на комунистическата партия е последната 
форма на всяко господство на партия. Принципиално трябва да 
се стремим към диктатура на пролетарската класа. И всички 
мероприятия на партията, нейните организации, нейната форма 

реши въпроса за обединението. Ръководството на ГКРП не изпълнява реше-
нието на III Конгрес и по този начин ГКРП се оказва извън Комунистическия 
интернационал. По-късно ГКРП се изражда в нищожна, лишена от опора в 
работническата класа сектантска групичка; бел. бълг. изд. [Вж. в светлината 
на тази тенденциозна бележка от българското издание публикувания в този 
сборник текст на Ото Рюле; бел. ред.]



52

В. И. Ленин

на борба, нейната стратегия и тактика трябва да бъдат приспо-
собени към това. Съобразно с това най-решително трябва да се 
отхвърли всеки компромис с другите партии, всяко възвръщане 
към исторически и политически изживените парламентарни 
форми на борба, всяка политика на лавиране и съглашател-
ство. ... Специфично пролетарските методи на революционна-
та борба трябва да бъдат силно подчертани. А за включването 
на най-широките пролетарски кръгове и слоеве, които трябва 
да участвуват в революционната борба под ръководството на 
комунистическата партия, трябва да се създадат нови органи-
зационни форми на най-широка основа и с най-широки рамки. 
Това място за събиране на всички революционни елементи е 
работническият съюз, изграден върху основата на фабричните 
организации. В него трябва да се обединят всички работници, 
които последваха лозунга: вън от професионалните съюзи! Тук 
се формира борещият се пролетариат в най-широки бойни ре-
дици. Признаването на класовата борба, на съветската система 
и диктатурата е достатъчно за влизане. Цялото по-нататъшно 
политическо възпитание на борещите се маси и политическото 
ориентиране в борбата е задача на комунистическата партия, 
която стои вън от работническия съюз...

... Следователно две комунистически партии стоят сега една 
срещу друга:

Едната е партията на водачите, която се стреми да 
организира революционната борба и да я управлява отгоре, 
като прибягва към компромиси и парламентаризъм, за да създа-
де такива ситуации, които биха им позволили да влязат в едно 
коалиционно правителство, в чиито ръце би се намирала дик-
татурата.

Другата е масова партия, която очаква подем на рево-
люционната борба отдолу, знаейки и прилагайки за тази борба 
само един ясно водещ към целта метод, отхвърляйки всякакви 
парламентарни и опортюнистически методи: този единствен 
метод е методът на безрезервното събаряне па буржоазията, 
за да се учреди след това пролетарската класова диктатура за 
осъществяването на социализма...

... Там диктатура на водачите - тук диктатура на масите! Та-
къв е нашият лозунг.

Такива са най-съществените положения, характеризиращи възгле-
дите на опозицията в Германската комунистическа партия.
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Всеки болшевик, който съзнателно е участвувал в развитието на 
болшевизма от 1903 г. насам или го е наблюдавал отблизо, като про-
чете тези разсъждения, веднага ще каже: „Каква стара, отдавна по-
зната смет! Каква ‘лява’ детинщина!”

Но нека се вгледаме по-отблизо в приведените разсъждения.
Още самото поставяне на въпроса: „диктатура на партията или 

диктатура на класата? диктатура (партия) на водачите или диктатура 
(партия) на масите?” - свидетелствува за най-невероятна и безизход-
на бъркотия на мисълта. Тия хора се мъчат да измислят нещо съвсем 
особено и в усърдието си да мъдруват стават смешни. На всички е из-
вестно, че масите се делят на класи; - че маси и класи могат да се про-
тивопоставят само като се противопоставя грамадното мнозинство 
изобщо, неразчленено по положение в обществения строй на произ-
водството, на категориите, заемащи особено положение в обществе-
ния строй на производството; - че класите се ръководят обикновено 
и в повечето случаи, поне в съвременните цивилизовани страни, от 
политически партии; - че политическите партии, като общо правило, 
се управляват от повече или по-малко устойчиви групи от най-ав-
торитетните, влиятелните, опитните, избирани на най-отговорните 
длъжности лица, наричани водачи. Всичко това е азбука. Всичко това 
е просто и ясно. За какво е било нужно вместо това някакво си нераз-
брано дърдорене, някакъв нов волапюк4? От една страна, очевидно е, 
че попаднали в тежко положение, когато бързата смяна на легално и 
нелегално положение на партията нарушава обикновеното, нормал-
но, просто отношение между водачите, партиите и класите, хората 
са се объркали. В Германия, както и в другите европейски страни, 
са прекомерно привикнали към легалността, към свободното и пра-
вилно избиране на „водачите” от редовни конгреси на партиите, към 
удобна проверка на класовия състав на партиите чрез изборите за 
парламент, чрез митингите, пресата, настроенията на професионал-
ните и други съюзи и т. н. Когато от това, към което бяха привикнали, 
по силата на бурния ход на революцията и развитието на граждан-
ската война, трябваше да се преминава бързо към смяна на легал-
ност и нелегалност, към тяхното съединяване, към „неудобните”, 
„недемократичните” начини на подбор или образуване или запазване 

4 Волапюк - изкуствен международен език, съставен от Йохан Мартин 
Шлайер. Сега изменен от есперанто; бел. бълг. ред. [на изданието, по което е 
препубликацията; бел. ред.].
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на „групите от водачи”, хората се смутиха и започнаха да измислят 
свръхестествени глупости. Вероятно някои членове5 на Холандска-
та комунистическа партия, които са имали нещастието да се родят в 
малка страна, с традицията и условията на едно особено привилеги-
ровано и особено устойчиво легално положение, хора, които съвсем 
не са виждали смяна на легално и нелегално положение, сами са се 
забъркали и смутили и са допринесли за тия глупави измислици.

От друга страна, забелязва се едно просто необмислено, несвързано 
употребяване на „модните” в наше време думички за „масата” и „вода-
чите”. Тия хора много са слушали и здраво са заучили нападките сре-
щу „водачите”, противопоставянето им на „масата”, но не са могли да 
помислят кое за какво се отнася и не са могли да си изяснят работата.

Откъсването на „водачите” от „масите” се прояви особено ясно и 
рязко в края на империалистическата война и след нея във всички 
страни. Маркс и Енгелс през 1852-1892 г. неведнъж са разяснявали 
с примера на Англия основната причина на това явление. Монопол-
ното положение на Англия излъчваше от „масата” една полуеснаф-
ска, опортюнистическа „работническа аристокрация”. Водачите на 
тази работническа аристокрация минаваха постоянно на страната на 
буржоазията и бяха - пряко или косвено - издържани от нея. Маркс 
си спечели почетната омраза на тази паплач за това, че ги клеймеше 
открито като предатели. Най-новият империализъм (на XX в.) съз-
даде монополно-привилегировано положение за няколко напреднали 
страни и на тази почва навсякъде във II Интернационал се очерта 
типът на водачи-предатели, опортюнисти, социалшовинисти, отсто-
яващи интересите на своя цех, на своята прослойка от работниче-
ска аристокрация. Създаде се откъснатост на опортюнистическите 
партии от „масите”, т.е. от най-широките слоеве на трудещите се, от 
мнозинството от тях, от най-лошо платените работници. Победата на 
революционния пролетариат е невъзможна без борба с това зло, без 
разобличаването, опозоряването и изгонването на опортюнистиче-
ските, социалпредателските водачи; такава именно политика започна 
III Интернационал.

Да се стигне по този повод до противопоставяне изобщо диктатурата 
на масите на диктатурата на водачите, е смешна безсмислица и глупост. 
Особено забавно е, че на практика вместо старите водачи, които се при-
държат към общочовешки възгледи върху простите неща, на практика 

5 Ленин има предвид Антон Панекук; бел. ред.
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се издигат (под прикритието на лозунга: „Долу водачите”) нови водачи, 
които говорят свръхестествени дивотии и безсмислици. 

[...]

Отричане партийността и партийната дисциплина - ето до какво стиг-
на опозицията. А това е равносилно на пълно разоръжаване на пролета-
риата в полза на буржоазията. Това е равносилно именно на онази дреб-
нобуржоазна разпокъсаност, неустойчивост, неспособност за издръжли-
вост, за обединение, за стройно действие, която неминуемо ще погуби 
всяко пролетарско революционно движение, ако тя бъде насърчена. Да 
се отрича партийността от гледна точка на комунизма, значи да се прави 
скок от навечерието на краха на капитализма (в Германия) не към низша-
та, не и към средната, а към висшата фаза на комунизма. Ние в Русия пре-
живяваме (трета година след събарянето на буржоазията) първите крачки 
на прехода от капитализма към социализма, или към низшия стадий на 
комунизма. Класите останаха и ще останат още години наред навсякъде 
след завладяването на властта от пролетариата. Може би само в Англия, 
където няма селяни (но все пак има дребни стопани!), този срок ще бъде 
по-малък. Да се премахнат класите - това значи не само да се прогонят 
помешчиците и капиталистите - това ние направихме сравнително лес-
но, - то значи също така да се премахнат дребните стокопроизводители, 
а те не могат да бъдат прогонени, те не могат да бъдат смазани, с тях 
трябва да намерим общ език, те могат (и трябва) да се преобразят, да се 
превъзпитат само с твърде продължителна, бавна, предпазлива организа-
торска работа. Те окръжават пролетариата от всички страни с дребнобур-
жоазна стихия, просмукват го с нея, развращават го с нея, постоянно пре-
дизвикват в самия пролетариат рецидиви на дребнобуржоазната безха-
рактерност, разпокъсаност, индивидуализъм, преминаване от увлечение 
към униние. Нужна е най-строга централизация и дисциплина в самата 
политическа партия на пролетариата, за да устоява срещу всичко това, 
за да се провежда правилно, успешно, победоносно организаторската 
роля на пролетариата (а това е неговата главна роля). Диктатурата на про-
летариата е упорита борба, кървава и безкръвна, насилствена и мирна, 
военна и стопанска, педагогическа и администраторска, срещу силите и 
традициите на старото общество. Силата на навика на милионите и де-
сетките милиони е най-страшната сила. Без партия, желязна и закалена в 
борбата, без партия, ползваща се с доверието на всичко честно в дадената 
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класа, без партия, способна да следи настроението на масите и да влияе 
върху него, е невъзможно да се води успешно такава борба. Хиляди пъти 
по-лесно е да се победи едрата централизирана буржоазия, отколкото да 
се „победят” милионите и милиони дребни стопани, а те със своята все-
кидневна, делнична, невидима, неуловима, разлагаща дейност осъщест-
вяват тъкмо онези резултати, които са нужни на буржоазията, които рес-
таврират буржоазията. Който отслабва, макар и най-малко, желязната 
дисциплина на партията на пролетариата (особено по време на неговата 
диктатура), той фактически помага на буржоазията против пролетариата.

[...]

В своята работа партията се опира непосредствено върху профе-
сионалните съюзи, които са формално безпартийни и наброяват сега, 
според данните на последния (IV. 1920) конгрес, над 4 милиона члена. 
Фактически всички ръководни учреждения на грамадното мнозинство 
съюзи и на първо място, разбира се, на общопрофесионалния всеруски 
център или бюро (ВЦСПС - Всеруски централен съвет на професио-
налните съюзи) се състоят от комунисти и изпълняват всички директи-
ви на партията. Получава се общо взето един формално некомунисти-
чески, гъвкав и сравнително широк, твърде могъщ пролетарски апарат, 
посредством който партията е тясно свързана с класата и с масата 
и посредством който при ръководството на партията се осъществява 
диктатурата на класата. Ние, разбира се, не бихме могли да упра-
вляваме страната и да осъществяваме диктатурата не само в течение на 
2½ години, но и на 2/2 месеца без най-тясна връзка с професионалните 
съюзи, без тяхната гореща подкрепа, без тяхната най-самоотвержена 
работа не само в стопанското, но и във военното строителство. Естест-
вено е, че тази най-тясна връзка на практика означава твърде сложна н 
разнообразна пропагандна, агитационна работа, своевременни и чести 
съвещания не само с ръководещите, но и изобщо с влиятелните дейци 
на професионалните съюзи, решителна борба с меншевиките, които 
и досега имат известен, макар и съвсем малък брой привърженици, 
които те учат на всевъзможни контрареволюционни машинации, като 
се почне от идейната защита на (буржоазната) демокрация, от пропо-
вядването на „независимостта” на професионалните съюзи (независи-
мост - от пролетарската държавна власт!) и се стигне до саботиране на 
пролетарската дисциплина и т. н. 
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Връзката с „масите” чрез професионалните съюзи ние смятаме за не-
достатъчна. Практиката създаде у нас, в хода на революцията, едно та-
кова учреждение като безпартийните работнически и селски конферен-
ции и ние се стараем всецяло да го подкрепим, развием, разширим, за да 
следим настроението на масите, да се сближаваме с тях, да отговаряме 
на техните нужди, да издигаме най-добрите дейци от тях на държавни 
длъжности и т. н. В един от последните декрети за преобразуването на 
Народния комисариат за държавен контрол в „Работническо-селска ин-
спекция” на такива безпартийни конференции е предоставено да избират 
членове на Държавния контрол за разни видове ревизии и т. н.

След това, разбира се, цялата работа на партията минава през Съвети-
те, които обединяват трудещите се маси без разлика на професия. Око-
лийските конгреси на Съветите са такова демократическо учреждение, 
каквото още не са виждали и най-добрите от демократическите републи-
ки в буржоазния свят, и чрез тези конгреси (които партията се старае да 
следи колкото се може по-внимателно), както и чрез постоянно команди-
роване на съзнателни работници на разни длъжности в село, се осъщест-
вява ръководната роля на пролетариата спрямо селяните, осъществява 
се диктатурата на градския пролетариат, системната борба с богатите, 
буржоазните, експлоататорските и спекулиращите селяни и т.н.

Такъв е общият механизъм на пролетарската държавна власт, раз-
гледан „отгоре”, от гледна точка на практическото осъществяване на 
диктатурата. Можем да се надяваме, че читателят ще разбере защо 
на руския болшевик, който познава този механизъм и който е наблю-
давал как е израствал този механизъм от малките, нелегални тайни 
кръжоци в течение на 25 години, всички тия приказки за „отгоре” или 
„отдолу”, за диктатура на водачите или диктатура на масата и т.н. не 
могат да не изглеждат смешна детинска глупост, нещо като спора: 
кое е по-полезно за човека - левият крак или дясната ръка.

[...]

VII. ДА УЧАСТВАМЕ ЛИ В
БУРЖОАЗНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ?

Германските „леви” комунисти с най-голямо пренебрежение - и с 
най-голямо лекомислие - отговарят отрицателно на този въпрос.
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Техните доводи? В приведения по-горе цитaт ние видяхме:

...най-решително да се отхвърли всяко връщане към историче-
ски и политически изживените парламентарни форми на борба...

Това е казано смешно претенциозно и е явно невярно. „Връщане” 
към парламентаризма! Може би в Германия вече съществува съвет-
ска република? Като че не! Как може да се говори тогава за „връща-
не”? Нима това не е празна фраза?

„Исторически изживян” парламентаризъм. Това е вярно в смисъл на 
пропаганда. Но всеки знае, че от това до практическото преодоляване 
е още твърде далеч. Капитализмът можеше още преди много десетиле-
тия, и с пълно право, да бъде обявен за „исторически изживян”, но това 
никак не премахва необходимостта от твърде дълга и твърде упорита 
борба на почвата на капитализма. Парламентаризмът е „исторически 
изживян” в световноисторически смисъл, т.е. епохата на буржоазния 
парламентаризъм е завършена, епохата на диктатурата на пролетари-
ата е започнала. Това е безспорно. Но световноисторическият мащаб 
смята с десетилетия. 10-12 години по-рано или по-късно — това от 
гледна точка на световноисторическия мащаб е безразлично, това - от 
гледна точка на световната история - е дребна подробност, която дори 
приблизително не може да се определи. Но именно затова по въпроса 
за практическата политика да стоим на базата на световноисториче-
ския мащаб е най-крещяща теоретическа грешка.

„Политически изживян” парламентаризъм? Това е вече друго нещо. 
Ако това беше вярно, позицията на „левите” щеше да бъде здрава. Но 
това трябва да се докаже с най-сериозен анализ, а „левите” не уме-
ят даже и да се приближат до него. В „тезисите за парламентариз-
ма”, напечатани в брой 1 на Бюлетин на временното Амстердамско 
бюро на Комунистическия интернационал (Bulletin of the Provisional 
Bureau in Amsterdam of the Communist International, February 1920) 
и изразяващи явно холандско-лявата или ляво-холандската насока, 
анализът е също, както ще видим, под всякаква критика.

Първо. Германските „леви”, както се знае, още през януари 1919 г. 
считаха парламентаризма за „политически изживян” въпреки мнение-
то на такива видни политически ръководители като Роза Люксембург 
и Карл Либкнехт. Знае се, че „левите” сгрешиха. Вече само това разру-
шава веднага и из основи положението, че парламентаризмът е „поли-
тически изживян”. На „левите” се пада задължението да докажат защо 
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тяхната тогавашна безспорна грешка сега е престанала да бъде грешка. 
Те не привеждат нито сянка от доказателства и не могат да приведат. 
Отношението на една политическа партия към своите грешки е един 
от най-важните и най-верните критерии за сериозността на партията 
и за това, как тя изпълнява на практика задълженията си към своята 
класа и към трудещите се маси. Открито да се признае грешката, да се 
разкрият нейните причини, да се анализира породилата я обстановка, 
да се обсъдят внимателно средствата за поправяне на грешката - ето 
това е признак на сериозна партия, ето това значи тя да изпълни своите 
задължения, ето това е възпитание и обучение на класата, а след това 
и на масата. Тъкмо защото не изпълняват това своe задължение, не 
се отнасят с изключително внимание, старателност, грижливост към 
изучаването на своята явна грешка, „левите” в Германия (и Холандия) 
доказват, че те не са партия на класата, а кръжок, не са партия на ма-
сите, а група от интелигенти и малко на брой работници, повтарящи 
най-лошите страни на интелигентщината. 

Второ. В същата брошура на франкфуртската група на „левите”, от 
която приведохме по-горе подробни цитати, четем:

...милиони работници, които вървят още след политиката на 
центъра [на католическата партия „център”], са контрареволю-
ционни. Селските пролетарии дават легиони контрареволю-
ционни войски (с. 3 от гореспоменатата брошура).

По всичко се вижда, че това е казано съвсем на едро и преувеличено. 
Но основният факт, изложен тук, е безспорен и признаването му от „ле-
вите” свидетелства особено нагледно за тяхната грешка. Та как може да 
се говори, че „парламентаризмът е изживян политически”, ако „мили-
они” и „легиони” пролетарии не само са още за парламентаризма въоб-
ще, но са направо „контрареволюционни”!? Явно е, че парламентариз-
мът в Германия още не е изживян политически. Явно е, че „левите” в 
Германия са взели своето пожелание, своето идейно-политическо отно-
шение за обективна действителност. Това е най-опасната грешка за рево-
люционерите. В Русия, където страшно дивият и свиреп гнет на царизма 
особено дълго време и в особено разнообразни форми пораждаше рево-
люционери от разни течения, революционери с изумителна преданост, 
ентусиазъм, героизъм, сила на волята - в Русия ние особено отблизо сме 
наблюдавали, особено внимателно сме изучавали, особено добре позна-
ваме тази грешка на революционерите и затова ние я виждаме особено 
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ясно и у другите. За комунистите в Германия парламентаризмът е, разби-
ра се, „изживян политически”, но работата е именно там, да не вземаме 
изживяното за нас като изживяно за класата, като изживяно за масите. 
Тъкмо тук ние пак виждаме, че „левите” не могат да разсъждават, не мо-
гат да се държат като партия на класата, като партия на масите. Вие сте 
длъжни да не слизате до равнището на масите, до равнището на изоста-
налите слоеве на класата. Това е безспорно. Вие сте длъжни да им казвате 
горчивата истина. Вие сте длъжни да наричате техните буржоазнодемо-
кратически и парламентарни предразсъдъци - предразсъдъци. Но заедно 
с това вие сте длъжни трезво да следите действителното състояние на 
съзнателността и подготвеността именно на цялата класа (а не само на 
нейния комунистически авангард), именно на цялата трудеща се маса (а 
не само на нейните първи хора).

Ако не само „милиони” и „легиони”, а дори едно доста значител-
но малцинство от индустриалните работници върви подир католи-
ческите попове, а от селските работници - подир земевладелците и 
кулаците (Grossbauern), - оттук вече несъмнено следва, че парламен-
таризмът в Германия още не е изживян политически, че участието в 
парламентарните избори и в борбата от парламентарната трибуна е 
задължително за партията на революционния пролетариат именно с 
цел да се възпитават изостаналите слоеве на своята класа, именно 
с цел да се пробужда и просвещава неразвитата, затъпена, невежа 
селска маса. Докато не сте в състояние да разгоните буржоазния пар-
ламент и каквито и да било реакционни учреждения от друг тип, вие 
сте длъжни да работите в тях именно защото там има още работници, 
затъпени от поповете и от селската затънтеност, иначе вие рискувате 
да станете просто дърдорковци.

[...]

Старите форми се пръснаха, защото се оказа, че новото съдържа-
ние в тях - съдържание, антипролетарско, реакционно - е достигнало 
прекомерно развитие. Ние имаме сега от гледна точка на развитието 
на международния комунизъм такова здраво, такова силно, такова 
могъщо съдържание на нашата работа (за съветска власт, за дикта-
тура на пролетариата), че то може и трябва да се прояви във всяка 
форма, и нова, и стара, може и трябва да прероди, да победи, да под-
чини на себе си всички форми, не само новите, но и старите - не за 
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да се помирим със старото, но за да умеем да направим от всички 
и всякакви нови и стари форми средство за пълната и окончателна, 
решителна и безвъзвратна победа на комунизма.

Комунистите трябва да положат всички усилия, за да насочат ра-
ботническото движение и общественото развитие изобщо по най-
прав и бърз път към световната победа на съветската власт и дик-
татурата на пролетариата. Това е безспорна истина. Но стига да се 
направи една малка крачка по-нататък - наглед крачка в същата посо-
ка, - и истината се превръща в грешка. Стига да се каже, както казват 
германските и английските леви комунисти, че ние признаваме само 
един, само правия път, че ние не допускаме лавиране, съглашения, 
компромиси, и това вече ще бъде грешка, която може да донесе, от-
части вече е донесла и носи най-сериозна вреда на комунизма. Дяс-
ното доктринерство упорито признава само старите форми и фалира 
напълно не забелязвайки новото съдържание. Лявото доктринерство 
упорито и безусловно отрича определени стари форми не виждайки, 
че новото съдържание си пробива път през всички и всякакви форми, 
че наш дълг като комунисти е да усвоим всички форми, да се научим 
с максимална бързина да допълваме една форма с друга, да заменяме 
една форма с друга, да приспособяваме своята тактика към всяка та-
кава смяна, предизвикана не от нашата класа и не от нашите усилия.

Световната революция е тъй мощно подтикната и ускорена от ужа-
сите, гнусотиите, низостите на световната империалистическа вой-
на, от безизходността на създаденото от нея положение - тая рево-
люция се развива на ширина и дълбочина с такава превъзходна бър-
зина, с такова великолепно богатство на сменящи се форми, с такова 
поучително практическо опровержение на всяко доктринерство, че 
съществуват всички основания да се надяваме на бързо и пълно из-
лекуване на международното комунистическо движение от детската 
болест - „левия” комунизъм.

27.IV.1920



62

Александра Колонтай

За бюрократизма и самодейността
на масите (1921)1

(из Работническа опозиция) 

[...]

Бюрократизъм или самодейност на масите? Това е втората точка, по 
която има разногласие между върховете на партията и работническата 
опозиция. Въпросът за бюрократизма беше поставен, но дискутиран 
съвсем повърхностно на VIII Конгрес на Съветите. И тук, както по въ-
проса за ролята и задачите на профсъюзите, дискусията беше поведена в 
неправилна посока. Споровете по този въпрос са по-дълбоки, отколкото 
ни се струва. Главният му смисъл е в това да се изясни коя е системата 
на управление на трудовата държава в момента на създаването на ико-
номическата база на комунизма, която да обезпечи простор за класово 
творчество: системата на бюрократично-държавните органи или систе-
мата на широката практическа самодейност на работническите маси? 
Въпросът за системата на управление е спор, който противопоставя две 
взаимноизключващи се начала: бюрократизъм или самодейност? Но въ-
преки това се опитват да го напъхат в категорията, посветена на начините 
за „оживяване на апарата”! Това е същата подмяна на смисъла на спора, 
както се получи в дискусията за ролята на профсъюзите. 

Трябва ясно и определено да се каже, че с полумерки, с изменения 
на взаимоотношението между главните и местните органи на упра-
вление и други също такива малки, несъществени нововъведения като 
преразпределянето на отговорни работници или вливането на пар-
тийни сили в съветските апарати, където пък комунистите неволно се 
поддават на общото „обюрократяване” и се разтварят сред чужди по 
дух хора, излезли от буржоазните среди - никаква „демократизация” 
и никакво оживление на съветските апарати няма да бъде достигнато2. 

1 Преводът е направен по изданието: Александра Коллонтай, Рабочая оп-
позиция, в: Ян Геббс, К. Д. Уорд, Александра Михайловна Коллонтай, Гаври-
ил Ильич Мясников, Левые коммунисты в России. 1918-1930-е гг., Москва: 
НПЦ Праксис, 2008, сс. 195-203, възпроизведено в: www.revarchiv.narod.ru/
kollontaj/oeuvre/opposition.html (достъп: 25.11.2013); бел. ред.
2 За бюрократизма в партията ще поговорим по-надолу; бел. авт.
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Но не е там работата. Всяко дете в Съветска Русия знае, че задача-
та е да се въвлекат най-широките трудови маси от работници, селяни 
и други малки трудови групи в строителството на стопанството, на 
трудовата държава и на самия живот. Задачата е ясна. С други думи: 
да се събуди инициативността, самодейността на масите. Но как-
во се прави, за да се поощри и облекчи самодейността? Нищо! Съв-
сем обратното. Ние наистина на всеки митинг поощряваме работни-
ците и работничките, като казваме: „Творете новия живот! Стройте! 
Помагайте на съветската власт!”.

Но в момента, в който масите - или група работници или работ-
нички - приемат нашия призив и се опитат да го осъществят на прак-
тика, веднага някой от бюрократичните органи, който е решил, че са 
го пренебрегнали, бърза да удари през ръцете прекалено активните 
инициатори. Всеки от нашите другари лесно ще си спомни десетки 
примери за работници, които сами решават да организират столова, 
детски ясли, превоз на дърва и т.н и как техният жив и непосредствен 
интерес към работата умира от бюрократщината, от смъртоносната 
безкрайна бумащина, от ходенето по отдели, от отказите, от нови и 
нови ходатайства и т.н. И там, където случайно със собствени сили 
им се отдава да оборудват столова, да организират превоз на дърва 
или да организират ясли, получават „отказ” заради това, че в цен-
тралните апарати нямат предмети за оборудване на столовата, коне 
за дървата или помещения за яслите.

А какво разочарование се натрупва у работниците и работничките, 
когато те виждат и знаят, че ако само им се даде възможност сами да 
действат, те биха се справили с всичко. Колко обидно е да получат 
отказ заради тези материали, които те вече са намерили и за които са 
се договорили.

Инициативността им спада, желанието за работа отмира: „След 
като е така, нека тогава сами чиновниците да се грижат за нас”. По-
лучава се най-вредното разделение: ние - т.е. трудовият народ, а те 
- съветските чиновници, от които зависи всичко. В това е цялото зло. 

И какво правят по върховете на нашата партия? Опитват ли се да 
потърсят корена на злото и открито да си признаят, че самата систе-
ма, която сме развивали и осъществявали чрез Съветите, не само че 
не поощрява самодейността на масите, а дори я умъртвява и убива? 
Не, нашите партийни водачи не правят това. Напротив, вместо да 
помислят как да поощрят инициативата на масите, която прекрасно 
ще се влее в нашите гъвкави съветски органи, съобразявайки се с 
известни условия, нашите партийни водачи изведнъж стават защит-
ници, рицари на бюрократизма. Колко другари, следвайки Троцки, 
повтарят: „ние страдаме не от това, че сме усвоили лошите страни на 
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бюрократизма, а от това, че не сме усвоили неговите добри страни” 
(„За единния стопански план”, Троцки). 

Бюрократизмът е пряко отрицание на самодейността на масите, а 
затова и този, който приема за основа системата на управлението на 
трудовата република, принципа за въвличане на масите чрез поощре-
ние на самодейността, не може да търси в бюрократизма нито добри, 
нито лоши черти, а трябва просто и ясно да отрече тази непригодна 
система. 

Бюрократизмът не е явление, което е породено от нашата нищета, 
както ни уверява другаря Зиновиев, нито пък е отражение на сляпо-
то „подчинение” на началството, създадено от военното ведомство, 
както казват други - това явление е нещо по-дълбоко. То произтича от 
същия този източник, който поражда нашата неустойчива двойстве-
на политика в отношението ни към профсъюзите: това отношение 
е резултат от растящото влияние върху нашите съветски органи на 
социални групи от населението, чужди по дух не само на комунизма, 
но и на елементарните стремления на пролетариата.

Бюрократизмът е бич, проникнал дълбоко в нашата партия и про-
яждащ съветските органи, което се отбелязва не само от работниче-
ската опозиция, но и се признава от много по-задълбочено анализи-
ращи другари извън пределите на тази група. 

Скована е инициативата не само на безпартийната маса (това би 
било разбираемо и логично състояние в напрегнатата атмосфера на 
гражданска война), но до крайна степен е орязана и инициативата на 
членовете на партията. Всеки самостоятелен почин, даже всяка нова 
мисъл, която преминава през цензурата на ръководния партиен цен-
тър, се разглежда като „ерес”, като нарушение на партийната дисци-
плина, като опит да се нарушат правата на центъра, който е длъжен 
всичко да „предвиди” и всичко да „предпише”. А ако случайно още не 
го е предписал - то тогава трябва да почакаш. Ще дойде време, когато 
центърът ще те удостои с вниманието си, ще ти предпише в строго 
определени рамки, че можеш да проявиш своята „инициатива”. 

Какво ли щеше да стане, ако например членовете на РКП3- люби-
тели на пойните птици - решат да организират общество за „охра-
на на птиците”? Тази работа изглежда полезна, приятна и във всеки 
случай не заплашва „държавните планове”. Но това е така само на 
пръв поглед. А в действителност веднага щяха да се засуетят бюро-
кратичните органи, които да предявят правата си за организиране на 
тази работа, биха започнали да „вливат” това общество в съветския 
апарат и по този начин биха умъртвили непосредствената инициати-

3 Районен комитет на партията; бел. прев.
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ва, като в замяна на това щяха да размножат купчината от циркула-
ционни формуляри и инструкции, които биха създали работа на още 
няколкостотин чиновници, и биха усложнили работата на пощата и 
транспорта. 

Същността на бюрократизма, неговата вреда е не само в канцелар-
ската провлаченост (процедурност), както се опитват да ни убедят 
другарите, пренасящи спора на почвата на „оживяване на съветския 
апарат”, а в решенията на всички въпроси не по пътя на обмяната 
на мнения, не чрез живата, непосредствена инициатива на заинте-
ресованите лица, а по пътя на формалното разрешаване на въпроса 
„отгоре”, еднолично или в до крайност свити колегии, в които заин-
тересованите лица най-често отсъстват. Някой трети решава твоята 
съдба - такава е същността на бюрократизма. 

Бюрократизмът е особено безсилен и немощен да се справи с рас-
тящите страдания на работническата класа, родени от неуредиците 
на нашето преходно време. Чудеса от ентусиазъм за стимулиране 
подема на производителните сили и подобряването на бита на работ-
ниците може да извърши само живата инициатива на заинтересо-
ваните работнически маси, която не е стеснявана и ограничавана 
на всяка крачка от йерархията на „разрешенията” и „предписани-
ята”. Силата на марксистите, по-конкретно на болшевиките, се със-
тои в това, че никога не са преследвали непосредствените, най-близ-
ките успехи на движението (както, между другото, правят опортюни-
стите и съглашателите), а са се стремили да поставят пролетариата в 
условия, в които да закали своята революционна воля или да развие 
своите творчески способности. Инициативата на работниците ни е 
необходима. Но ние не ѝ даваме простор. 

Страхът от критиката и от свободата на мисълта, преплитаща се 
със системата на бюрократизма, у нас достига понякога до карика-
турност. 

А между впрочем за каква самодейност може да говорим, без да 
има свобода на мненията и на мисълта? Самодейността се проявя-
ва не само в определена инициатива, а в работа, в действия, но още 
повече в самостоятелната работа на мисълта. Ние се боим от са-
мостоятелността на масите, боим се да дадем простор на класовото 
творчество, боим се от критика, престанали сме да се доверяваме на 
масите - ето откъде идва този наш бюрократизъм. И ето защо ра-
ботническата опозиция смята, че бюрократизмът е наш враг, наш бич 
и най-голямата опасност за жизнеността на самата комунистическа 
партия. 

За да се справим с бюрократизма, загнезден в съветските учреж-
дения, трябва преди всичко да се справим с бюрократизма в парти-



66

Александра Колонтай

ята. В това се състои и „борбата със системата”. В момента, в който 
партията, не само на теория и не само на думи, признае за основа 
на нашето управление самодейността на масите - тогава съветските 
апарати сами, по стечение на обстоятелствата, ще се превърнат от-
ново в живи органи, осъществяващи революционно-комунистически 
задачи, и ще престанат да бъдат просто апарати за „отчитане”, хра-
нилища за бумащина или лаборатории за мъртвородени инструкции, 
в които те все повече се израждат. 

Какво трябва да направим, за да унищожим бюрократизма в парти-
ята, за да осъществим „работеща демокрация” в партията? 

Преди всичко трябва да разберем, че нашите водачи не са прави, 
когато казват: сега ние сме съгласни малко да „разпуснем юздите” в 
партията, след като на фронтовете не ни грози голяма опасност. Но в 
момента, в който почувстваме опасност, ще се върнем към „военната 
система” в партията. Те не са прави поради това, че точно геройство-
то (на обикновените хора) спаси Петроград, защити многократно Лу-
ганск, както и други градове и области. Нима Червената армия сама 
успя да постигне всичко това?

Не, това постигна геройската самодейност и инициативата на ши-
роките работнически маси. Всеки другар ще си спомни, че именно 
в минутите на голяма опасност партията винаги призовава масите 
към самодейност, виждайки в нея спасителната котва. Вярно е, че в 
момент на опасност е необходимо засилване на класовата и партийна 
дисциплина, изпълнителността, точността, самоутвърждението, но 
между тези прояви на класов дух и „сляпо подчинение”, каквито в 
последно време развива партията, има голяма разлика. 

Работническата опозиция, наред с група отговорни работници от 
Москва, в името на оздравяването на партията и изгонването от нея 
на вредния бюрократизъм изисква прилагане на началата на демо-
крацията не само в момент на отдих, но и в случай на изостряне на 
вътрешната и външна (политическа, обществена) обстановка. Това е 
първото и фундаментално условие за оздравяване на партията, връ-
щането ѝ към принципите на собствената ѝ програма, от които тя под 
натиска на чужди ѝ елементи на практика все повече се отклонява. 

Второто условие, за което със цялата си решителност стои Работни-
ческата опозиция - това е очистване на партията от непролетарски 
елементи. Колкото по-силна става съветската власт, толкова по-голямо 
е количеството на чужди, кариеристични, еснафски, а понякога и враж-
дебни елементи, които се присъединяват към партията. Трябва да се про-
веде основна чистка. При това трябва да се има предвид, че най-рево-
люционните елементи от работническата среда са се влели в партията 
в първия период след Октомврийската революция. Партията трябва да 
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стане работническа партия, само тогава тя ще може да отблъсква ста-
билно въздействието отвън, от страна на дребнобуржоазните елементи, 
селячеството или от типичните слуги на капитала - експертите. 

Работническата опозиция предлага: да се пререгистрират не-работ-
ниците, които са влезли в партията след Октомври, и да се изключат 
всички не-работници, включили се в нея след 1919 г., като им се предос-
тави възможност в тримесечен срок да кандидатстват отново за прием. 

Заедно с това трябва да се установи „работнически стаж” за всич-
ки не-работнически елементи, които се стремят да се върнат в пар-
тията или да влязат в нея, като се предложи на всеки от тях известен 
срок физическа работа, да поживеят в условията на живот и с труда 
на работници. 

Третата решителна крачка към демократизация на партията е „ора-
ботяване на всички централни органи”, с други думи, така да се със-
тавят всички партийни центрове, от окръжните комитети до ЦК на 
партията, че да се обезпечи в тях преобладаващото влияние на работ-
ниците, свързани непосредствено с масите. 

В тясна връзка с тази точка от исканията на работническата опози-
ция е и точката за превръщане на всички наши партийни центрове, 
започвайки от ЦК на партията и завършвайки с окръжните комите-
ти, от органи, които се ръководят от дребните подробности на съ-
ветската политика, намесвайки се в назначенията, преместването и 
прехвърлянето на сили по чисто ведомствени причини, в органи на 
контрол над политиката на съветските апарати.

Задачите от общодържавен характер заставят както местните, така 
и централните съветски органи, комисариати и даже Съвнарком4 и 
ВЦИК5 да слушат, да се опитват да се съобразяват с тези три разнород-
ни групи от трудовото население, заради което се губи устойчивостта и 
чистотата на класовата линия, носител на която в интерес на революци-
ята трябва да остане нашата партия. Съображения от „общодържавен” 
характер започват да доминират интересите на работническата класа. 

За да може ЦК и партийните комитети да стоят на страната на чис-
тотата на нашата класова политика и да призовават нашите съветски 
органи към порядък всеки път, когато в съветската политика се забе-
лязва уклон встрани от програмата (например по въпроса за ролите 
и задачите на профсъюзите), е необходимо да се съкрати до възмо-
жен минимум персоналното съвместителство6 на ръководещите 
работници в съветските органи и в партийните центрове. Трябва да 

4 Съветски народен комитет; бел. прев.
5 Всесъюзен централен и изпълнителен комитет; бел. прев.
6 Има се предвид заемането едновременно на няколко длъжности; бел. прев. 
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помним: Съветска Русия все още представлява не само нееднородна 
в своите икономически интереси, а дори и обратното - разнородна 
социална маса, а държавната власт трябва да обединява тези често 
противоречиви интереси, да избира средна линия и да балансира. 

За да може ЦК на нашата партия да стане висш идеен център на 
класовата политика, орган на мисълта и контрола над практическата 
политика на съветите, духовно въплъщение на основите на нашата 
програма - е необходимо особено в ЦК да се съкрати до минимум 
съвместителството на членовете на ЦК и на висшите органи на съ-
ветската власт. 

Затова работническата опозиция предлага: за създаването на такъв 
род партийни центрове, които действително да са органи за идеен 
контрол над съветските учреждения и които биха ръководили тези 
учреждения в класов дух, а така също и за усилване на вътрепар-
тийната работа, повсеместно да се проведе следното: най-малкото 
една трета от всички налични членове на партийните центрове да 
са длъжни персонално да не извършват едновременно и партийна, и 
съветистка работа.

Четвъртото основно искане на работническата опозиция се явява 
възвръщането на нашата партия към принципа на избирателността.

Назначаването отгоре е допустимо само в специални изключител-
ни случаи, а то се превърна в „правило”. Назначенството - характе-
рен признак на бюрократизма - стана всеобщо явление, признато и 
законно. Назначенството създава нездрава атмосфера в партията, на-
рушавайки отношенията на равенство и другарство, назначенството 
храни кариеризма, предоставя благоприятна почва за шуробаджана-
щина и за други вредни явления в нашата партийна и съветска прак-
тика. Назначенството понижава чувството за отговорност на лицата, 
назначени отгоре, пред подчинените и задълбочава пропастта между 
„върховете” и „низините”. 

Назначенецът фактически се намира извън контрол, поради това, 
че върховете не са в състояние да следят за неговите действия, а ни-
зините са лишени от възможност да го призоват към ред и да сменят 
негодния работник. Около назначенците се създава обикновено кази-
онна атмосфера, пълна с раболепие, опипване на почвата, заразяваща 
сътрудниците и дискредитираща партията. Назначенството е пълно 
отрицание на колегиалността в работата. 

Назначенството се храни от безотговорност. Назначенството отго-
ре трябва да бъде унищожено и да се замени с изборност по цялата 
партийна линия. „Упълномощени” могат да бъдат само другари, из-
брани в ръководните центрове на конгреси или конференции (напри-
мер членове на ЦК, окръжен и областен комитет). 
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Накрая, за оздравяването на партията и за изживяването на бюрокра-
тизма вътре в партията, необходимо условие е да се върнем към това 
състояние на нещата, когато всички основни въпроси на партийния жи-
вот и на съветската политика в началото се обсъждат с низините, а след 
това вече се обобщават от върховете. Така е било по времето на подпо-
лието, така беше дори и по времето на сключването на Бресткия мир. 

Но вече не е така. Независимо от големите обещания, приети на Все-
руската септемврийска партийна конференция, такъв сериозен въпрос 
като концесията7 попари народа като слана. И само поради изостряне-
то на въпроса за задачите на профсъюзите в средите на самите върхов-
ни власти този въпрос беше въобще представен на широко обсъждане.

Широката гласност, свободата на мненията, свободата на дискуси-
ите, правото на критика вътре в партията и сред членовете на произ-
водителските съюзи - такава е решителната крачка, към унищожава-
нето на системата на бюрократизма. 

Свободата на критиката, обезпечаването на правата на различни те-
чения за свободно изказване на партийните събрания, правото за про-
веждането на дискусии - сега вече не е изискване само на работниче-
ската опозиция. Под растящия натиск на народните маси, цял списък 
мероприятия, които бяха посочени от низините още преди Всеруската 
конференция, сега вече станаха официално признати истини. Доста-
тъчно е да прочетем платформата на Московския комитет за партий-
ното строителство, подготвена за конгреса, за да си кажем: опозицията 
може да се гордее със своето нарастващо влияние. Нима бихме могли 
да очакваме без нея подобно „олевяване” на Московския комитет? И 
все пак не трябва да надценяваме това „олевяване”, засега то е само 
подготвена за конгреса декларация. Да се надяваме, че с тази платфор-
ма няма да се случи това, което в последните години многократно се 
случва с постановленията на нашите върхове: на конгресите и конфе-
ренциите под свежия напор на низините те приемат най-радикалните 
решения, но след като мине конгресът, животът навлиза в своя коловоз 
и решението се превръща в забравено пожелание...

Нима не се случи същото с постановлението на VIII конгрес за очис-
тване на партията от „прилепилите се” елементи? И с по-строгите пра-
вила за приемане на членове на партията, които не са работници? А 
какво стана с постановлението на партийната конференция от 1920 г. за 
замяна на назначенството с препоръки? Не е отстранено неравенство-
то вътре в партията, въпреки нееднократните постановления по тази 
тема. Що се отнася до преследването на другари, които имат „особено 

7 Тук става въпрос за процес, в който селяните се заставят да продават 
продукцията си по фиксирани цени; бел. прев.
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мнение” и не са съгласни с предписаното отгоре, то на практика про-
дължава... Такива примери има много. Но след като тези решения не се 
прилагат, това означава, че трябва да бъде отстранена причината, която 
пречи за тяхното осъществяване. Т.е. трябва да се отстранят от партия-
та тези, на които не им е изгодна гласността, строгата отговорност 
пред низините и свободата на критиката. Разбира се, това не е изгод-
но нито на не-работническите елементи в партията, нито на работни-
ците с обуржоазена психология под влияние на същите тези елементи. 
Освен това е недостатъчно да се очисти партията от не-работнически 
елементи, а по-скоро трябва да се открие широк достъп на работни-
ците до партията. Трябва да се облекчи приемът на работниците в пар-
тията, трябва в самата партия да се създаде по-другарска атмосфера, 
така че работникът да се чувства в нея като у дома си, така че той да не 
вижда началство в отговорния работник в партията, а да вижда по-опи-
тен другар, който е готов да сподели с него знанията си, опита си, който 
е готов да се отнесе внимателно към неговите нужди и желания. Колко 
другари, особено между младите работници, отблъскваме от партията с 
това, че проявяваме към тях нетърпимост и високи изисквания, вместо 
внимателно да ги направляваме и превъзпитаваме в духа на комунизма.

В нашата партия заедно с духа на бюрократизма се възцари казион-
щина, официалщина. Другарството - то съществува само в низините. 

Задачата на партийния конгрес е да отчете и този неблагоприятен 
факт и да разбере защо работническата опозиция настоява за по-го-
лямо равенство, за унищожаване на привилегиите в партията, за ук-
репване на отговорността на всеки работник пред тези низини, които 
са го избрали и изпратили като представител. 

И така, в борбата за укрепване на демократизма в партията и уни-
щожаване на бюрократизма, работническата опозиция прокарва три 
основни принципа:

1) Изборност по всички линии, с унищожаване на „назначенството” 
и упълномощяването и усилване на отговорността пред низините.

2) Установяване на гласност вътре в партията (по отношение както 
на общите въпроси, така и на личните характеристики), вслушване 
в гласа на низините (широко обсъждане на въпросите в низините и 
след това обобщаване на мненията на низините от върховете, и въз-
можност за присъствие на тези дискусии на всеки член на партията, с 
изключение само на особено секретните дела), обезпечаване на сво-
бода на критиката и мненията (право не само на свободни дискусии, 
но и право на материална субсидия за издаването на литература въ-
тре в партийните течения)

3) „Оработяване” на цялата партия и съкращаване на персоналното 
съвместителство в ръководещите партийни и съветски органи.
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 Последното изискване е особено важно и съществено още поради 
това, което не бива да забравяме: че нашата партия е длъжна вече не 
само да строи комунизма, но и да подготвя масите, да ги възпитава 
за вероятно дълъг период на борба със световния капитализъм, който 
може да приеме най-неочаквани и нови форми. 

Би било прекалено наивно да си въобразяваме, че след като сме 
отблъснали нападението на белогвардейщината и империализма на 
червените военни фронтове, можем да не се опасяваме от натиска на 
световния капитал и неговия стремеж да завладее Съветска Русия по 
други, заобиколни пътища, да проникне в нашия живот и да използва 
републиката на труда в интересите на капитализма. Това именно е и 
голямата опасност, срещу която трябва да внимаваме. В това се със-
тои и задачата на партията: да посрещне врага в пълно снаряжение, 
да събере пролетарските сили около отчетливо класови задачи (дру-
гите групи от населението винаги гравитират към капитализма). Да 
сме готови за тази нова страница на нашата революционна история е 
задължение на нашите ръководни партийни водачи.

Най-правилното решение на въпроса ще бъде, ако ни се удаде 
да свържем партията тясно по всички линии не само с органите на 
съветите, но и с профсъюзите. В този случай едновременното съв-
местителство не само не заплашва с отклоняване на политиката на 
партията от чистотата на партийната линия, а напротив, придава на 
партията в настъпващата епоха класова устойчивост против влияни-
ето на световния капитализъм (чрез търговски договори и концесии). 

Да се „оработи” ЦК, означава да се създаде такъв ЦК, в който 
представителите на низините, споени с народните маси, ще преста-
нат да играят ролята на „парадни генерали” на търговска сватба, и 
наистина ще бъдат неразделно свързани с широките безпартийни ра-
ботнически маси в профсъюзите и ще съумеят да отчетат, да сумират 
лозунгите на момента, да изразят нуждите, стремленията на класата 
и да направляват политиката на партията по класова линия. 

Такава е линията на работническата опозиция. Такава е нейната 
историческа задача. И независимо от това, колко пренебрежително 
се отнасят към нея водачите на нашата партия, работническата опо-
зиция е единствената жива, действена сила, с която нашата партия 
трябва да се съобразява и с която ще се съобразява.

[...]

Превод от руски език: Боряна Росса



72

Антон Панекук

Писмо до Корнелиус Касториадис от
8 ноември 1953 г. (1953)1

Уважаеми другарю Шалю2,

Много Ви благодаря за поредицата от единадесет броя на 
списание Социализъм или варварство, които ми изпратихте чрез 
другаря Б… Прочетох ги (въпреки че още не съм ги приключил) с 
огромен интерес, защото те разкриват голямо сходство помежду 
ни. Вероятно сте забелязал същото при прочита на моята книга 
Работническите съвети3. От много години насам ми се струва, 
че малкото социалисти, които поддържат тези идеи, не са се 
увеличили на брой; книгата бе игнорирана и посрещната с 
мълчание от почти цялата социалистическа преса (с изключение 
на Socialist Leader на Независимата лейбъристка партия наскоро). 
Затова се радвам, че се запознах с група, която е стигнала до 
същите идеи независимо от мен. Пълното подчинение на труда 
им от страна на работниците, което Вие изразявате така: „Самите 
производители организират управлението на производството”, 
съм описал в главите, посветени на „организацията на цеховете” 
и „социалната организация”4. Органите, които са необходими на 
работниците за обсъждания, съставени от събрания на делегати, 

1 Преводът е направен по изданието: Anton Pannekoek, „Letter to Socialismе 
ou barbarie”, от сайта libcom.org. Писмото е публикувано за първи път в пре-
вод на френски език в Socialisme ou barbarie, бр. 14, април-юни 1954 г. Насто-
ящият превод е направен по текста на английския оригинал, възпроизведен 
в: www.libcom.org/library/letter-to-sob-pannekoek (достъп: 25.11.2013); бел. ред.
2 Пиер Шалю (фр. - Pierre Chaulieu) - псевдоним на Касториадис; бел. прев. 
3 В оригинала заглавието е на френски език - Les Conseils ouvriers. Става 
дума за книгата на Панекук, написана в периода 1941-46 г. и публикувана за 
първи път на холандски през 1946 г. под заглавието De arbeidersraaden. Пър-
вото ѝ издание на английски език в превод на автора с изменения и допълне-
ния е публикувано под заглавието Workers’ Councils през периода 1947-49 г. 
в австралийското месечно списание Southern Advocate for Workers’ Councils; 
бел. прев. 
4 Съответно гл. 3-4 от ч. І на цитираната в предната бележка книга на Па-
некук; бел. прев. 
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които Вие наричате „съветски организми”, са същите като тези, 
които ние наричаме „conseils ouvriers”, „Arbeiterräte”, „workers’ 
coun cils”5. 

Разбира се, има разлики. Ще ги разгледам, като по този начин ще се 
опитам да допринеса за дискусията във Вашето списание. Докато Вие 
ограничавате дейността на тези организми до организацията на труда 
във фабриките, след като работниците вземат социалната власт, ние 
считаме, че това са също така организмите, чрез които работниците ще 
завземат тази власт. При завземането на властта не се интересуваме 
от „революционна партия”, която да поеме ръководството на 
пролетарската революция. Тази „революционна партия” е троцкистко 
понятие, което (от 1930 г. насам) намира поддръжници измежду 
много бивши членове на комунистическата партия, разочаровани 
от практиката ѝ. Противопоставянето и критиките ни датират още 
от първите години на Руската революция; те бяха насочени срещу 
Ленин и бяха породени от завоя му към политическия опортюнизъм. 
Ние останахме извън пътя на Троцки: никога не сме били под 
негово влияние. Считаме Троцки за най-способния говорител на 
болшевизма и той трябваше да бъде наследникът на Ленин. Но след 
като признахме, че в Русия се заражда капитализъм, вниманието 
ни бе насочено главно към западния свят на едрия капитал, където 
работниците ще трябва да преобразуват най-високоразвития 
капитализъм в истински комунизъм (в буквалния смисъл на думата). 
С революционния си плам Троцки заплени всички несъгласни, които 
сталинизмът бе прогонил от комунистическите партии, и ги зарази с 
болшевишкия вирус, почти напълно лишавайки ги от възможността 
да разберат големите нови задачи на пролетарската революция. 

Тъй като Руската революция и идеите ѝ все още имат силно влияние 
върху умовете на хората, е нужно да вникнем по-надълбоко във 
фундаменталните ѝ характеристики. С две думи, това беше последната 
буржоазна революция, въпреки че бе извършена от работническата 
класа. „Буржоазна революция” означава революция, която унищожава 
феодализма и отваря пътя за индустриализация, с всички социални 
последици, които това предполага. Така Руската революция се намира 
в линията на Английската революция от 1647 г. и на Френската 
революция от 1789 г., както и на последвалите я революции през 1830 
г., 1848 г. и 1871 г. В хода на всички тези революции внушителната 
сила, необходима за унищожаването на стария режим, бе осигурена 
от занаятчиите, селяните и работниците; след това на преден план 

5 „Работнически съвети” съответно на френски, немски и английски 
език; бел. прев.
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излязоха комитетите и политическите партии, представляващи 
богатите слоеве, които съставляваха бъдещата господстваща класа, 
и завзеха правителствената власт. Това бе естественият резултат, 
тъй като работническата класа още не бе съзряла достатъчно, за да 
управлява самата себе си. В това ново класово общество, където 
работниците бяха експлоатирани, на тази господстваща класа ѝ 
трябва правителство, съставено от едно малцинство от функционери и 
политици. В една по-скорошна епоха Руската революция изглеждаше 
като пролетарска революция, чиито автори бяха работниците чрез 
техните стачки и масови акции. Обаче болшевишката партия малко 
по малко успя по-късно да завземе властта (като работническата класа 
бе едно незначително малцинство сред селското население). По този 
начин буржоазният характер (в широкия смисъл на думата) на Руската 
революция стана доминанта и прие формата на държавен капитализъм. 
Оттогава насам - поради идеологическото и духовното си влияние в 
света - руската революция се превърна в пълната противоположност на 
една пролетарска революция, която трябва да освободи работниците и 
да ги направи господари на средствата за производство.

За нас славната традиция на Руската революция се състои във 
факта, че при първите ѝ избухвания - през 1905 и 1917 г. - тя бе 
първата, която изработи и показа на работниците от целия свят 
организационната форма на автономното им революционно действие 
- съветите. От този опит, който по-късно се потвърди в по-малка 
степен в Германия, произлизат идеите ни относно формите на масова 
дейност, които са присъщи на работническата класа и които тя би 
следвало да използва, за да постигне същинското си освобождение. 

Тъкмо обратното на това са традициите, идеите и методите, 
произтичащи от Руската революция, когато комунистическата партия 
взема властта. Тези идеи, чиято функция е единствено да пречат на 
правилното пролетарско действие, съставляват същността и основата 
на пропагандата на Троцки. 

Изводът ни е, че формите на организация на автономната власт, 
изразени с термините „съвети” [soviets] или „работнически съвети” 
[workers councils], трябва да служат както за завоюване на властта, 
така и за ръководство на производителния труд впоследствие. 
На първо място това е така, понеже властта на работниците над 
обществото не може да бъде получена другояче, например чрез 
т.нар. революционна партия; на второ място - тъй като съветите, 
които ще са необходими за производството по-късно, могат да се 
образуват единствено чрез класовата борба за завоюване на властта. 

Струва ми се, че в това понятие изчезва „възелът от противоречия” 
на проблема за „революционното водачество”. Тъй като източникът 
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на противоречията е невъзможността да се съчетае властта и 
свободата на една класа, която управлява собствената си съдба, с 
изискването тя да се подчинява на ръководство, съставено от една 
малка група или партия. Но може ли да се поддържа такова изискване? 
То ясно противоречи на най-цитираната идея на Маркс, т.е. че 
освобождението на работниците е задача на самите работници. Още 
повече, пролетарската революция не може да се сравнява с обикновено 
въстание или военна кампания, водена от централно командване, 
дори и с период на борба, подобна - например - на Великата френска 
революция, която сама по себе си не е нищо друго, освен епизод от 
възкачването на буржоазията на власт. Пролетарската революция е 
много по-всеобхватна и дълбока; тя е възкачването на масата хора 
до съзнанието за съществуването и характера им. Тя няма да бъде 
просто сътресение; тя ще образува съдържанието на цял един период 
в историята на човечеството, през който работническата класа ще 
трябва да открие и осъзнае собствените си способности и потенциала 
си, както и собствените си цели и средства за водене на борбата. 
Опитах се да доразвия някои аспекти на тази революция в книгата 
си Работническите съвети в главата, озаглавена „Революцията на 
работниците”6. Разбира се, всичко това дава само една абстрактна 
схема, която може да се използва, за да излязат на преден план 
разностранните сили в действие и отношенията помежду им. 

Възможно е сега да попитате: В рамките на тази ориентация, на 
каква цел служи дадена партия или група и какви са задачите ѝ? 
Можем да сме сигурни, че нашата група няма да успее да командва 
работническите маси в революционната им дейност: освен нас, 
има още половин дузина или повече групи или партии, които се 
наричат революционни, но всяка от тях има различни програми 
и идеи, и в сравнение с великата Социалистическа партия, те не 
са нищо повече от лилипути. В рамките на дискусията в брой 10-
ти на Вашето списание правилно се твърдеше, че нашата задача е 
теоретична по същество: да намерим и посочим, чрез изследвания 
и дискусии, най-добрия път на действие за работническата класа. 
Обаче основаващото се на това образование трябва да бъде насочено 
не само към членовете на дадена група или партия, а към масите на 
работническата класа. От тях ще зависи да решат кой е най-добрият 
начин за действие на своите събрания във фабриките и в Съветите си. 
Но за да вземат решението си по най-добрия възможен начин, те трябва 
да бъдат просветени чрез добре обмислени мнения на възможно най-
голям брой хора. Следователно една група, която прокламира, че 

6 Гл. 6 от ч. ІІ на цитираната книга на Панекук; бел. прев.
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автономното действие на работническата класа е основната форма 
на социалистическата революция, ще счете, че основната ѝ задача е 
да отиде да разговаря с работниците, например чрез общодостъпни 
брошури, които да разясняват идеите на работниците, обяснявайки 
важните промени в обществото и необходимостта работниците сами 
да се ръководят във всички свои действия, включително в бъдещия 
производителен труд. 

Ето това са някои от разсъжденията, породени от прочита 
на изключително интересните дискусии, публикувани във 
Вашето списание. Освен това, бих искал да изкажа голямото си 
удовлетворение от статиите за Американският работник7, които 
изясняват голяма част от енигматичния проблем на тази работническа 
класа без социализъм, и от поучителната статия за работническата 
класа в Източна Германия. Надявам се, че Вашата група ще има 
възможността да публикува още броеве на списанието си.

Ще ме извините, че настоящото писмо е написано на английски 
език; трудно ми е да се изразявам задоволително на френски. 

С уважение,
Ваш
Ант. Панекук 
8 ноември 1953 г. 

   Превод от английски език: Атанас Игов

7 Paul Romano and Ria Stone, The American Worker - две статии на Пол Ро-
мано и Риа Стоун (съотв. псевдоними на Фил Сингър и Грейс Лий Богс), 
публикувани като памфлет през 1947 г.; бел. прев.
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Класовата борба (1950)1

(Из Държавен капитализъм и световна революция)

[…]

Въпреки лъкатушенията си, сталинистката теория е логична и 
състоятелна. Подобно всяка теория на всички експлоататори, тя е 
теорията на управляващите, резултат от борбата им с преките про-
изводители, които те експлоатират, и от съревнованието им с други 
управляващи. Теорията оправдава сталинистката експлоатация на 
руските работници. Тя може да се използва като оръжие срещу тра-
диционната буржоазия в борбата за господство на световното дви-
жение на работническата класа, без да бъде накърнена позицията на 
управляващите в Русия. Тя затвърждава тази позиция в съзнанието 
на обществеността, интересуваща се от тези въпроси, и на членовете 
и спътниците на сталинистките партии. 

Самата теория е адаптация на предмарксистката дребнобуржоазна 
идеология от Кант до Сисмонди и Прудон до специфичните условия 
на държавния капитализъм. В това ще се впуснем по-късно. Но и то-
гава, и сега предназначението ѝ може да се обобщи в една фраза - ра-
дикалното реорганизиране на обществото с пролетариата като обект, 
а не субект, т.е. без същностна промяна в начина на труд. Кризата 
на световния капитализъм, сто години марксизъм, тридесет години 
ленинизъм налагат като първоначална задача за тази теория нуждата 
да се унищожи и засенчи теорията на класовата борба в процеса на 
самото производство - самата основа на марксизма и пролетарската 
революция. 

Сталинистите не „избраха” произволно тази теория. Политиката 
на основата на анализа на собствеността е по необходимост борбата 
за правилна политика [policy] и коригирането на „злото”. Социалното 
разделение, ако то не се корени в класите, се превръща автоматично 
в подбор на персонала. Критерият, който не е критерий според класа, 
се превръща автоматично в критерий според компетентност, способ-

1 Преводът е направен по изданието: C.L.R. James (in collaboration with 
Raya Dunayevskaya and Grace Lee), State Capitalism and World Revolution, 
Chicago: Charles H. Kerr, 1986, pp. 34-51; бел. ред.
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ност, преданост, отдаденост и т.н. Сталинистите залагат този персо-
нал, състоящ се от много милиони хора, в Конституцията от 1936 г. 
под името „нашата социалистическа интелигенция”. Най-компетент-
ните, най-способните, най-преданите, най-посветените, елитът, се 
превръщат в партията. Инструментът на партията е държавата. По-
следицата от дегизирането на управниците на производството като 
„нашата социалистическа интелигенция” е сталинисткото осъждане 
на бюрокрацията като неефективност, канцеларщина, суровост спря-
мо работниците, мързел, и т.н. - чисто субективни характеристики. 

Бюрокрацията в промишлеността 

Първата задача на революционния Интернационал е изясняването 
на този термин - бюрокрацията. Сталинистите се възползват от фа-
кта, че Маркс често използва този термин - бюрокрация - по отноше-
ние на масата държавни функционери. Но с анализа на държавния 
капитализъм на Енгелс думата „бюрокрация” започва да придобива 
по-широка конотация. Докато Енгелс казва: „Преминаване на едните 
производителни и съобщителни организми отначало, собствено на 
акционерни дружества, по-късно на тръстове, а след това и на дър-
жавата”, той добавя: „Буржоазията се оказва излишна класа; всич-
ките ѝ обществени функции сега се изпълняват от наемни служещи”. 
(Socialism, Utopian and Scientific, p. 1382.) Това са бюрократите. 

В момента, в който Ленин съзира съветите, новата форма на соци-
ална организация, създадена от масите, той започва да разширява по-
нятието - бюрокрация, - за да може да включи не само представители 
на правителството, но и представители на промишлеността, всички, 
противопоставящи се на пролетариата като господари. Това е видно 
из цялата Държавата и революцията и в най-завършената си форма 
в следния пасаж: 

Ние не можем да минем без чиновници при капитализма, 
при господството на буржоазията. Пролетариатът е потиснат, 
трудещите се маси са поробени от капитализма. При капитали-
зма демократизмът е стеснен, притиснат, осакатен, обезобразен 
от цялата обстановка на наемното робство, от нуждата и мизе-
рията на масите. Затова и само затова в нашите политически и 
професионални организации длъжностните лица се развратя-

2 Цит. по бълг. изд.: Енгелс, Развитието на социализма от утопия в наука, 
в: Маркс/Енгелс, Съч., т. 19, София: Издателство на БКП, 1967, с. 232; бел. 
прев. 



82

С. Л. Р. Джеймс, Рая Дунаевская и Грейс Лий

ват (или, казано по-точно, има тенденция да бъдат развратява-
ни) от капиталистическите условия и проявяват тенденция към 
превръщане в бюрократи, т.е. в откъснати от масите, в стоящи 
над масите привилегировани лица. 

В това е същността на бюрократизма и докато не са екс-
проприирани капиталистите, докато не е съборена буржоазия-
та, дотогава е неизбежна известна „бюрократизация” даже на 
пролетарските длъжностни лица3.

Цялата стратегическа програма на Ленин между юли и октомври се 
основава на властта на бюрократа, господаря, представителя на про-
мишлеността и на политиката с властта на въоръжените маси. Оттук 
и преповтаряното му твърдение, че да национализираш и дори кон-
фискуваш, не означава нищо без работническа власт. Точно както раз-
ширява анализа на капитализма до държавния капитализъм и плана, 
Ленин развива теорията на класовата борба във връзка с развитието на 
самия капитализъм. Това подсилва основните понятия на марксизма. 

Маркс казва: „Властта, която капиталистът като олицетворение на 
капитала придобива в непосредствения производствен процес, об-
ществената функция, която той изпълнява като ръководител и гос-
подар на производството, съществено се различават от властта на 
базата на производство с помощта на роби, крепостни и др.

Докато при капиталистическото производство на масата на непо-
средствените производители противостои общественият характер на 
тяхното производство във формата на строго регулираща власт и на 
изграден като завършена йерархия обществен механизъм на процеса 
на труда - при което обаче от тази власт нейните носители се ползват 
само като олицетворение на условията на труда в противоположност 
на самия труд...” (Capital, Vol. III, p. 10274.)

Това е капиталистическо производство, тази йерархия. Специал-
ните функции се изпълняват „в пределите на самото производствено 
отношение [като] принадлежат на определени негови агенти в про-[като] принадлежат на определени негови агенти в про-като] принадлежат на определени негови агенти в про-] принадлежат на определени негови агенти в про-принадлежат на определени негови агенти в про-
тивоположност на непосредствените производители” (p. 10255). Тези 
функционери, които действат срещу пролетариата в производство-
то, са врагът. Ако това не бъде разбрано, работническият контрол на 
производството си остава куха фраза. 

С развитието на капитализма до държавен капитализъм още през 

3 Цит. по бълг. изд.: Ленин, Държавата и революцията, в: Съч., т. 33, Со-
фия: Издателство на БКП, 1982, с. 112; бел. прев.
4 Цит. по бълг. изд.: Маркс, Капиталът, т. 3, ч. 2, в: Маркс/Енгелс, Съч., т. 
25/II, София: Издателство на БКП, 1968, с. 426; бел. прев.
5 Цит. по бълг. изд.: пак там, с. 424; бел. прев.
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1917 г. Ленин чисто теоретически отхвърля простото конфискуване, 
за да съсредоточи целия си арсенал върху йерархията в процеса на 
самото производство и да постави в противовес на това работниче-
ската власт. Така става все по-ясно защо в теорията си сталинистите 
няма да имат каквото и да било общо с държавния капитализъм и 
защо така остро порицават и потушават всякакви внушения за това. 
Разграничението, което Ленин винаги ясно е поддържал, сега вече 
се развива заедно с развитието на капитализма през следващите 30 
години. То вече набъбва, докато се превърне в разделителната линия 
между работниците и цялата бюрократична организация на натрупан 
труд, наука и знание, действайки срещу работническата класа в не-
посредствения процес на производство и навсякъде другаде. Това е 
смисълът, в който терминът „бюрокрация” трябва да бъде използван 
в Русия. 

„По-висша социална организация на труда” 

Теорията на държавния капитализъм почива върху този ленинист-
ки анализ и неразделно от тази теория, понятието за прехода от со-
циален труд като принуда, като казармена дисциплина на капитала, 
към социален труд като доброволното сдружаване, доброволната 
трудова дисциплина на самите трудещи се. Във „Великият почин” 
теоретически и практически Ленин написва анализ на труда в Русия, 
който развитието на обществото на световно равнище през послед-
ните 30 години днес въздига до най-висока позиция сред цялото му 
творчество за Русия. Това трябва да бъде основата на един марксист-
ки подход спрямо проблемите на икономиката и политиката при со-
циализма. В тази статия Ленин постига две неща: 

(а) Установява - с цялото ударение, което можел да постави, - че 
същностният характер на диктатурата на пролетариата „не е насилие 
и не е предимно насилие срещу експлоататорите”. Тя е единството и 
дисциплината на пролетариата, обучен от капитализма, способнос-
тта му да произвежда „по-висша социална организация на труда”. 

(б) Анализира Комунистическите дни на труда, дадени на Съвет-
ската държава и се опитва да разграничи специфичните социални и 
психологически характеристики на една нова форма на труд и отно-
шението на това към производителността на труда.

Ето тук Руската социалистическа революция, с всичките си мо-
гъщи творения на Съветска държава и Червена армия и с револю-
цията в надстройката, не може да бъде завършена. „Историческата 
творческа инициатива” в производството, „неуловимите и сложни” 
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отношения на един нов трудов процес - поради исторически причини 
те така и не се развиват. Но от ранните дни на Руската революция се 
случва едно всестранно развитие на капитализма и на разбирането 
на капитализма по целия свят. Британският министър на финансите, 
сталинистката бюрокрация, цялата капиталистическа класа в САЩ 
(и повече в САЩ от където и да било другаде) - всички обявяват, че 
проблемът на производството днес е производителността на труда 
и нуждата да се впрегне човешкия интерес, т.е. енергията и способ-
ността на работника. Мнозина от тях съзнават, че това, което е под 
въпрос, е трудовият процес. 

Това, което те виждат отчасти, съвременният марксизъм трябва да 
види в цялост и с това да възстанови самите основи на марксизма 
като социална наука.

В този конкретен анализ на труда в Русия и извън Русия IV Интер-
национал може да открие базата на най-дълбинната разлика между 
III Интернационал и IV Интернационал. Цялата тенденция на ста-
линистката теория е да издига теоретични бариери между руската 
икономика и икономиката на останалата част от света. Задачата на 
революционното движение, като се започне от теорията, и както ще 
видим, се стигне до всички аспекти на политическата стратегия, е да 
разгроми това разделение. Развитието на Русия следва да се обясни 
чрез развитието на световния капитализъм и специално капиталис-
тическото производство в най-развитата му фаза - в Съединените 
щати. Необходим за стратегическата задача да изясни собствената си 
теория и за изграждането на една непримирима опозиция към ста-
линизма, не е случайно, че за революционната партия този метод е 
също така отвореният път към социализма, свойствен за умовете и 
сърцата не само на политически напредналите, но и на най-изостана-
лите промишлени работници в Съединените щати. 

Поради тази причина първо трябва да ни занимае анализът на тру-
довия процес в Съедините щати и едва след това трудовият процес в 
сталинистка Русия. 

Начинът на труд в Съединените щати

Грубо казано, можем да припишем решаващата промяна в амери-
канската икономика на последната част от XIX и на първата част от 
XX в., като вземем 1914 г. за подходяща разделителна линия. След 
Първата световна война системата на Тейлър - експериментална преди 
войната - се превръща в социална система, заводът се организира за 
неспирен производствен поток, а напредналото планиране - за произ-
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водство, експлоатационен режим и контрол. В същото време се появя-
ват организирането на професионални общества, курсове по управле-
ние в училищните програми и консултанти по отговорно управление. 
Между 1924 и 1928 г. се извършва рационализиране на производството 
и ресъоръжаване (Форд)6. Заедно с него идват и тенденциите към науч-
на организация на производството, към по-тясно координиране между 
работодатели, сливането им едни с други срещу работническата класа, 
намесата на държавата като посредник и след това като арбитър. 

Пролетариатът се изправя пред постоянно нарастващото подразде-
ляне на труда, занижаване необходимостта от умения и определянето 
на цикъла от машинни операции и скорост. Кризата от 1929 г. уско-
рява всички тези процеси. „Форд” се превръща в характерната, най-
напреднала форма на американското производство. Тук производ-
ството се състои от една маса измъчен, жестоко експлоатиран труд 
(при който, по фразата на Маркс, самият живот на обществото е под 
заплаха); а противопоставен на него като класа е управленчески пер-
сонал, който може да провежда това производство само посредством 
една наемна армия гангстери (Бенет), копои, надзорници, които дви-
жат производството чрез терор, в завода, в живота на работниците 
извън производството и в политическия контрол на Детройт. Преди 
синдикализацията режимът на Форд е прототипът на производстве-
ните отношения във фашистка Германия и сталинистка Русия. 

Но отговорът на работническата класа - а без това целият маркси-
зъм е загубен - е необратимо преплетен с тоталитарната тенденция. 
Един цял нов слой от работници, резултатът от икономическото раз-
витие, избухва в бунт сред КПО7. При зараждането си КПО се стреми 
към революция в производството. Работниците проучват какво им се 
казва да правят и след това решават дали е задоволително за тях или 
не. Това отхвърляне на базата на капиталистическата икономика е 
предварителната основа на една социалистическа икономика. След-
ващата положителна стъпка е тоталното управление на промишле-
ността от пролетариата. Там, където Програмата на прехода8 казва, 
че „КПО е най-неоспоримият израз на инстинктивния стремеж на 
американските работници да се издигнат до нивото на задачите, въз-

6 Подобен процес в Германия доведе право до Хитлер; бел. авт.
7 КПО - Конгрес на промишлените организации (1933-1955 г.); през 1955 г. 
се обединява с конкурентната Американска федерация на труда като израз и 
победа на „класовото сътрудничество”; бел. прев.
8 Програма на прехода - едноименно съчинение на Троцки от 1938 г., про-
грамен документ на IV Интернационал, с който настоящото съчинение диа-
логизира; бел. прев. 
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ложени им от историята”, тя е абсолютно коректна. Възложената им 
от историята задача е социализъм, а избухването - по цел и метод - е 
първата инстинктивна подготовка за социалната революция. 

Тъй като тя не е и не може да бъде доведена до развръзка, неизбеж-
ното съответствие е създаването на трудова бюрокрация. Оттогава 
историята на производството е корупцията на бюрокрацията и пре-
образуването ѝ в инструмент на капиталистическото производство, 
връщането на буржоазията на онова, което изгубва през 1936 г. - пра-
вото да контролира производствените стандарти. Без тази опосред-
стваща роля на бюрокрацията производството в Съединените щати 
би било насилствено и постоянно прекъсвано, докато една класа не 
стане безспорен господар. 

Цялата система е в смъртоносна криза поради реакцията на работ-
ниците. Форд, чийто баща се бори така безкомпромисно с профсъюза 
чак до късната 1941 г., днес открито признава, че що се касае до капи-
тализма, подобренията в технологията, т.е. по-нататъшната механи-
зация на труда, не предлагат излаз към нарастване на производител-
ността, което се крие изцяло в работническата класа. В същото време 
по отношение на капитализма работниците се съпротивляват на вся-
какво нарастване на производителността. Съпротивата срещу уско-
рението ѝ не означава по необходимост, както повечето си мислят, 
че от работниците се изисква да работят отвъд нормалния физически 
капацитет. Това е съпротива на работниците към всяка завишена про-
изводителност, т.е. към всяко нарастване на производителността чрез 
капиталистически методи. Така и двете страни - капиталът и трудът 
- биват стимулирани от факта, че за всяка от тях, по собствен начин, 
системата е достигнала предела си. 

Истинската цел на големите стачки от 1946 г. и оттогава насам е опи-
тът да се започне на едно по-високо ниво това, което се инициира през 
1936 г. Но този опит бива подронван и отклоняван от бюрокрацията с 
резултата, че рационализирането на производството, ускорението, за-
силването на експлоатацията са нормата в промишлеността. 

Бюрокрацията неизбежно трябва да заменя борбата в производ-
ството с борба за потребление, по-високи надници, пенсии, образо-
вание и т.н. Това е основата на държавата на благосъстоянието, опи-
тът работниците да бъдат укротени чрез плодовете на труда, докато 
те търсят удовлетворение в самата работа. Бюрокрацията трябва да 
издигне нова социална програма в сферата на потреблението, защото 
не може да атакува капитализма на нивото на производството, без да 
унищожи самия капитализъм.

Поредицата от пенсионни планове, които днес кулминират в пет-
годишния договор на „Дженеръл Моторс”, е много висок връх на ця-



87

Класовата борба (1950)

лата борба. Този конкретен тип нарастване в потреблението подчи-
нява работниците на производството по специален начин, след като 
те достигнат определена възраст. Той ги ограничава до това да бъдат 
промишлена запасна армия, не просто на разположение на капитала 
въобще, а в ограничаващите предели на специфичната капиталисти-
ческа фабрика, която ги държи на служба. Последицата следователно 
е да се затвърди контролът както на работодателите, така и на бюро-
крацията над производството. 

Но заедно с това засилване на капиталистическото производство и 
обвързването на работника за пет години неизбежно се случва и нара-
стване на бунта, неоторизирани стачки, отчаян опит на работническата 
класа да си издейства условия на труд, отказани ѝ както от работода-
телите, така и от трудовата бюрокрация. Докато бюрокрацията пре-
доставя водачество за борбата за потреблението, то от работниците на 
поточната линия се издига инициативата за борби срещу ускоряването 
на работата. Именно заради това бюрокрацията, след като суетно се 
е опитвала да спре неоторизираните стачки, като ги забранява по до-
говор, сега си поставя задачата да репресира силово това прекъсване 
на производството. Тя прогонва от профсъюзите работници, които си 
позволяват тези нелегални спирания на работата, т.е. които протести-
рат срещу сегашната фаза на самото капиталистическо производство. 
Летящите отряди, произлезли от профсъюза за борба с буржоазията, 
днес са превърнати от бюрокрацията в оръжие на борбата срещу про-
летариата - и всичко това в името на един по-висок стандарт на живот 
и по-голямо потребление от страна на работниците, но в действител-
ност за подсигуряване на капиталистическото производство. 

Увеличаването на принудата и терора от страна на бюрокрация-
та усилва склонността на работниците към насилствено избухване. 
Тази склонност, доведена до логическата ѝ развръзка, докъдето ра-
ботниците ще трябва да я доведат, означава реорганизирането на ця-
лата система на самото производство - социализъм. Или това, или 
пълното унищожение на профсъюзното движение като инструмент 
за пролетарско освобождение и пълното му трансформиране до 
единствения възможен инструмент на капитала срещу пролетариата 
в тази фаза на производството. 

Това е фундаменталната функция на бюрокрацията в Русия. Още 
тестовата философия на бюрокрацията в Съединените щати, поли-
тическата ѝ икономия на регулиране на надници и цени, национа-
лизиране и дори планиране и безскрупулните ѝ политически мето-
ди показват органичната сходност на американската трудова бюро-
крация със сталинистите. Борбата в Съединените щати разкрива на 
конкретно равнище какво включва сталинистката фалшификация на 
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марксистката теория за натрупването и т.н. и тоталитарното насилие 
срещу пролетариата, което тази фалшификация защитава. 

При неотдавнашните стачки във въглищните мини, въпреки при-
добивките на миньорите като надници и социално осигуряване, опе-
ративните началници обявиха, че чрез двугодишния договор контро-
лът им над производството бил възстановен. Ч. Е. Уилсън, президент 
на „Дженеръл Мотърс”, приветства петгодишното споразумение 
като нещо, което позволява на компанията „да ръководи собствените 
си фабрики” и като „пълното приемане от профсъюзите на техно-
логичния прогрес”. Ройтър приветства споразумението с „Дженеръл 
Мотърс” като „огромна крачка напред” в „стабилизирането на тру-
довите взаимоотношения в ‘Дженеръл Мотърс’”. Един редактор в 
списанието Форчън поздрави договора като предвестник на „нови и 
по-значими принципи на асоцииране” с корпорацията като „центъра 
на един нов вид общност”. 

Сталинистката бюрокрация е американската бюрокрация, доведе-
на до окончателната си и логична развръзка, като и двете са продукти 
на капиталистическо производство в епохата на държавния капи-
тализъм. Да се отговори на това, че бюрокрацията никога не може 
да достигне до зрялост без пролетарска революция, е пълна дегра-
дация на марксистката теория. Нито един измежду всички велики 
марксисти, анализирали държавния капитализъм, нито един някога 
е вярвал, че капитализмът ще достигне специфичната фаза на пълна 
централизация. Поради необходимостта да се проучат всички негови 
тенденции с цел мобилизиране на теоретична и практическа опози-
ция у пролетариата, те следват диалектическия метод и отвеждат 
тези тенденции до техните заключения като една задължителна 
теоретична стъпка. При сегашната фаза на теорията ни това, което 
образува необходимата прелюдия към анализа на трудовия процес в 
Русия, е скрупольозният анализ на производството в Съединените 
щати като най-напредналата фаза на световния капитализъм. 

Начинът на труд в Русия

Руската революция от октомври 1917 г. отменя феодализма в нико-
га не постигани до преди нея мащаби. Така бива подготвен теренът 
за огромна икономическа експанзия. Ленин се стреми да мобили-
зира пролетариата, за да не бъде смазан от тази икономическа екс-
панзия. Изолираният пролетариат на изостанала Русия е неспособен 
да стори това. Последвалата история на трудовия процес в Русия е 
телескопична възстановка на етапите на процеса на производство в 
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Съединените щати; и в добавка към това, на особената деградация, 
наложена му от тоталитарния контрол на бюрокрацията и плана. 

Руската революция от 1917 г. замества авторитета на капиталиста 
във фабриката с работническия контрол на производството. Неза-
бавно се появяват както конкретното развитие на самоинициатив-
ността във фабриката, така и опростяването на държавния апарат 
отвън. Това е работнически контрол, наред с някои капиталисти като 
собственици, но само като собственици. Производителски конфе-
ренции, не на бюрократи, а на работници, вземат решения, какво и 
как да се произвежда. Малкото останали капиталисти, изглежда, се 
изпаряват във въздуха, веднага щом икономическата им власт бива 
прекъсната, а пък на следващата година работническият контрол 
бива допълнен от национализация на средствата за производство. 
Червената нишка, прокарваща се из тези първи години на работ-
ническо управление, на работнически контрол, изглежда, страда от 
една спънка при военния комунизъм като цяло и от Заповед 10429 
в частност. На работниците им отнема по-малко от година да нало-
жат промяната и последва най-важният профсъюзен дебат на 1920 г. 
Ленин се бори успешно както с Троцки - администратора, така и с 
Шлапников - синдикоанархиста, и се стреми да държи курс в съгла-
сие с Декларацията за правата на тружениците, че единствено масите 
„изотдолу” могат да управляват икономиката и че профсъюзите са 
трансмисионните ремъци към държавата, в която „всеки готвач може 
да бъде администратор”. 

Сталинизъм в руската фабрика 

В периода на прехода между 1924 и 1928 г., когато започва Пър-
вата петилетка, производителските конференции претърпяват бю-
рократизация, а с нея и формата на труда. Започва отчуждаването 
на масовата дейност, за да се пригоди към определените количества 
абстрактен труд, изискван според плана „да се настигне капитали-
змът”. Резултатите са: 

9 Това е заповедта, издадена в опит да се накара да функционира напъл-
но дезорганизираната железопътна система. Железниците биват поставени 
под почти пълно военно управление, подчинявайки обичайната профсъюз-
на демокрация на „Главните политически отдели”, които са установени в 
железопътните и воднотранспортни работнически профсъюзи. Веднъж щом 
критичното положение се разрешава, транспортните работници изискват от-
мяната на „Главните политически отдели” и незабавното възстановяване на 
пълна профсъюзна демокрация; бел. авт.
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(а) През 1929 г. („Годината на решения и преобразуване”) като ди-
ректна опозиция към управлението от страна на масите „изотдолу” 
изкристализира конференцията на плановиците, инженерите, иконо-
мистите, администраторите; с една дума - специалистите. 

(б) Известната беседа на Сталин от 1931 г. „да се сложи край на 
деперсонализацията”. Неговите „шест условия” на труда съпоставят 
масите с „персонализирания” индивид, който би надминал нормите 
на средниста. Съревнованието не се основава на креативността и 
съботниците10, а на изтъкнатия индивид (разбирай: бюрократ), който 
ще зададе нормите и ще накара другите да ги надхвърлят. 

(в) 1935 г. става свидетел на стахановизма и на решаващото обра-
зуване на аристокрация на труда. Стахановизмът е чистият модел на 
начина, по който бригадирите, надзирателите и ръководителите биват 
избирани в заводите по целия свят. Тези индивиди, изключителни по 
своята класа, доброволно посвещават енергията на труда си на капита-
ла за кратък период, като така задават нормата, която олицетворяват, за 
да господстват върху труда на масата за неопределен период от време. 

Със стахановците бюрократичните администратори се сдобиват 
със социална база, а с нея нараства нестабилността и кризата в ико-
номиката. Тази база е контрареволюцията на държавния капитал. 

(г) От началото на 1939 г. начинът на труд отново се променя. В 
отчета си за Третата петилетка Молотов набляга на факта, че да си за-
грижен за масата произведени стоки е недостатъчно. Същественият 
момент за „изпреварването на капитализма” е не масата, а темпото, 
според което тази маса се произвежда. Става необходимо производ-
ството да се увеличи на човек, т.е. така да се увеличи производител-
ността на всеки работник, че да бъдат нужни по-малко работници, за 
да се добие все по-голяма маса от стоки. Интензивността на труда се 
превръща в норма. 

По време на войната се оказва, че тази норма е най-порочната от 
всички форми на експлоатация. Сталинистите я освещават под името 
„социалистическо съревнование”. „Социалистическо съревнование” 
означава, първо, че поощрителното заплащане, полагащо се на един 
стахановец, вече не е възнаграждението на работниците като индиви-
ди, веднъж щом те като маса произвеждат според новата завишена 
норма. С други думи, нетното заплащане е същото, въпреки ускоре-
нието на базата на цялата фабрика. Второ и над всичко, съперничест-

10 Съботници са работниците, които по собствена инициатива добровол-
стват да работят извънредно по пет часа в съботите без заплащане, за да 
помогнат на икономиката на работническата държава. От думата „суббота”, 
която означава събота; бел. авт.
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вото вече не е ограничено до отделни работници, съперничещи си на 
основа работа на парче, нито дори до групи работници на нивото на 
целия завод, а бива разширено така, че да обхваща завод срещу завод. 

Биват установени Трудови Резерви, за да се подсигури увекове-
чаването на уменията и достатъчен трудов запас. От самото начало 
младежта бива обучавана да се труди така, както ѝ се нарежда. Кул-
минацията идва през 1943 г. с „откриването” на конвейерната сис-
тема. Това е също така годината на сталинисткото признание, че в 
Русия функционира законът на стойността. 

Следователно разполагаме с: 
1918 г.: Декларацията на правата на тружениците - всеки готвач - 

администратор. 
1928 г.: Абстрактна маса труд - „много” такава, „за да се настигне 

капитализмът”. 
1931 г.: Диференциране вътре в труда: „персонализиран” индивид; 

работникът на парче герой. 
1935 г.: Стахановизъм, индивидуално съперничество, за да се над-

хвърли нормата. 
1936-37 г.: Сталинистката Конституция: стахановците и интели-

генцията са обособени като „тези, които уважаваме”. 
1939-41 г.: Систематизиране на работата на парче; съперничество 

на завод срещу завод. 
1943: „Годината на обръщането към конвейерната система”. 
Докато през 1936 г. имаме обособяването на управляващата класа, 

„просто” разделение между умствената и физическа работа, сега има-
ме стратифицирането на умствения и физически труд. Политическа 
икономия на Съветския съюз на Леонтиев поставя ударение не просто 
върху интелигенцията срещу масата, а върху специфични умения и ди-
ференциали - по-ниски, по-високи, средни, междинни и най-високи. 

Ако разгледаме производството от времето на Плана, не в де-
тайлите, които току-що предоставихме, а само главните промени, 
можем да кажем, че 1937 г. окончава един период. Това е периодът 
на „настигането и задминаването на капитализма”, което означава 
масово производство и сравнително просто планиране. Но съпер-
ничеството на световно ниво и задаващата се Втора световна война 
е най-суровият тип капиталистическо съперничество за световно 
надмощие. Това дава начало на новия период на производство на 
глава от населението срещу простото „застигане”. Сега плани-
рането трябва да включва производителността на труда. Подобно 
планиране познава и може да познава единствено машини и интен-
зивност на експлоатацията. Нещо повече, то включва това, което 
руснаците наричат рентабельность, сиреч доходоносност. Ерата 
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на държавата, помагаща на завода, чието производство е особено 
нужно, свършва. Самият завод трябва да докаже своята стойност-
ност, като покаже печалба, и то печалба, достатъчна за заплащане 
за „всенарастващото” производство. А това може да бъде сторено 
само чрез всенарастващо производство на абстрактен труд според 
маса и темпо. 

Никъде по света трудът не е деградирал така, както в Русия 
днес. Тук сме много фази отвъд деградацията, която Маркс оп-
исва в Общия закон за натрупването. Защото не просто руският 
работник е сведен до придатък на машината и прост чарк в нат-
рупването на капитала. Маркс казва, че запасната армия държи 
работещия труженик прикован към мъченичеството му. В Русия, 
преди властта да се планира, промишлената запасна армия е пла-
нирана. Планирани са към 15 милиона работници в директни 
принудителни трудови лагери. Те биват организирани от МВР 
(ГПУ) за производството. Дисциплинарните закони, започнали с 
понижаването на надниците за закъснение на работа с 15 минути, 
имат за своя крайна фаза - при липса на дисциплина - „коригиращ 
труд”, т.е. концентрационен лагер. 

Това, срещу което американските работници се бунтуват от 1936 г. 
насам и държат на разстояние, това и нищо друго съкрушава руския 
пролетариат. Управленците на Русия изпълняват същите функции, 
каквито изпълняват „Форд”, „Дженерал Мотърс”, собствениците на 
въглищни мини и огромните им бюрократични персонали. Капиталът 
не е Хенри Форд; той може да умре и да завещае цялата си империя 
на институция; фабриката, научният апарат, методът, персоналът по 
организация и надзор, социалната система, която ги поставя в опози-
ция на директния производител, ще останат. Не неефективността на 
бюрократите, не „престижа, властта и дохода на бюрокрацията”, не 
потреблението, а натрупването на капитал по особения му специфич-
но капиталистически начин - това е анализът на руската икономика. 

Да се мисли, че в Русия борбата е за потреблението, е не само сблъ-
сък с цялата теория за връзката на надстройката с производствения 
механизъм. На практика днес кризата в Русия е отявлено криза на про-
изводството. Който си мисли, че цялата тази програма е проблем на по-
треблението, се отдалечава от марксизма, а не се приближава към него. 

Кризата на държавния капитализъм 

На Маркс принадлежи твърдението, че съществуването на трудеща 
се сила, принудена да продава труда си, за да живее, автоматически 



93

Класовата борба (1950)

означава системата на капиталистическото натрупване. Капиталис-
тът е едва агент на капитала. Бюрократите са същите. Нито единият, 
нито другият знае или може да използва друг начин на производство. 
Един нов начин на производство изисква предимно те да бъдат ця-
лостно премахнати или изцяло подчинени. 

Тук е уместно набързо да обобщим абстрактния икономически 
анализ на държавния капитализъм. Никога не сме казвали, че ико-
номиката на Съединените щати е същата като икономиката на Ру-
сия. Това, което казахме е, че, колкото и да са големи различията, 
фундаменталните закони на капитализма са в действие и в двете. 
Именно към това сочи Маркс с допълнението си към Капиталът, 
където се занимава с пълната централизация на капитала в „дадена 
страна”. 

„Дадена страна” означава една конкретна страна, т.е. законите на 
световния пазар все още съществуват. Ако целият свят стане цен-
трализиран, тогава ще има ново общество (за онези, които го жела-
ят), тъй като световният пазар ще е бил унищожен. Макар че изця-
ло централизираният капитал „в дадена страна” може да планира, 
той не може да обезплани противоречията на капиталистическото 
производство. Ако органичното съставяне на капитала на световно 
равнище е 5 към 1, движейки се към 6 към 1, към 7 към 1 и т.н., цен-
трализираният капитал в дадена страна трябва да се движи в ход 
с това. Единственият начин това да бъде избегнато би било чрез 
толкова голяма производителност на труда, че тя да води пред оста-
налите и все така да организира производството си за потребление. 
Такава производителност на труда е невъзможна при капитализма, 
който познава само закона на стойността и неговите последици - 
натрупан труд и жестоко експлоатирани пролетарии. Точно пора-
ди това Енгелс пише, че макар формално, т.е. абстрактно, пълната 
държавна собственост да може да преодолее противоречията, тя в 
действителност не може го направи и „работниците си остават про-
летарии”. Целият дълъг спор между теоретиците на дефицитното 
потребление и на нормата на печалбата днес е окончателно разре-
шен именно посредством опита на Русия. 

През 1917 г. Ленин повтаря, че държавен капитализъм без съвети-
те означава „военен наказателен труд” за работниците. Съветската 
власт е пътят към социализма. Борбата в Русия и извън нея е борбата 
срещу „военния наказателен труд” и за съветска власт. Бунтът, който 
КПО поражда, пречи на американския капитал да трансформира ця-
лото американско производство и общество в системата, която Форд 
и Бенет бяха установили. Това чудовищно бреме би тласнало капита-
ла още по-напред по пътя към натрупването на капитал, господство 
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над директния производител или натрупване на мизерия, понижена 
производителност, варварство, парализа и гангрена във всички аспе-
кти на обществото. Това се случва в Германия. Това би бил планът, 
планът на капитала, а с държавната собственост той е още по-свобо-
ден от преди да планира собствената си гибел. 

Тоталитарната държава в Русия пречи на работниците да превърнат 
социалния си и политически опит в открита класова борба. Но правей-
ки това, тя подсигурява необузданото властване на капитала, гибелта 
на производството и обществото и неизбежността на тоталната рево-
люция. 

Решаващият въпрос не е дали централизацията е пълна или частич-
на, водеща към цялостност. Жизнената необходимост на нашето време 
е да се оголи стихийният антагонизъм на труда и капитала в тази оп-
ределяща фаза на централизацията на капитала. Били те демократич-
ни, или тоталитарни, и двата типа общество са в постоянен упадък и 
неразрешима криза. И двата са във фаза, в която единствено тотална 
реорганизация на социалните отношения може да издигне общество-
то до една по-висша фаза. За отбелязване е, че в Съединените щати 
капиталистическата класа осъзнава това, като най-значимата работа, 
която се върши в политическата икономия, е отчаяният опит да се от-
крие някакъв начин да се примири работническата класа с гърчовете 
на механизираното производство, а неумолимата ѝ съпротива да бъде 
пренасочена към творческо сътрудничество. Това има образователна 
стойност и много от заключенията ще бъдат използвани от социалис-
тическия пролетариат. В Русия на тази съпротива се лепва етикета 
„останки от капиталистическата идеология” и цялата власт на тота-
литарната държава бива организирана, за да я сломи както на теория, 
така и на практика. 

Ще видим, че при този теоретичен анализ цялата стратегия на рево-
люционната политика е качествено диференцирана от сталинизма в и 
извън Русия. Сталинистите целят да се настанят на мястото на съпер-
ническата бюрокрация. Съперническата бюрокрация цели да замести 
сталинизма със себе си. IV Интернационал не трябва да цели да заеме 
мястото на която и да било от тези две страни, нито след, нито по вре-
ме на, нито преди завземането на властта. Теорията и практиката би-
ват ръководени от признаването на необходимостта, че бюрокрацията 
като такава трябва да бъде повалена. 

[…]

Превод от английски език: Станимир Панайотов
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Из Прекъсване на смяната (1952)1

[…]

„ПОЕМАМЕ РЪКОВОДСТВОТО”

Стремежът на работниците към нов начин на живот е най-добре 
илюстриран от възхода на Конгреса на промишлените организации 
(КПО), въпреки че може да бъде открит, в една или друга степен, във 
всички профсъюзи и индустрии. 

Организацията на КПО е общонационален бунт на работническата 
класа срещу условията на живот в и извън завода. Това е масов опит да 
се промени американското общество из основи чрез освобождаването 
на работниците от господството на капиталистическото производство 
и чрез установяването на негово място на едно кооперативно 
общество от свободни хора.

Много преди КПО работниците, организирайки профсъюзи, искат 
повече от просто по-висока надница. През 1861 г., и това дори не 
е началото, миньор от Илинойс, призоваващ своите колеги да се 
организират, се чувства задължен да каже:

Представяйки ви целите на това сдружение, ние искаме 
да бъде разбрано, че нашите цели не са свързани просто със 
заплащането; ние искаме да се обучаваме един друг и заедно 
да усъвършенстваме знанията си, които ни правят силни; 
искаме да научим законите на живота, отношението на труда 
към капитала; политиката, общинските дела, литературата, 
точните науки и всички други теми, отнасящи се до общото 
благоденствие на нашата класа.

Преди трудът да се организира на национално ниво в мощни 
организации, преди работниците да усетят своята обща сила, идеите 
са насочени към реорганизация на всеки аспект от обществото - не 
само към въпросите за надниците и работното време.

Спонтанното политическо движение по време на възхода на 

1 Преводът е направен по изданието: Martin Glaberman, Punching Out, De-
troit, Michigan: Bewick Editions, 1973, pp. 10-11, 17-20, 25-32; бел. ред.
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КПО, съставено от огромни маси хора, не може да бъде разбрано 
по друг начин освен като бунт срещу условията на живот в 
капиталистическото общество. Това не означава, че работещите мъже 
и жени, участвали в тази рязка политическа промяна, са с ясното 
съзнание, какво точно правят или какво възнамеряват да направят. 
Хората, които започват нещо ново, обикновено мислят за него по 
остарял начин. Повечето работници тогава смятат, че са лоялни към 
американското правителство, към частната собственост, към нещата, 
такива, каквито са в този момент. Но техните действия казват друго.

Работниците, участващи в КИО тогава, искат да установят 
собствен контрол върху производството и да премахнат правото 
на корпорациите да дисциплинират работниците. Методът им е 
пряко действие - изпълняването на техните собствени планове за 
организация на производството, доколкото това е възможно. При 
първия подем на каучуковата и автомобилната промишленост, 
работниците в заводите установяват свои собствени 
производствени стандарти. Те обявяват какво биха направили, 
и това е то. Реакцията им срещу дисциплината на компанията 
е неоторизираната стачка. Често при преговори в заводите за 
автомобили участва управителят, заобиколен от всички хора 
в определен отдел, който спори с ръководителя на смяната. 
Никой не работи, докато несправедливостта не бъде поправена. 
Повечето от тези спорове са решавани в полза на работниците, 
избягвайки бюрократизма на процедурите по договаряне, жалбите 
и посредниците.

[...]

ЧИЙ ДОГОВОР

С възхода на КПО за капиталистите става все по-трудно да 
контролират хората и да управляват производството. Появява се 
нова сила, която подлага на изпитание контрола на капитала на всяка 
негова стъпка. Началниците на заводите не успяват да се справят с 
тази сила. Заводът вече не е изцяло техен. 

Те се страхуват и мразят тази неразбираема за тях сила повече и от 
изпълнителния директор на корпорацията. Ръководителят на завода, 
също както капиталиста, не разбира защо работниците организират 
производството и обществото сами и защо изхвърлят самия него на 
бунището. От самото начало всички негови усилия са насочени към 
това, работникът да остане прикован към машината. Ръководителите 
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на заводите, които също произлизат от работническата класа, успяват 
отново да установят някакъв ред и дисциплина в заводите в които 
ръководителите на смяната и надзирателите са безпомощни.

Онова, от което се страхуват най-много, е независимото действие 
на работниците, целящо разрешаването на собствените им проблеми, 
тъй като е поразително предзнаменование за събитията, които 
предстоят. Ръководителите обещават всичко, изискват всичко само 
ако работниците ги оставят да работят както искат, т.е. ако работникът 
си затваря устата и си върши работата.

Когато е възможно, бюрократите се опитват да предотвратят всяко 
действие на работниците.

Джон Л. Люис прекарва десет години, за да унищожи безмилостно 
всяка съпротива срещу своята машина в Обединения синдикат 
на миньорите. Така той погребва синдиката. Но само след като 
придобива тотален контрол върху всички райони, върху националните 
и регионални договори, оставили местните без работа, той започва 
да организира кампания, за да възстанови синдиката в началото на 
30-те години. Стотици хиляди миньори, членуващи в профсъюза, 
заварват желязна диктатура, при която всички решения се вземат 
отгоре. Исканията към собствениците на мините, стачките, всички 
политики биват решавани от Международния профсъюз.

В стоманодобивната промишленост, КПО правят същото, за което 
осъждат Американската федерация на труда: отнемат правата на 
международния профсъюз, докато по-голямата част от промишлеността 
не е организирана и всичките ѝ политически дейности, договори и 
ръководители не са избирани от представители на КПО. Филип Мъри 
е поставен начело на Организационния комитет на работниците в 
металургични заводи, а неговата политическа дейност се определя 
от представителите на КПО. Вследствие на това организационните 
решения се основават на преговори с профсъюзи на компанията, мирни 
тайни преговори, или най-много „законни” стачки. Тези действия 
водят до споразумение с „Ю Ес Стийл”, за което работниците в 
металургичните заводи нямат никакъв глас, както и до катастрофална 
стачка в „Литъл Стийл”, която е смазана чрез убийства и побои над 
работниците, иначе под строгия контрол на синдиката на Мъри. 

Когато стачката в „Литъл Стийл” губи почва, местните членове 
на миньорския синдикат предлагат да обявят почивен ден и да 
изпратят хиляди миньори в металургичните градове, за да променят 
хода на събитията. В този момент по-важно обаче е да не се допусне 
работниците да узнаят за собствената си власт, отколкото да се 
спечели стачката. Затова Люис попречва на осъществяването на 
плана и стачката е изгубена.
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Когато се сформира КПО, Обединеният синдикат на работниците 
в автомобилни заводи вече съществува. Затова и е невъзможно Мъри 
и Люис директно да наложат своята политика на новия синдикат. За 
да постигне пълен контрол над синдиката, на машината на Ройтър 
са ѝ нужни десет години на подли нападения, както и помощта на 
правителството. И до ден днешен работниците в автомобилните 
заводи, които през 1937 г. разбират на какво са способни, не се 
поддават на типа диктатура, установена от Люис и Мъри.

Всеки профсъюз има своя собствена история. Но действията на 
профсъюзните бюрократи във всички профсъюзи са еднакви. Те 
ограничават всеки опит на работниците да се освободят.

Основното средство за постигане на това освобождение е 
профсъюзният договор. Работниците започват да организират 
производството за себе си. Според Ед Хол, профсъюзните лидери 
казват: „Не можем да очакваме да получим всичко наведнъж”. 
Нека да спрем и да преценим, какво сме свършили досега. Първите 
договори са наложени на работниците чрез маневри, лъжи и 
откровена измама.

Договорът е много противоречиво нещо. Първо, в него се вписват 
придобивките, извоювани от работниците, надниците, часовете, 
правото на представителство. Включването на тези придобивки в 
договора ги прави сигурни, или поне така изглежда. Но за всяка стъпка 
напред в рамките на договора се плаща цена. Фундаменталната цена е 
повторното установяване на дисциплината на компанията. Договорът 
дава на компанията това, което работниците ѝ бяха отнели - правото 
да организира и контролира производството. Пълното признаване на 
процедурата по обжалване означава установяването на бюрократична 
структура, в която работникът губи правото си да обжалва. За да спре 
иначе безкрайната битка за членове, профсъюзът печели правото да 
наема само профсъюзници и да проверява плащането на членския 
внос - права, платени с цената на отдалечаването на профсъюза от 
неговите членове.

Колкото повече „победи” отбелязват, толкова по-големи и 
по-технически стават договорите. По-радикалните членове на 
профсъюза от 1936-37 г. започват да се оттеглят, а адвокатите, 
подготвящи договорите, платените чиновници и специалистите 
поемат профсъюза в свои ръце. Работниците спират да ходят на 
профсъюзните срещи, тъй като, вместо да действат и да решават 
директно техните проблеми, на тях им се предлагат дебати относно 
технически подробности и маневрите на съперничещите си фракции. 
Инициативата е отнета от работниците и дадена на представителите 
на профсъюза.
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Договорът е компромис. Той показва, че независимо от това, 
какви профсъюзни печалби биват вписвани, правата на компанията 
да управлява производството са също така засвидетелствани. А при 
процедурата по обжалване договорът иззема властта от ръцете на 
работниците и я поставя в ръцете на управителите и партийните 
функционери. Представителите на профсъюзи стават изпълнители 
на договорите, а профсъюза се превръща в средство, чрез което 
работникът е дисциплиниран и прикован към машината.

[…]

„Не клатете лодката”

Всичко е внимателно устроено така че да показва на работниците, 
че всички биха се грижели за тяхното благосъстояние, стига те да не 
клатят лодката. Също така нещата са предназначени да показват на 
работника колко по-ниско седи той, колко неспособен е да се занимава 
със сложни юридически и технически въпроси. Най-добре да остави 
профсъюзните лидери, правителствените съвети и корпоративните 
адвокати да вземат решенията, свързани с тези въпроси.

Това, което започва като съпротива срещу напредъка на 
работниците по време на Новия курс, се превръща в нападение 
срещу работниците по време на Военния курс [War Deal] след 1940 
г., продължаващо и при Справедливото споразумение [Fair Deal2]. 
По време на войната профсъюзните и правителствените бюрократи 
директно ограничават стачките и всички други работнически 
действия. Или по-скоро се опитват да го направят, защото никога 
не успяват да спрат непрестанните действия на работниците във 
фабриките. От Обединения профсъюз на работниците в автомобилни 
заводи успяват да прокарат искането за забрана на стачните действия 
по време на референдум, за да се освободят от лютите критики на 
обикновените членове. Но последните показват какво настина мислят 
за искането, като мнозинството от тях стачкуват през цялата година.

Профсъюзните и правителствените бюрократи започват да 
зависят все повече един от друг по време на Втората световна война. 
Профсъюзните лидери обвиняват някои „лоши” държавни служители 

2 Тук предаваме думата „deal”, обичайно превеждана като „курс” (от New 
Deal - Новия курс) със „споразумение”, доколкото препраща към договор-Новия курс) със „споразумение”, доколкото препраща към договор-
ния капацитет на профсъюзите и касае в по-голяма степен американската 
вътрешна политика; вж. и бел. 2 в превода на „Миднайт Ноутс”; бел. ред.
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за усмирителната риза, която навличат на труда, а правителството 
дава на профсъюзните лидери още повече бумащина, с която да 
обвържат обикновените членове. Военният клон на правителството 
се намесва открито в трудовите отношения. Това се случва както 
пряко при прекъсване на стачки, например, когато армията поема 
контрола върху „Норт Американ Ейвиейшън Ко.”, така и непряко: 
полк. Стронг напада Детройт и промишления регион на Средния 
Запад, включвайки се във всеки трудов спор с цел да задуши 
работническата инициатива.

Днес, когато представители на профсъюзи и държавни служители 
се подготвят енергично за война, се случва същото нещо, но на по-
интензивно равнище. Ройтър ползва закона Тафт-Хартли3, за да 
посече всяка опозиция срещу себе си в профсъюза. Профсъюзната 
администрация посочва по-радикалните работници на армията 
или във военноморския флот във фабрики с военни договори, за да 
бъдат уволнени. Но това съдружие между правителство и профсъюз 
е в най-напреднал стадий при морската индустрия. В Националния 
морски профсъюз Джо Къран открито призовава нюйоркската 
полиция да му помогне да установи диктат в профсъюза си. 
Полицията обсажда залата за събрания. Контролират микрофоните. 
Изхвърлят навън опозиционните говорители. Предават имената 
на опозиционните делегати на бреговата охрана, за да им бъдат 
отнети мореплавателните документи. Тази ситуация се повтаря и на 
Западния бряг. В моряшкия профсъюз там с желязна ръка управляват 
бреговата охрана и представителите на профсъюза. Профсъюзните 
лидери обвиняват бреговата охрана за проблемите, но членовете 
знаят по-добре. Никой не се осмелява да критикува официалната 
политика, тъй като това означава, че ще бъде изхвърлен на брега от 
бреговата охрана.

Общо взето, профсъюзният представител, който използва 
бреговата охрана, за да сваля работници от корабите, прави същото, 
което прави и функционерът, наредил определени работници да 
работят в автомобилен завод. И двамата се превръщат в агенти на 
капитала.

Когато Ройтър подписва първия си петгодишен договор с 
„Дженерал Мотърс” през 1950 г., най-популярният израз сред 
работниците на „Джи Ем” е „Петилетката на Ройтър”. По този 
начин те показват най-задълбочено разбиране на това, което 
представляват Ройтър и профсъюзната бюрокрация. Ройтър заема 

3 Законът Тафт-Хартли, приет през 1947 г., е част от федералното право на 
САЩ. Той целял ограничаването на дейностите на профсъюзите; бел. ред.
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мястото на управата като власт, която дисциплинира работниците 
и пази работните им места. С. И. Уилсън, по него време президент 
на „Джи Ем”, също потвърждава това разбиране, като по време на 
публични речи из цялата страна възхвалява петгодишния договор, 
сякаш е единствената гаранция за трудовия мир. Но този договор не 
е нищо повече от това. „Петилетката” показва, че Ройтър не само е 
склонен да работи с управата на компанията и с правителството, за да 
усмирява работниците, но и че е напълно готов, ако има възможност 
или нужда, да наложи тотално господство над работническата класа, 
също както Сталин и неговите петгодишни планове налагат над 
руските работници.

С ОТВОРЕНИ ОЧИ

Днес работническата класа разпознава трудовата бюрокрация като 
враг, като администратор на капитала. Те гледат на профсъюзите 
като на източник на сила, като начин да се запази спечеленото през 
последните години. Но те не чакат профсъюзите да им покажат 
следващите стъпки. Те мразят и се съпротивляват на намесата на 
профсъюзната бюрокрация. 

Няколко години преди това, по време на гласуването на правото 
на наемане на профсъюзници в „Дженерал Мотърс”, отношението 
към него в заводите е поразително негативно. За работника това е 
просто още един начин, по който да бъде овластена профсъюзната 
бюрокрация. Но въпросът е поставен преди преговорите по 
договора, и то по начин, който позволява гласуването за наемането 
на профсъюзници да се превърне в състезание по издръжливост 
между компанията и профсъюза. В края на краищата работниците от 
„Джи Ем” са принудени да гласуват за това право срещу компанията. 
Но тази позиция на работниците между Ройтър и „Джи Ем” само 
засилва омразата им към Ройтър. 

Работниците осъзнават, че старото време е отминало. Няма 
връщане към 1937 г. Профсъюзът и договорът са отживели 
своето време и вече не са полезни. Профсъюзът вече не е място, 
на което работникът може да изразява своето мнение. Борбата 
между различните политически групи, всяка от които се обръща 
към редовите членове, както в ранните години на Обединения 
профсъюз на работниците в автомобилни заводи, вече е минало. 
Работникът може да подкрепя определена политическа група или 
пък, по-вероятно, да не подкрепя нито една, но въпреки това той 
не гледа към тях с очакване да променят бъдещето му. Той е изцяло 
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враждебно настроен към профсъюзната бюрокрация, независимо 
от нейната програма.

Работническата класа вече се е отказала от стария път на простия 
синдикализъм. Тя е загърбила дребните придобивки, които не 
променят нищо. Нищо не е тъй тотално, колкото презрението, с 
което автомобилните работници получават пенсионните планове на 
Ройтър. Работническата класа напуска стария път и тръгва по нов. Тя 
още не е дала име на този нов път и не осъзнава изцяло както прави. 
Но нейните действия посочват пътя.

Работниците не могат да останат човешки същества, ако не се 
борят срещу господството на капитала, на машината. Именно онази 
ежедневна, безкрайна съпротива, която предизвиква репресиите на 
капитала, на профсъюзната бюрокрация, на правителството. Но те не 
могат да заглушат работника. При всяка възможност той предизвиква 
обрат, упражнява човешките си възможности, търси начини да ги 
доразвие. Бюрократите се трупат едни върху други, а работникът се 
отърсва от тях и продължава да сее разкол в производството.

Работниците организират производството

Някой трябва да организира производството. Докато работниците 
не организират производството, ще има бюрокрация. Ще има 
постоянна криза, защото работниците няма да позволят на никого да 
организира производството за тяхна сметка. Единственото решение 
е самите работници да организират производството. Не е нужна 
национализация, тази схема или онази схема. Важно е някой да 
организира производството, някой, който е в състояние да го направи 
- и то само той. 

Работникът иска да сложи край на кошмара на завода в днешния 
му вид. Той иска да работи, сдружавайки се свободно със своите 
колеги, да планира и организира производството за обществото като 
цяло. Той показва новото общество чрез всяко свое действие.

По време на Втората световна война в един отдел на завода на 
„Додж” има едно момиче, което знае да къдри коси. Това се превръща 
в честа практика по време на работа и в общо начинание на целия 
отдел: когато някое момиче си къдри косата, всички други работници 
вършат нейната работа и тази на момичето, което прави къдриците.

В същия завод, жена, която има възможност да идва и да си 
тръгва от работа по-лесно, отколкото работниците в производството, 
обикаля момичетата сутрин и взема поръчки за различни неща, от 
които имат нужда. Тогава тя отива в центъра и пазарува за всички. 
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Докато я няма, всички момичета си делят работата ѝ: чистят мивките 
и метат пода.

В един отдел в завода на „Буик” във Флинт има практика, когато 
един работник се прибере вкъщи болен през деня, тогава той да не 
перфорира картата си. Колегите му работят заедно, за да довършат 
неговата продукция, а в края на смяната някой перфорира картата му.

Може да добавим пример след пример за организиране на 
производството от самите работници, така че то да пасва на работата 
им, доколкото това е възможно при капитализма. От корпорациите 
разбират това и се опитват да спрат тази практика. Когато определени 
работници се погаждат твърде добре и разбират как да победят 
компанията, тогава има чести опити някои от тези хора да бъдат 
назначени на други позиции, за да се разтури групата. Или пък те 
биват назначавани на позиции, които ги държат мирни.

Работниците обаче постоянно избягват тези ограничения. Те 
вършат работата на свой колега за час или два, за да може той да 
се види с приятел в друга част на завода. Или го прикриват пред 
началник смяната. Много често началникът, с цел да запази най-
елементарни отношения с работниците, трябва да се съгласи с тях и 
да погледне на другата страна.

Понякога дори управата на по-високи нива е зависима от 
способността на работниците да организират производството. Те 
се опитват да ограничат подобни случаи, доколкото е възможно. 
Но в тези граници те често нямат друг избор и затова разчитат на 
организационните способности на работниците. Когато се извършва 
смяна на модела в автомобилната промишленост, особено при голяма 
промяна, хората, които следят дали всичко се случва навреме, както 
и началниците смени, оставят работниците на мира за около месец 
или повече, докато производството на новия модел бъде правилно 
организирано. За да се организира производството, е нужно повече 
от инженерен план и власт, с която да се дисциплинира работата.

В завода за автомобили по време на смяна на модела инженерът 
обикаля всеки отдел и казва на работниците, че според новата уредба 
линията ще работи по друг начин. Един от мъжете му отговаря, че 
е луд и че това не би работило добре. По-късно през ден пристига 
надзирателят, за да разбере защо инженерът е ядосан. Работникът 
му казва причината. А надзирателят отговаря: „Не се тревожи за 
него, ще го махнем оттук. Ти и аз ще организираме производството”. 
Разбира се, надзирателят може само да държи инженера надалеч. 
Работниците само трябва да се организират.

Когато компанията не оставя работниците на мира, на тях им се 
плаща в натура. В една фабрика поточната линия бива реорганизирана, 
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а жените, работещи на нея, виждат, че тя не би работила добре по 
начина, който началник смяната е измислил. Докато началникът 
е наоколо, те следват до последно неговите указания и наистина 
оплескват задачата. Щом той обърне гръб, те правят така, че линията 
да заработи безпроблемно. Но когато ръководителят се върне и 
работничките отново заработят по неговия производствен план, те 
отново оплескват работата. Минава дълго време, преди компанията 
да получи каквато и да е продукция от тази поточна линия.

Редица други практики в заводите показват желанието на 
работниците да си сътрудничат свободно и изцяло, отвъд прекия 
процес на производство. Безброй пъти се събират пари за цветя 
или подаръци за колеги и техните семейства, а начинът, по който 
тези събирания биват систематизирани, също е показателен. Когато 
събиранията са случайни, работниците започват да ненавиждат 
факта, че някои получават повече от други, в зависимост от броя 
събирания през седмицата. В множество заводи те учредяват 
постоянни фондове, често с касиер, за да се подсигурят редовните 
вноски и за да се изравни стойността на подаръците.

Новото общество

Така новото общество се появява в старото. Общество, в което 
работниците, всеки един без изключение, участват в планирането 
на производството, в осъществяването на плана, в разгръщането на 
собствения си потенциал чрез помагането на колегите, в развитието 
на обществото чрез собственото си развитие. Това означава цялостна 
реорганизация на обществото във фабриката и извън нея, общество 
на свободно сдружени хора под ничие господство.

Именно към това се стремят работниците днес, в своята 
непрестанна борба. Достатъчна е една малка искра, за да предизвика 
страхотната експлозия, която да обедини малките групи работници, 
погребани в хиляди заводи и мини, и да превърне милионите действия 
с една и съща цел в едно огромно дело, което да я постигне. При тази 
рязка социална промяна трудовата бюрокрация ще падне първа: тя е 
нежелана и няма да липсва на работниците, които вземат съдбите си 
в свои ръце - до един.

Превод от английски език: Мадлен Николова
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Корнелиус Касториадис

Ролята на Болшевишката революция за 
раждането на бюрокрацията (19641)2*

[…]

1 Преводът е направен със съкращения по изданието: Cornelius Castoriadis, 
„Le Rôle de l'idéologie bolchevique dans la naissance de la bureaucratie”, в: , L’ex-
perience du mouvemet ouvrier, Т. 2: Proletariat et organization, Paris, 10/18 & 
Inedit, 1973, pp. 384-416; първоначалната публикация на текста е в: Socialisme 
ou barbarie, 35, януари 1964; използвани са преводачески бележки от англий-януари 1964; използвани са преводачески бележки от англий- 1964; използвани са преводачески бележки от англий- използвани са преводачески бележки от англий-
ския превод: Cornelius Castoriadis, „The Role of Bolshevik Ideology in the Birth 
of the Bureaucracy”, в: Political and Social Writings, Vol. 3: 1961-1979: Recom-
mencing the Revolution: From Socialism to the Autonomous Society, trans. and ed-
ited by David Ames Curtis, Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 
1993, pp. 89-106; бележките на автора, добавени към изданието на текста от 
1973 г., по което е този превод, сме обозначили със знак * в текста; бел. ред.
2 Този текст е въведение към брошурата Работническа опозиция на Алек-
сандра Колонтай, публикувана в същия брой на Социализъм или варварство 
според английския превод от 1921 г. Сега се говори за нов френски превод, 
направен от оригинала. [Преведено от Pierre Pascal - Paris: Seuil, 1974; бел. 
амер. изд.] След това Maurice Brinton от „Солидарност” създаде забележите-
лен труд, The Bolsheviks and Worker’s Control, чийто френски превод предстои 
да излезе в Autogestion, 24-25, септември-декември 1973. [The Bolsheviks and 
Workers' Control, 1917 to 1921: The State and Counter-Revolution (за да цити-
раме пълното и точно заглавие) първоначално беше публикувана от „Соли-
дарност” през 1970 г. Black and Red (Детройт) препечатаха този памфлет от 
86 страници през 1972 г. и отново през 1975 г. Въведението на Бринтън към 
неговия превод на текста на Касториадис за „Солидарност” отбелязва, че 
„първият английски превод” на Работническа опозиция „се появил (между 
22 април и 19 август 1921 г.) в [изданието] Workers Dreadnought на Силвия 
Панкхърст”. „Солидарност” препечатват този английски превод от 1921 г. 
през 1962 г. Това издание на „Солидарност” сега е достъпно чрез Left Bank 
Books, Сиатъл, Вашингтон; бел. амер. изд.]; бел. авт. [„Социализъм или вар-
варство” (изразът е употребен за първи път от Роза Люксембург през 1916 г.) 
е и ляво революционно течение с общо взето марксистка, антисталинистка 
ориентация, основано във Франция през 1948 г. и просъществувало до 1967 
г., свързано с имената на Корнелиус Касториадис и Клод Льофор, за кратко 
време и с Ги Дебор, Ж.-Ф. Лиотар и др., с различни дебати и вътрешни про-
тиворечия и стратегии на участниците; бел. прев.]
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[2. Главните въпроси]3

Измежду многото въпроси, които съдбата на руската революция 
повдига, два оформят полюсите, сред които да поставим останалите. 
Първият е: какъв тип общество е произведено от дегенерирането, 
израждането на революцията? (Каква е природата и динамиката 
на тази режим? Какво представлява руската бюрокрация? Какво е 
отношението ѝ към капитализма и пролетариата? Какво е мястото 
ѝ в историята? Кои са настоящите проблеми?) Тези въпроси вече 
са били обсъждани нееднократно в Социализъм или варварство4 
и ще се обсъждат и нататък5. Вторият е: как една работническа 
революция може да породи бюрокрация и как това се е случило в 
Русия? Ние вече разгледахме този въпрос в теоретичната му форма6, 
но го засегнахме съвсем малко в аспекта му на конкретна история. 
Това е така, защото съществува наистина непреодолима трудност 

3 Вътрешните заглавия са по английския превод на статията, които от своя 
страна са дело на тук цитирания от Касториадис Морис Бринтън и неговия 
първи превод на английски на текста на Касториадис: Cornelius Castoriadis, 
From Bolshevism to the Bureaucracy, англ. превод на Maurice Brinton, Solidarity 
Pamphlet, 24 [1964?], 18 pp; изглежда те са възпроизведени и от втория пре-
водач на английски - David Ames Curtis; бел. ред. 
4 Вж. например статиите: RPR, „L’Exploitation de la paysannerie sous le 
capitalisme bureaucratique” (Socialisme ou Barbarie, 1, pp. 283-312), и RPB 
[RPR и „The Exploitation of the Peasantry under Bureaucratic Capitalism” се 
появява в английското издание на Корнелиус Касториадис, Political and 
Social Writings, Vol. 1; PRB се появява в Political and Social Writings, Vol. 
2; бел. амер. изд.]; Claude Lefort, „Le Totalitarisme sans Staline” (Socialisme 
ou Barbarie, 19 [юли 1956]; препечатано в: Eléments d’une critique de la 
bureaucratie [Geneva: Droz, 1971; бел. амер. изд.], pp. 130-90 [сега достъп-
ни от Gallimard: Paris, 1979, pp. 155-235; съкратен превод: „Totalitarianism 
without Stalin”, в: The Political Forms of Modern Society, Cambridge, Mass.: 
MIT Press, and Cambridge, England: Polity Press, 1986, pp 52-88; бел. амер. 
изд.]; бел. авт.
5 Текстовете върху руската икономика и руското общество, които са обяве-
ни в тази бележка, ще бъдат публикувани в Бюрократичното общество, 3. 
[Този сборник така и не бива публикуван. Книгата на Касториадис Devant 
la guerre, Paris: Fayard, 1981 обаче включва осъвременен анализ на руската 
икономика и общество; бел. амер. изд.]; бел. авт. 
6 Освен текстовете, цитирани в бележка 1 [тук бел. 4; бел. ред.], вж. S.B. 
и C.S. 1 [вероятно става дума за книгата Бюрократичното общество, вж. 
предходната бележка; бел. прев.]; бел. авт.
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да се изучава отблизо този мрачен период, най-вече (наред с всички 
останали) от октомври 1917 до 1921 г., когато се е разигравала 
съдбата на революцията. Проблемът, който ни интересува на първо 
място, е всъщност следният: в каква степен руските работници са 
се опитали да вземат в свои ръце ръководството на революцията, 
управлението на производството, регулацията на икономиката, 
ориентацията на политиката? Какво е било съзнанието им за тези 
проблеми, тяхната автономна дейност? Какво е било отношението 
им към Болшевишката партия, към раждащата се бюрокрация? Нека 
отбележим тук, не работниците пишат историята, а винаги другите. 
А тези други, каквито и са бъдат те, съществуват исторически само 
защото масите са пасивни, или пък са активни единствено за да ги 
поддържат, и именно това ни повтарят „другите” при всяка една 
възможност. По-голямата част от времето те няма да имат нито 
очи, за да видят, нито уши, за да чуят жестовете и думите, които са 
израз на тази автономна активност. В най-добрия случай те ще я 
възхваляват дотогава, докогато съвпада като по чудо със собствената 
им линия, за да я осъдят радикално и да ѝ припишат най-нечестиви 
мотиви, веднага щом тя се отклони от правия път. Така Троцки 
описва с помпозни слова анонимните работници от Петроград, които 
вървят пред болшевишката партия или се самомобилизират по време 
на гражданската война, но окачествява въстаниците от Кронщад 
като „доносници” и като „наемници” на Френския генерален щаб. 
Категориите, мозъчните клетки, ако се осмелим да кажем така, 
необходими, за да разберат работническата активност, дори за да 
я регистрират като такава, им липсват: за тях активност, която не е 
институирана, която няма нито ръководител, нито програма, няма 
реален статут; тя дори не е и ясно уловима, освен като „безпорядък” 
и „размирици”. Автономната активност на масите принадлежи по 
дефиниция към изтласканото в историята.

Така не само документалното регистриране на най-
интересуващите ни явления от онзи период е фрагментарно или 
дори систематично унищожавано (и продължава да бъде такова) 
от триумфиращата бюрокрация. То е също така тенденциозно и 
селективно в безкрайно по-голяма степен от другите исторически 
свидетелства. Революционната ярост на свидетелите буржоа и онази 
малко по-малко злобна на социалдемократите, анархистка лудост, 
официалната историография, периодично пренаписвана според 
нуждите на бюрокрацията, и историографията на троцкисткото 
течение, изключително загрижено за своето самооправдание след 
случилото се и заради скриването на собствената си роля в първите 
етапи на израждането - всичките те се срещат, за да пренебрегнат 

Корнелиус Касториадис
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знаците за автономна активност на масите през този период или пък, 
в краен случай, за да „докажат”, че е било a priori невъзможно тя да 
съществува. 

Текстът на Александра Колонтай ни дава в това отношение 
неоценима информация. Най-напред чрез преките сведения за 
нагласите и реакциите на руските работници към политиката 
на Болшевишката партия. На второ място и най-вече чрез това, 
че показва, че една широка фракция от работническата база на 
Партията има съзнание за процеса на протичаща бюрократизация и 
се възправя срещу нея. Прочитайки този текст, вече не е възможно да 
продължаваме да представяме Русия от 1920 г. като хаос, трупане на 
руини, където пролетариатът е безкрайно раздробен и единствените 
елементи на реда са Ленин и „желязната воля” на болшевиките. 
Работниците искат нещо и го показват вътре в партията чрез 
„Работническата опозиция”, а отвъд партията - чрез стачката в 
Петроград и кронщадския метеж. Нужно е и двете да бъдат смазани 
от Ленин и Троцки, за да може след това да триумфира Сталин.

[3. Традиционните „отговори”]

На въпроса, как руската революция успява да произведе 
бюрократичен режим, обичайният отговор, изтъкван от Троцки (и на 
драго сърце подеман от край време от съратниците на сталинизма, а 
днес и от самите хрушчовисти с „обяснението” за „бюрократичните 
деформации на социалистическия режим”), е следният: революцията 
се извършва в една изостанала страна, която при всяко положение 
не може сама да изгради социализма; тя се оказва изолирана поради 
провала на революциите в Европа - и особено в Германия - между 1919 
и 1923 г.; а като капак на всичко, страната е и напълно опустошена от 
Гражданската война.

На този въпрос не би си заслужавало да се спираме, ако той не се 
радваше на толкова широк прием и ако не играеше мистификаторска 
роля. Защото отговорът на него ни води в изцяло погрешна посока. 
Изостаналостта, изолацията и опустошаването на страната, сами по 
себе си неоспорими факти, биха могли съвсем добре да обяснят и 
поражението на революцията, и реставрирането на класическия 
капитализъм. Това, което ние се питаме обаче, е защо няма чисто 
и просто поражение, защо революцията, след като е победила 
външните си врагове, се сгромолясва изотвътре, защо се „изражда” 
точно в тази форма, която довежда на власт бюрокрацията. Отговорът 
на Троцки, ако използваме тази метафора, е като да кажеш: еди-
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кой си хванал туберкулоза, тъй като бил страшно омаломощен. Но 
ако е бил омаломощен, той е можел да умре или да се разболее от 
нещо друго; защо се е разболял тъкмо от тази болест? Това, което 
трябва да обясним за израждането на руската революция, е тъкмо 
спецификата ѝ на бюрократично израждане. А това не може да стане 
чрез препращане към толкова общи фактори като „изостаналост” и 
„изолация”. Да добавим и това, че такъв един отговор не ни обяснява 
нищо, което да можем да приложим отвъд границите на Русия през 
1920 г. Единственият извод, който може да се извлече оттук, е, че 
революционерите трябва горещо да си пожелават революциите 
да се случват в по-напреднали страни, да не остават изолирани и 
гражданските войни да не бъдат толкова опустошителни.

Впрочем фактът, че вече близо 20 години бюрократичният режим 
широко надхвърля границите на Русия, че се е настанил в страни, 
които изобщо не могат да бъдат наречени изостанали (Чехословакия 
или Източна Германия), че индустриализацията, която направи 
от Русия втора световна сила, съвсем не е отслабила като такава 
бюрокрацията, ни показва, че всяко обсъждане в термините 
„изостаналост”, „изолация” и т.н. е чисто и просто анахронично. 

[…] 

[5. Работническата класа в Руската революция]

Но ако се има предвид по-нататъшното развитие, както и това, че 
„завземането на властта” през октомври 1917 г. е организирано и 
ръководено от Болшевишката партия и че още от първия ден тя поема 
властта, то в какъв смисъл може да се твърди, че Октомврийската 
революция е пролетарска, поне ако не отъждествяваме чисто и 
просто една класа с една партия, която я иска? Защо да не се каже, 
както някои вече са казвали, че в Русия е имало единствено държавен 
преврат на една партия, която, осигурила си по един или друг начин 
подкрепата на пролетариата, се стреми единствено да установи 
своята собствена диктатура и е успяла? 

Нямаме намерение да обсъждаме този проблем като схоластици 
- да се питаме може ли руската революция да бъде класифицирана 
в категориите на пролетарските революции? Въпросът, който ни се 
струва важен, е следният: играла ли е руската работническа класа 
собствена историческа роля през този период или пък е била просто 
пехотата, мобилизирана да служи на други, вече съществуващи сили? 
Явила ли се е тя като автономен полюс в борбата и водовъртежа на 
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действията, на формите на организация, на исканията и на идеите, 
или пък е била проста предавка на импулси, идващи отдругаде, 
инструмент, използван без много трудност и риск?

Всеки, който е изучавал дори и малко историята на руската 
революция, няма да се поколебае, какъв е отговорът. Петроград през 
1917 г. и дори по-късно не е нито Прага през 1948 г., нито Кантон през 
1949 г. Независимата роля на пролетариата се проявява ясно - дори, 
като начало, чрез природата на процеса, което значи, че работниците 
пълнят редиците на болшевишката партия и ѝ дават - в повечето 
случаи - подкрепа, каквато нищо и никой по онова време не може да 
изтръгне от тях или да им наложи; чрез отношението, което ги свързва 
с тази партия; чрез поетата спонтанно от тях тежест на гражданската 
война. Но най-вече чрез автономните действия, които предприемат - 
още през февруари, още през юли, и още повече след Октомври 1917 
г., експроприирайки капиталистите с или против волята на партията, 
организирайки сами производството; най-накрая, чрез автономните 
органи, които изграждат, Съветите и фабрично-заводските комитети.

Успехът на революцията е бил възможен единствено чрез 
сливането на широкото движение за тотален бунт на работническите 
маси, на волята им за промяна на условията на съществуване, за 
освобождение от цар и господари, от една страна, а от друга, на 
действието на Болшевишката партия. Да се каже, че единствено 
Болшевишката партия е могла в края на октомври 1917 г. отчетливо 
да изрази една конкретна междинна цел (свалянето на Временното 
правителство) на стремежите на работниците, селяните и войниците 
(което е вярно), изобщо не означава, че тези работници са били 
чисто и просто пасивна пехота. Без тези работници в нейните или 
извън нейните редици, партията не е нищо, нито физически, нито 
политически. Без натиска на тяхната растяща радикализация, тя даже 
не би поела по революционния път. И в никой момент, дори дълги 
месеци след завземането на властта, не може да се каже, че партията 
е „контролирала” движенията на работническата маса. 

[…] 

 [6. Болшевишката политика]

[Болшевишката партия има различни интереси от тези на 
работниците.] Колкото повече след Октомври се конкретизира 
нейната линия (противно на митологията, разпространявана както 
от сталинистите, така и от троцкистите, може лесно да се покаже 
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на основата на текстове, че преди и след революцията Партията 
не е имала никаква представа, какво ще прави с взетата власт), 
Партията цели да установи в Русия една „добре организирана 
икономика” по тогавашния капиталистически модел7, „държавния 
капитализъм” (този израз непрекъснато се повтаря у Ленин), над 
който да наложи „работническа” политическа власт, т.е. власт, която 
да бъде упражнявана от партията на работниците, Болшевишката 
партия. „Социализмът” (което означава всъщност - Ленин го казва 
недмусмислено - „колективно управление на производството”) щял 
да дойде след това.

И тук не става дума само за „линия”, за нещо просто казано или 
мислено. Партията, що се отнася до нейния манталитет и дълбока 
нагласа, е проникната отгоре до долу от непоклатимото убеждение, 
че тя трябва да ръководи [diriger] в пълния смисъл на думата. Това 
убеждение, което съществува много преди революцията (както 
показва Троцки, говорейки за манталитета на „другарите” в своята 
биография на Сталин), е впрочем споделяно в онази епоха от всички 
социалисти (само с няколко изключения като Роза Люксембург, 

7 Един цитат сред стотици: „Историята (от която, освен може би менше-Един цитат сред стотици: „Историята (от която, освен може би менше-
вишките тъпаци от първи ранг, не е очаквал да сервира гладко, спокойно, 
лесно и просто „цялостен” социализъм) се разви толкова своеобразно, че 
към 1918 г. роди две разединени половинки на социализма, една от друга, 
сякаш две бъдещи пиленца така под общата черупка на международния 
имеприализъм. Германия и Русия през 1918 г. нагледно въплътиха матери-
алното осъществяване на икономическите, производствените и обществе-
но-стопанските, от една страна, и политическите условия на социализма, 
от друга”. (Lénine, „Infantilisme ‘de gauche’ et mentalité petite bourgeoise”, в: 
Selected Works, vol. VII, p. 365; Œuvres choisies, Moscou, t. 2, p. 831 [цит. по 
бълг. изд.: В. И. Ленин, „За ‘лявата’ детинщина и за дребнобуржоазността”, 
в: Съч., т. 36, София: Издателство на БКП, 1982, с. 283; бел. ред.]); бел. авт. 
[В цитирания на френски цитат Касториадис пропуска скобите и текста в 
тях след „Историята...”. Така и английският преводач отбелязва с право, че 
Касториадис „пропуска поставения в скоби удар на Ленин върху ‘менше-
вишките тъпаци’”; по същия начин Касториадис привежда цитата и в друг 
негов текст - „Производствените отношения в Русия” (срв. Political and 
Social Writings, Vol. 1, op. cit., p. 118); срв. с руския оригинал: „И история 
(от которой никто, кроме разве меньшевистских тупиц первого ранга, не 
ждал, чтобы она гладко, спокойно, легко и просто дала ‘цельный’ социализм) 
пошла так своеобразно, что родила к 1918 году две разрозненные половин-
ки социализма, друг подле друга, точно два будущих цыпленка под одной 
скорлупой международного империализма. Германия и Россия воплотили в 
себе в 1918 году всего нагляднее материальное осуществление экономиче-
ских, производственных, общественно-хозяйственных, с одной стороны, и 
политических условий социализма, с другой стороны”, във: В. И. Ленин, „О 
‘левом’ ребячестве и о мелкобуржуазности”, в: Соч., т. 36, Москва: Издате-
льство Политической литературы, 1969, с. 300; бел. ред.]
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течението Гортер-Панекук в Холандия и „Левите комунисти” в 
Германия). Това убеждение е невероятно усилено от завземането 
на властта, от гражданската война, от консолидацията на властта 
на Партията, което Троцки ясно изразява тогава, провъзгласявайки 
„правото на първородния, на Партията”.

Този манталитет не е само манталитет: той става почти веднага 
след завземането на властта действителна социална ситуация. На 
индивидуално ниво, членовете на партията поемат ръководните 
постове във всички сфери на обществения живот - отчасти наистина 
„защото не може да се направи другояче”, което на своя ред значи: 
защото всичко, което партията прави, е, защото не може да се направи 
другояче.

На колективно ниво - единствената реална инстанция на властта е 
партията и, много отрано, партийната върхушка. Съветите, веднага след 
вземането на властта, са сведени до напълно декоративни институции 
(достатъчно е да се види, че тяхната роля е абсолютно никаква по време 
на обсъжданията, които предшестват Брест-Литовския мирен договор 
от началото на 1918 г.). Ако е вярно, че действителното обществено 
съществуване на хората определя тяхното съзнание, то още от този 
момент е съвсем илюзорно да се иска от Болшевишката партия 
да действа другояче, освен според действителното си обществено 
положение, а именно - като ръководен орган, който отсега нататък има 
гледна точка върху това общество, която не е задължително гледната 
точка на обществото за самото себе си.

Работниците не се противопоставят на това развитие на нещата, 
или по-точно: на това внезапно явяване като откровение на същността 
на комунистическата партия. Най-малкото нямаме сведения за 
това. Между изгонването на капиталистите и пускането в действие 
на машините в заводите в началото на революционния период, и 
стачките в Петроград и крондщадския метеж към края на периода 
(зимата на 1920-1921 г.), ние не познаваме никаква отчетлива проява 
на автономната активност на работниците8*. Гражданската война и 
продължителната военна мобилизация, тежестта на непосредствените 
практически въпроси (производство, съживяване и т.н.), неяснотата на 
проблемите, и несъмнено и преди всичко, доверието на работниците 
към партията, обясняват всичко това. Има наистина два елемента в 
нагласата на работниците в това отношение. От една страна, стремежът 
да се освободят от всякакво господство при вземането в свои ръце на 

8 Това твърдение може да бъде нюансирано, ако имаме предвид по-късните 
изследвания; вж напр. Brinton, op. cit. и произведенията, към които той пре-
праща; бел. авт.
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ръководството на собствените си дела; от друга страна, тенденцията 
да делегират властта на тази партия, която току-що е доказала, че е 
била единствената, която непримиримо се е противопоставяла на 
капиталистите и е водила войната срещу тях. Противопоставянето, 
противоречието между тези два елемента не е било - и ще се изкушим 
да кажем - не би могло да бъде ясно уловимо в онази епоха. 

Обаче такова противопоставяне, и то в доста висока степен, е имало 
вътре в самата партия. Още от началото на 1918 г. и чак до забраната 
на фракциите (през март 1921 г.) в Болшевишката партия се формират 
тенденции, които изразяват с понякога учудваща прозорливост и яснота 
в опозицията си срещу бюрократичната линия на партията и нейната 
бърза бюрократизация. Това са „Левите комунисти” (началото на 1918 
г.), после течението „Демократически централизъм” (1919 г.), после 
„Работническа опозиция” (1920-1921 г.). В „Исторически бележки”, 
които публикуваме тук9, могат да се намерят точни сведения за идеите 
и дейността на тези течения10*. В тях намира израз едновременно 
реакцията на работниците, членуващи в Партията - несъмнено 
изразявайки също и нагласите на пролетарските среди вън от нея, - 
срещу ръководната линия на „държавен капитализъм”; а също и това, 
което може да се нарече „другата съставка на марксизма”: онази, която 
се обръща към собствената активност на масите и прокламира, че 
еманципацията на трудещите се ще е дело на самите работници.

Но опозиционните течения са едно след друго победени и 
окончателно отстранени през 1921 г., по същото време, когато е 
премазан и революционният кронщадски метеж. Твърде слабите 
отзвуци от критиката на бюрокрацията, които намираме после 
в „Лявата опозиция” (троцкистите) след 1923 г., нямат същото 
значение. Троцки се противопоставя на една лоша политика на 
бюрокрацията и на ексцесиите на властта, но никога не поставя 
под въпрос същността ѝ и са му чужди на практика чак до края 
проблемите, повдигнати от теченията от 1918-1921 г. (най-вече: кой 
управлява производството и какво друго се предполага пролетариатът 
да прави по време на „диктатура на пролетариата”, освен да работи и 
да следва директивите на „своята партия”).

Така че трябва да констатираме, че противно на доминиращата 
митология, играта е проиграна и загубена не в 1927 г., не в 1923 г., не 
дори в 1921 г., а много по-рано - през периода 1918-1920 г. 

9 В броя на Социализъм или варварство, в който е публикуван настоящият 
текст; бел. ред.
10 Виж днес вече цитирания превод на Бринтън The Bolsheviks and Worker’s 
Control; бел. авт.
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[…]

[7. Управлението на производството]

Ролята на пролетариата в новата държава е следователно ясна: тя е 
ролята на ентусиазирани и пасивни граждани. Ролята на пролетариата 
в труда е също толкова ясна. Като цяло, ролята е същата като преди, 
при капитализма, с изключение на това, че ще се подбират работници 
с „качества и нагласи”11, за да заменят директорите на заводи, които 
са напуснали. Онова, което занимава Болшевишката партия през 
този период, не е как може да се улесни поемането на ръководството 
на производството от работническите колективи, а по-скоро как 
да се формира една прослойка от директори и администратори в 
промишлеността и икономиката. 

Четенето на официалните текстове от онази епоха не оставя 
никакво съмнение в това отношение. Формирането на бюрокрация 
като управляваща прослойка на производството (и притежаваща 
неизбежно икономически привилегии) е на практика още от самото 
начало съзнателната, честна и искрена политика на Болшевишката 
партия, начело с Ленин и Троцки. Тя честно и искрено е считана за 
социалистическа политика - или по-точно за „административен 
похват”, който може да се постави в услуга на социализма, защото 
класата ръководни администратори на производството остава 
под контрола на работническата класа, „олицетворена от своята 
комунистическа партия”. Решението да се постави начело на даден 
завод директор, а не работнически комитет [bureau ouvrier], не е 
политически важно: 

то може да бъде правилно или погрешно от гледна точка 
на административния похват... Би било огромна грешка да се 
смесва въпросът за върховенството на пролетариата с въпроса 
за работническите комитети, които управляват производството. 
Диктатурата на пролетариата се изразява в унищожаването на 
частната собственост върху средствата за производство, във 
върховенството над целия съветски механизъм на колективната 
воля на масите, а не във формата на ръководене на различните 
икономически предприятия12.

11 Leon Trotsky, Terrorisme et Communisme, Paris: Ed. 10/18, 1963, p. 228; 
бел. авт.
12 Ibid., p. 243; бел. авт.
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В това изречение „колективната воля на масите” е метафоричен 
израз, за да се означи волята на Болшевишката партия. По този 
въпрос болшевишките водачи се изразяват без никакво лицемерие, 
противно на някои от техните днешни „защитници”. Троцки пише 
по това време:

В това „заместване” на властта на работниците с властта на 
партията няма нищо случайно и дори всъщност няма „замест-
ване”. Комунистите изразяват основните интереси на работни-
ческата класа. Съвсем естествено е, че в една епоха, в която Ис-
торията поставя на дневен ред обсъждането на тези интереси в 
цялата им широта, комунистите стават признати представители 
на работническата класа в нейната цялост13.

Лесно ще се намерят десетки цитати и от Ленин, изразяващи 
същата идея. 

Така че стигаме до неоспорваната власт на директорите в заводите 
под единствения контрол (какъв контрол всъщност?) на партията. 
Както и до неоспорваната власт на Партията над обществото без 
никакъв контрол от обществото. Никой оттогава насетне не би могъл 
да попречи на сливането на тези две власти, на взаимопроникването 
на двете прослойки, които ги въплъщават, и на консолидирането 
на една несменяема пожизнена бюрокрация, доминираща всички 
сфери на социалния живот. Процесът би могъл да бъде ускорен и 
усилен чрез влизането в партията на елементи, които са чужди на 
пролетариата, които да се притекат на помощ на победата, но това е 
следствие, а не причина за ориентацията на партия.

Моментът, в който опозицията на тази ориентация на партията се 
изразява с най-голяма сила вътре в нея, е дискусията по „профсъюзния 
въпрос” (1920-1921 г.), която предшества Десетия конгрес на 
партията. На формално равнище става дума за ролята на профсъюзите 
в управлението на производството и на икономиката; по силата на 
нещата дискусията поставя на масата въпросите за „едноличното 
командване” в заводите и за ролята на „специалистите”, които дълго 
и настойчиво са предмет на спор през предшестващите две години. 
Читателят ще намери в самия текст на Александра Колонтай и в 
последващите „Исторически бележки” описание на различните 
налични позиции. Накратко казано, управлението на партията начело 
с Ленин потвърждава отново, че ръководството на производството 
трябва да бъде поверено на индивидуални администратори (буржоазни 
„специалисти” или работници, подбирани заради техните „нагласи и 

13 Ibid., p. 170-171; бел. авт.
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способности”) под контрола на партията; а профсъюзите трябва да 
се заемат с образователни задачи сред работниците и със защитата 
им срещу ръководителите на производството и на държавата. Троцки 
иска пълно подчиняване на профсъюзите на държавата, тяхното 
трансформиране в придатък и орган на държавата (и на партията) с 
винаги един и същи аргумент: тъй като се намираме в работническа 
държава, държавата и работниците са едно и също нещо, следователно 
работниците нямат нужда от отделен орган, който да ги защитава от 
„тяхната” държава. „Работническата опозиция” иска управлението на 
производството и икономиката да бъдат последователно поверявани 
на „работническите колективи” на заводите, такива, каквито са 
организирани в профсъюзите, „едноличното ръководство” да бъде 
заместено с „колегиално управление”, а ролята на специалистите 
и техниците да бъде стеснена. Тя подчертава, че развитието на 
производството в следреволюционните условия е по същество 
социален и политически, а не административен и технически 
проблем, чието решение зависи от разгръщането на инициативата и 
съзидателността на трудещите се маси. Тя изобличава нарастващата 
бюрократизация на държавата и на партията (още в онази епоха 
всички важни отговорни постове са заемани чрез назначаване отгоре, 
а не чрез избор) и нарастващото ѝ отделяне от работниците. 

Вярно е, че в някои пунктове идеите на Опозицията са мъгляви и че 
като цяло дискусията изглежда да се развива в един формален план, 
така както даваните отговори, от едната и от другата страна, засягат 
формата, а не съдържанието (което впрочем е било вече решено 
другаде, а не на конгресите на партията). Така опозицията (и Колонтай 
в своя текст) не правят ясна разлика между (неотменимата) роля на 
специалистите и техниците в качеството им на такива, под контрола 
на работниците, и превръщането на тези специалисти и техници в 
неконтролируеми управители на производството. Тя прави твърде 
недиференцирана критика на специалистите и техниците, улеснявайки 
атаките на Ленин и Троцки, които с лекота показват, че не може да 
има завод без инженери, достигайки така до странното заключение, че 
именно това е достатъчно основание да се поверят на тези инженери 
диктаторски правомощия за управление на цялостното функциониране 
на завода. Опозицията разгорещено се бори за „колегиалното 
командване” наместо „едноличното”, което е относително формален 
аспект (колегиалното командване може също като едноличното да 
бъде бюрократично) и засенчва истинския проблем - проблема за 
същинския източник на властта. Така Троцки може да си позволи да 
каже: „Активността на трудещите се не се определя и не се измерва 
с факта, че заводът е управляван от трима души или от само един, 
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а от фактори и факти от много по-дълбок порядък”14, и да избегне 
истинския проблем, а именно какво отношение тези „трима души” 
или „един” имат с колектива от производители в предприятието. 
Опозицията дава нагледно доказателство за профсъюзен фетишизъм 
в епоха, в която вече и профсъюзите са попаднали под практически 
пълния контрол на бюрокрацията в Партията. 

Продължително поддържане на „независимостта” на 
професионалното движение в епохата на пролетарска революция 
е толкова невъзможно, колкото и политиката на блоковете. 
Профсъюзите стават в тази епоха най-важните икономически 
органи на пролетариата на власт. Дори само поради този факт 
те попадат под ръководството на Комунистическата Партия. Не 
са само принципните въпроси на профсъюзното движение, но 
също и сериозните организационни конфликти вътре в него, 
които се решават от Централния комитет на нашата Партия15. 

Пишейки отговор на обвиненията на Кауцки за антидемократич-
ния характер на болшевишката власт, Троцки няма никакво осно-
вание да преувеличава завладяването на профсъюзите от страна на 
Партията.

Въпреки тези слабости обаче и въпреки това относително обърква-
не, Работническата опозиция поставя на масата истинския проблем: 
кой трябва да управлява производството в „Държавата на работни-
ците”? И правилно отговоря: колективните органи на трудещите се. 
Това, което Партията иска, това, което тя вече е наложила - и тук няма 
никаква разлика между Ленин и Троцки, - е ръководена отгоре йерар-
хия. Знаем, че именно тази позиция триумфира. Знаем също така до 
какво води тази победа.

[8. За „целите” и „средствата”]

В борбата между Работническата опозиция и Болшевишката пар-
тия ставаме свидетели на разделянето на двата противоречиви еле-
мента, които парадоксално съсъществуват в марксизма изобщо и във 
въплъщаването му в Русия в частност. Работническата опозиция ни 
кара да видим, за последен път в историята на официалното марк-
систко движение, онзи призив към самодейност на масите, онова до-
верие в творческите способности на пролетариата, онази убеденост, 

14 Ibid., p. 242; бел. авт.
15 Ibid., p. 172; бел. авт.
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че със социалистическата революция започва един наистина нов пе-
риод в човешката история, в който идеите на предшестващия период 
са загубили своята ценност и в който общественото здание трябва да 
бъде отново изградено из основи и напълно. Тезите на опозицията са 
опит да се въплътят тези идеи в политическа програма, отнасяща се 
до производството като най-основна област.

Победата на ленинистката ориентация е победа на другия елемент, 
който, честно казано, от много отдавна - и при самия Маркс - се е 
превърнал в господстващия елемент в социалистическото мислене 
и действие. Това, което непрестанно и маниакално се повтаря във 
всички текстове и речи на Ленин от този период, е идеята, че Ру-
сия трябва да се учи от напредналите капиталистически страни, че 
няма 36 метода за развиване на производството и че ако искаш да 
се измъкнеш от изостаналостта и хаоса, трябва да се възприеме ка-
питалистическата „рационализация”, капиталистическите методи 
на управление, стимулите на капиталистическия труд. Всичко това 
са само средства, които, изглежда, могат свободно да се поставят в 
услуга на тази коренно противоположна цел - изграждането на со-
циализма. Така Троцки, обсъждайки заслугите на милитаризма, 
достига до отделяне изцяло на самата Армия, нейната структура и 
методи, от обществената система, на която служи. Това, което под-
лежи на критика в буржоазния милитаризъм и в буржоазната армия, 
казва в основни линии Троцки, е, че те са в услуга на буржоазията; 
друг повод за критика няма. Единствената разлика, според него, е 
следната: „кой е на власт?”16. По същия начин диктатурата на про-
летариата не се изразява чрез „формата на управление на различните 
предприятия”17. Идеята, че едни и същи средства не могат да бъдат 
безразлично поставени в служба на различни цели, че има вътрешно-
присъщо отношение между използваните инструменти и получения 
резултат, че - най-вече - нито Армията, нито заводът не са прости 
„средства” или инструменти, а социални структури, където се ор-
ганизират две фундаментални форми на отношения между хората 
(производството и насилието), че тук можем да видим в кондензиран 
вид съществения израз на типа социални отношения, характерни за 
епохата - тази впрочем напълно банална за марксистите идея е на-
пълно „забравена”. Става дума да се развие производството, използ-
вайки методи и структури, които вече са били изпитани. Но това, 
че измежду първите „изпитани неща” е развитието на капитализма 
като обществена система, това, че един завод произвежда не толкова 

16 Ibid., p. 257; бел. авт.
17 Ibid., p. 243; бел. авт.
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плат или стомана, а пролетариат и капитал, всичко това е било напъл-
но пренебрегнато.

Зад тази „забрава” очевидно се крие нещо друго. Като се 
имат предвид тогавашните обстоятелства, доста нерадостна е 
загрижеността да се изправят на крака най-напред производството 
и икономиката, които се сриват. Но тази загриженост не диктува 
фатално избора на „средства”. Ако за болшевишките водачи е 
очевидно, че единствените ефикасни средства са капиталистическите, 
то е защото те са проникнати от убеждението, че капитализмът е 
единствената ефикасна и рационална система на производство. 
Верни в това отношение на Маркс, те искат да премахнат частната 
собственост, анархията на пазара, но не и организацията на 
производството, осъществена от капитализма. Те искат да променят 
икономиката, не и отношенията на труд и самия труд. На още по-
дълбоко равнище, тяхната философия е философията на развитието 
на производителните сили, в което те също са верни наследници на 
Маркс, на една от страните на Маркс: тази, която доминира в по-
зрелите му произведения. Развитието на производителните сили е 
ако не крайна цел, то във всички случаи абсолютна цел, в смисъл, 
че всичко останало трябва да следва оттук и че всичко трябва да 
бъде подчинено на това развитие. Ами хората? Те също, разбира се. 
„Според общото правило човек се опитва да избегне труда... Човекът 
е мързеливо животно...”18. За да се победи този мързел, трябва да 
се приведат в действие всички средства, които са доказали своята 
ефикасност: задължителният труд, чийто характер се променя 
напълно, когато е наложен от „социалистическата диктатура”19, както 
и техническите и икономическите средства: 

При капиталистическия режим работата на парче и на 
надница, налагането на системата на Тейлър и т.н. имат за цел 
да увеличат експлоатацията на работниците и извличането от 
тях на принадена стойност. Вследствие на обобществяването 
на производството, работата на парче, на надница, и пр. имат 
за цел нарастването на социалистическото производство 
и следователно нарастването на общото благо. Трудещите 
се, които съдействат повече от другите за общото благо, ще 
придобият правото да получават по-голяма част от обществения 
продукт в сравнение с лентяите, нехранимайковците и 
рушителите. 

18 Ibid., p. 202; бел. авт.
19 Ibid., p. 223; бел. авт.
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Това не е Сталин от 1939 г., а Троцки през 1919 г.20.
Че социалистическата организация на производството е немислима 

през първия период без „задължение да се трудиш” - който не работи, 
не трябва да яде, - това е сигурно; че стандартизиране на положеното 
усилие между работилниците и предприятията трябва да изисква 
установяване на някакви трудови норми и показатели - това е вероятно. 
Но всички софизми на Троцки върху факта, че „свободният труд” 
никога не е съществувал в историята и няма да съществува преди 
пълния комунизъм, не трябва да ни карат да забравяме ключовия 
въпрос: кой установява нормите? Кой контролира и санкционира 
задължението да се трудиш? Дали това са организираните колективи 
на трудещите се? Или една специфична обществена категория, която 
има за функция да управлява труда на другите? Да управляваш труда 
на другите - това е изходната и крайната точка на целия цикъл на 
експлоатация. И тази „необходимост” от една специфична категория, 
която управлява труда на другите в производството и дейността на 
другите в политиката и обществото, на едно ръководство, отделено 
от предприятията, и на една партия, доминираща държавата, 
болшевизмът я провъзгласява още от първите дни на своето 
изкачване на власт, като работи разпалено, за да я наложи. Знаем, 
че е успял. Доколкото идеите играят роля в историческото развитие 
- а в последна инстанция те играят огромна роля, - болшевишката 
идеология (и отвъд нея - марксистката идеология) е решителен 
фактор за раждането на руската бюрокрация. 

Превод от френски език: Лиляна Деянова

20 Ibid., p. 225; бел. авт.

Ролята на Болшевишката революция за раждането на бюрокрацията (1964)
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Профсъюзната бюрокрация и
работниците (1954)1

Често сме казвали: „Докато работническата класа се доверява на 
профсъюзната бюрокрация в битките за осъществяване на своите ис-
кания, тя ще бъде предадена. Докато работническата класа не намери 
сили да вземе в ръцете си своите собствени интереси, тя ще бъде 
само играчка в ръцете нa империалистическите сили”. 

Това не значи, че Профсъюзите се заблуждават, че прилаганите ме-
тоди са лоши, защото принадлежат на миналото, или че директиви-
те са зле интерпретирани от некадърни ръководители и т.н.... Това е 
класическият аргумент, който се изтъква често от профсъюзите след 
движенията. Профсъюзът си прави самокритика, порицава този-онзи 
от своите ръководители, дава доказателства за смирение спрямо ра-
ботниците. „Всеки може да сгреши”2.

 Ние ще кажем точно обратното - профсъюзите не се заблуждават, 
но те заблуждават съзнателно работническата класа.

 Но ако оборваме и анализираме профсъюзната бюрокрация в ней-
ния най-основен аспект, то е необходимо да я анализираме и обор-
ваме в нейните всекидневни отношения с работническата класа. Ще 
покажем някои конкретни страни на противопоставяне на синдикати-
те на волята на работническата класа в завода. 

 Не само че е трудно на профсъюзите да се противопоставят чрез 
сила на съвкупността от работниците, но функцията на профсъюзи-
те изчезва от само себе си, веднага щом тя вече няма доверието на 
масите или поне на една част на работниците. Все пак има случаи, 
в които това пряко противопоставяне, брутално или не, е ставало. 

1 Преводът е направен по изданието: Daniel Mothé, „La bureaucratie syndicale 
et les ouvriers”, в: Socialisme ou barbarie (Organe de Critique et d’Orientation 
Révolutionnaire), Vol. III, януари-март, 1954, pp. 54-59; бел. ред.
2 Ето характерен детайл: слeд неуспялата стачка в заводите „Рено” от март 
1951 г. ОКТ [CGT или Confédération générale du travail (ОКТ или Обща кон-ОКТ [CGT или Confédération générale du travail (ОКТ или Обща кон- [CGT или Confédération générale du travail (ОКТ или Обща кон-CGT или Confédération générale du travail (ОКТ или Обща кон- или Confédération générale du travail (ОКТ или Обща кон-Confédération générale du travail (ОКТ или Обща кон-édération générale du travail (ОКТ или Обща кон-dération générale du travail (ОКТ или Обща кон-ération générale du travail (ОКТ или Обща кон-ration générale du travail (ОКТ или Обща кон- générale du travail (ОКТ или Обща кон-générale du travail (ОКТ или Обща кон-énérale du travail (ОКТ или Обща кон-nérale du travail (ОКТ или Обща кон-érale du travail (ОКТ или Обща кон-rale du travail (ОКТ или Обща кон- du travail (ОКТ или Обща кон-du travail (ОКТ или Обща кон- travail (ОКТ или Обща кон-travail (ОКТ или Обща кон- (ОКТ или Обща кон-
федерация на труда) e съвременен френски работнически профсъюз, съз-e съвременен френски работнически профсъюз, съз- съвременен френски работнически профсъюз, съз-
даден в края на XIX в.; бел. прев.] публикува позив, в който Раймон Гюйо 
атакува своя приятел Роже Лине заради мекушавост. Това е само с цел да се 
успокои недоволството на основните членове на този профсъюз, които са се 
оказали в разпра с тяхната бюрокрация; бел. авт.
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Може да се цитира като пример отношението на ОКТ в „Рено” по 
време на стачката в 1947 г. или тази в 1952 г. (за освобождаването на 
Дюкло). В тези случаи няколко предани на Профсъюза активисти мо-
гат със сила да успеят било да осуетят прекъсване на работата, било 
да провокират това стачно действие. Но подобни методи нaй-често 
пропадат и се обръщат срещу самия профсъюз. Достатъчно е да си 
спомним масовото напускане на ОКТ през 1947 г. в завoдите „Рено”, 
недоволството, провокирано от стачката за Дюкло, и многобройните 
напускания на профсъюзни активисти след откритото предателство 
на РС3 по време на стачката през август 1953 г. Като цяло не може 
да се очаква пряко противопоставяне на профсъюзите на работниче-
ските искания. Противопоставянето на волята на работниците става 
далеч по-сръчно, по завоалиран начин, чрез повече или по-малко ма-
неврирания. 

 Профсъюзната бюрокрация се стреми да създаде на работническа-
та класа навик да получава заповеди и да ги изпълнява. Тя винаги се 
сблъсква с работническото противопоставяне. Това противопоставя-
не в по-спокойни периоди се проявява чрез обезлюдяване на всички 
профсъюзни събирания, или загубата на интерес към политика, която 
не е на самите работници; а в периоди на кризи - чрез пряк сблъсък 
между волята на работниците и волята на бюрокрацията.

 Първото средство за противопоставяне на дадено движение е пре-
ди всичко профсъюзът да скъса с навиците: да не дава повече ди-
рективи - да запази мълчание. Това мълчание е още по-лесно, тъй 
като цялата заводска преса е в ръцете на профсъюзната бюрокрация, 
върху която работниците нямат никакъв контрол.

 Понякога се е случвало готовите да започнат някакво движение 
работници да се откажат, тъй като виждат, че профсъюзът няма да 
ги подкрепи. Един пример ще илюстрира подобна ситуация. През 
1951 г. голяма част от работниците в завода са искали да подкрепят 
стачката на транспортните работници - АУПТ4. В нашия цех делега-
тът беше непрекъснато тормозен от най-борбените работници. Той 
самият отначало категорично отказва да поеме инициатива, преди 
да види вестника. Но макар и неохотно, скланя да свика събрание. 
На самото събрание обяснява, че някои работници са го накарали 
да свика събрание, затова им дава думата. Това съвсем неочаквано 

3 FO - Force ouvriere (Работническа сила) е синдикална френска организа- - Force ouvriere (Работническа сила) е синдикална френска организа-Force ouvriere (Работническа сила) е синдикална френска организа- ouvriere (Работническа сила) е синдикална френска организа-ouvriere (Работническа сила) е синдикална френска организа- (Работническа сила) е синдикална френска организа-Работническа сила) е синдикална френска организа-) е синдикална френска организа- е синдикална френска организа-
ция, създадена през 1947 г.; бел. прев.
4 RATP - Régie Autonome des Transports Parisiens (Автономно управление 
на Парижкия транспорт) е голяма публична компания, създадена през 1949 
г., която управлява транспорта на френската столица и околността; бел. прев.



отношение от страна на делегата стъписва по-голямата част от ра-
ботниците и охлажда желанието на най-нерешителните. „Ще правим 
стачка, а нашият собствен делегат не се интересува! Тази стачка не е 
ли предварително осъдена на неуспех?”. Такъв беше въпросът, който 
мнозина си поставяха. Но въпреки това някои твърдяха, че трябва да 
се прекъсне работа в знак на солидарност с АУПТ. Тогава делегатът 
се намесва и иска тайно гласуване, предупреждавайки, че стачката е 
обречена на неуспех. Такава нагласа е достатъчна, за да обезкуражи 
всички, които все още имат доверие в своя профсъюз. Равносметката 
е в полза на нестачкуващите, които получават десетина гласа повече.

 Делегатът веднага публикува резултата, задоволявайки се да каже: 
„Не искахте да ме послушате, макар да ви казвах, че работниците не 
са за стачката”.

 Ако този вид пасивност не е достатъчна да попречи на волята на 
работниците, то се пропагандира капитулантство, деморализират се 
най-настървените. Капитулантството на профсъюзната бюрокрация 
не се различава от това на Директорския съвет на завода.

 Преди всичко става дума да се разединява. Сее се недоверие и по-
дозрение сред работниците. „Вие ще правите стачка, но другите няма 
да ви подкрепят, макар да казват, че ще го сторят. Те ще ви изоставят 
насред движението”. Подхвърля се дискредитиране на най-активни-
те: „Ти си за стачката, тъй като нямаш деца, които храниш”. Обви-
нява се онзи, който иска да се прекъсне работата, че не е участвал 
в предишни движения. Дискредитират се желаещите да стачкуват и 
посредством политически аргументи. Дава се неистинна информа-
ция за положението в други бригади, като се внушава, че другите 
работници не са съгласни.

 Как работниците могат да удостоверят всичко това? Профсъюзът 
е централизираният орган. Само делегатите имат право да ходят на 
място, да видят и да се информират.

 Преувеличава се мощта на профсъюзът, за да се внуши на работ-
ниците да му вярват, но веднага щом стане дума да се попречи на 
някакво движение, се показва слабост и липса на спойка на членува-
щите в него работници. 

 Оказва се натиск върху финансовото положение, което стачката 
провокира, позовавайки се на факта, че профсюзните каси за соли-
дарност са почти празни.

 Вкарва се в игра и страхът от жандармерията. „Вие искате кара-
ница, но ако има издънка, нас ще ни закопчаят”, казват делегатите на 
ентусиазираните работници.

 Дават се предпазливи съвети, показвайки, че дипломатическите 
ходове на профсъюзната бюрокрация ще са по-резултатни от „неза-
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четените” действия на работниците. „Имайте ни доверие, ще се зае-
мем” и т.н.

 Така деморализирането на работниците, което е резултат един-
ствено на маневрите на профсъюзната бюрокрация, се представя 
като перманентно състояние, в което се намира пролетариатът.

 Всъщност тази пасивност е учено поддържана от профсъюзите, 
които окончателно са определили роля на работниците като прости 
изпълнители.

 Делегатите. - По принцип делегатите са едновременно посредни-
ци между работниците и Директорите и също между работниците 
и профсъюзната бюрокрация. Всъщност те са само говорители на 
Профсъюза пред работниците и пред ръководството. Делегатът не 
получава заповеди от работниците, за да информира ръководството 
и профсъюза, той получава заповеди от профсъюза, за да информира 
работниците и ръководството. Просто е преобърната първоначалната 
функция.

 Преди 1936 г. делегатите са били избирани от работниците на вся-
ка бригада. Те са били подбирани измежду най-борбените, тяхната 
профсъюзна принадлежност не е играла чак толкова голяма роля, 
защото дори и един не членуващ в профсъюз можел да бъде избран 
за делегат. Днес положението е различно. Делегатите на наличния 
състав могат да бъдат представени единствено от профсъюзите. От 
само себе си се разбира, че представеният работник не ще бъде най-
борбеният, а този, който оправдава доверието на профсъюза, който е 
най-подчиняващ се на политиката на тази централа. Все повече пред-
ставените делегати в профсъюзните листи не са задължително избра-
ните във всяка бригада. Така някои бригади могат да имат по няколко 
делегата, а някои изобщо да нямат, и по този начин работниците са 
задължени да избират делегати, които не познават. Това положение 
помага на профсъюза да има най-тесен контрол върху тези делегати, 
и от друга страна, да пречи на работниците да упражняват натиск 
върху тях.

 Когато делегатът отива на събрание с ръководството, той ще защи-
тава единствено политиката на своя профсъюз; работниците много 
често не знаят дори темата на събранието или датата му, те ще бъдат 
това, което делегатът ще каже, а делегатът ще каже само това, което 
профсъюзът го е упълномощил да каже.

 Делегат, който пречи на дисциплината на профсъюза и който 
проявява несъгласия, не ще бъде представен в следващите избори. 
Именно затова трябва да се съпротивляваме на подобни избори на 
делегатите, като им противопоставим представителство на цеховете 
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безотносително към профсъюзната принадлежност. Трябва делега-
тите да бъдат представители на работниците, а не на профсъюзната 
бюрокрация.

 
 Профсъюзната преса. - Заводските вестници или вестниците на 

предприятието са създадени и контролирани от профсъюзите. Работ-
никът не само че трябва да чете този вестник, така както чете всеки 
друг, не само че не участва в това, което се пише в този вестник, но 
в повечето случаи статиите са обща пропаганда, изразяваща профсъ-
юзната политика. Това, което се отнася до предприятието, е отраже-
ние на спор между различните профсъюзи. В някои предприятия мо-
гат да се видят вестници на РС и ОКТ, ангажирани в няколко броя с 
полемики между самите отговорни лица и изобличаващи се взаимно, 
дори и пред ръководството. Тази преса не е работническата преса, тя 
не изразява дискусиите и грижите на тези работници, тя е отражение 
на караниците на централите. Всеки път, когато активността на ра-
ботниците се проявява автономно, например по време на стачките, по 
време на събранията, по време на създаването на комитети за борба, 
профсъюзната бюрокрация винаги се противопоставя на даването на 
медийна трибуна на тези спонтанни образувания. Освен когато реше-
нията са точно в духа на профсъюзната политика. Така мълчанието 
обгръща всичко, което се излъчва от волята на работниците; именно 
затова ние трябва при всеки случай да окуражаваме работниците да 
изразяват и пишат онова, което мислят за исканията и методите на 
борбата, и всичко, което засяга техните проблеми. Трябва да се създа-
де работническа преса, която ще е нещо съвсем различно от пресата 
на профсъюзната бюрокрация.

 Събранията. - Тъкмо на събранията работниците най-добре из-
разяват своята воля и това е още по-вярно за събрания, мотивирани 
от перспектива за някакво общо действие. В случай, когато волята на 
работниците се противопоставя на профсъюзните директиви, делега-
тът често е безсилен да изрази тези прояви.

 Затова канят външни за завода и работническата класа лица. Става 
дума за специализирани оратори и демагози, които са част от профсъ-
юзната бюрокрация и които са мобилизирани в тези ситуации. Тези 
оратори се радват на известен престиж; често са достатъчно извест-
ни политически лица, които знаят „да водят масите”, т.е. да мисти-
фицират. В присъствието на подобни оратори работниците отказват 
да се изразяват, дори и ако не са съгласни с тях. Тогава събранието 
губи своя облик на колективна дискусия и става монолог. Вече не се 
третират техните проблеми, а им се говори за проблемите на профсъ-
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юзната политика. Но се случва понякога оратор, колкото и да е крас-
норечив, да не успее да убеди работниците; затова профсъюзната 
бюрокрация прави опит да промени мястото на събранието; да не се 
прави събрание в бригадата, в завода, а в седалището на профсъюза. 

 Ако работниците се съгласяват да се изказват в своята местора-
бота, те се колебаят или отказват да направят това в седалището на 
профсъюза, още повече, че те хранят подозрение към него. В седа-
лището на профсъюза отношенията на сила често се оказват проме-
нени. Мобилизирани са всички предани на профсъюза активисти, те 
одобряват, те ръкопляскат или протестират, обиждат онези, които по-
казват несъгласие. Тук профсъюзната бюрокрация може да решава, 
да кара да се гласуват решения, които тя желае, и т.н.

 Събранията в седалището на профсъюза се провеждат след ра-
ботно време и работниците със семейни задължения или пък живее-
щите далече отказват да присъстват. Обратно, повечето профсъюзни 
активисти присъстват. Именно чрез подобни процедури може да се 
състави мнозинство и се гласуват решения, които са привидна работ-
ническа демокрация. Тези решения всъщност са израз на волята на 
един отряд добре организирани бюрократи.

 Именно затова трябва да защитаваме принципа на събрания по 
работни места, и доколкото е възможно, в работно време или в часо-
ве, които са удобни за повечето работници. Трябва да окуражаваме 
работниците да се изразяват или поне да ограничаваме времето за 
говорене на външните за завода и работническата класа оратори5.

 
 Гласуването. - Трябва да попречим профсъюзната бюрокрация 

да си играе с работническата воля чрез система от много бързи гла-
сувания. Има обичай например на работниците да се изчитат бър-
зо резолюции и да се изисква гласуването им веднага. Така много 
резолюции, гласувани единодушно, се оказват бутафория. Всяко 
гласуване трябва да бъде предшествано не само от дискусия, но 
и резолюциите трябва да бъдат дадени много по-рано, за да може 
работниците, които ще ги гласуват, да ги осмислят. Когато се прис-
тъпва към референдуми, гласуването трябва да бъде контролирано 
от работниците. Виждали сме референдуми, враждебни към проф-

5 Когато в завода всичко кипи разбунено, синдикалните първенци идват ре-
довно да държат дълги речи на работническите събрания и монополизират 
цялото време на събранието, за да говорят най-долни баналности. През това 
време работниците се отегчават и накрая не се изказват. Виж статията „Стач-
ката в (заводите) ‘Рено’”, публикувана в настоящия брой [на сп. Социализъм 
или варварство; бел. ред.]; бел. авт.
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съюзната бюрокрация, преминали при пълно мълчание през проф-
съюзните централи6.

 Така профсъюзът става враждебна на работниците организация, 
външна сила, над която те са загубили всякаква власт и всякакъв кон-
трол. Срещу собствениците и директорите, работниците се опитват 
да имат подкрепата на тази сила, но щом профсъюзите вземат в ръце 
защитата на работниците, те ѝ дават собствен характер, насоката на 
своите собствени интереси. Реакцията на работниците на това състоя-
ние на нещата се проявява чрез недоверие и загуба на интерес по от-
ношение на движенията, а понякога и чрез общо пораженчество при 
някои работници, които, като губят доверие в своя профсъюз, разпрос-
траняват това недоверие към всички движения, издигащи искания.

 Работническата класа ще успее да преодолее тази ситуация един-
ствено в степента, в която вземе в ръце собствените си интереси, в 
степента, в която тя ще откаже да делегира това, което я засяга, в 
ръцете на профсъюзната бюрокрация. Тези, които претендират, че 
искат единство на работниците в профсъюзното единство, само мас-
кират истинския проблем. Работническата класова борба срещу екс-
плоатацията минава автоматично през противопоставянето на проф-
съюзната бюрокрация.

 Няма две борби, отделени във времето. Всяко общо искане на ра-
ботниците ще види да се изправят пред него две сили: собствениците 
и профсъюзната бюрокрация.

 Борбата срещу тези две сили може да се прави единствено в сте-
пента, в която работниците ще се съберат, за да осъществят своето 
единство и своята автономия. Трябва да се освободим от схващането, 
което дели работниците според нагласата, която са показали в някои 
стачки. Отказът да участват в движения на демонстрации или заклей-
мявания не е доказателство за липса на борбеност от страна на някои 
работници. Този отказ понякога може да бъде проява на осъзнатост 
сред работници, които не са слепи за маневрите на профсъюзите, 
предложили тези движения. 

6 Именно това се случи в „Рено” по време на стачката през април 1953 г., на 
монтажните поточни линии на 4 CV [4 CV e народното название на автомо-
билната марка, т.е. 4 конски сили; бел. прев.]. Тази стачка, която предизвика 
големи брожения и сред работниците от други места, задължи профсъюзите 
да организират тайни референдуми в бригадите с цел да се гласува за или 
против започването на генерална стачка в завода. Резултатите от този ре-
ферендум никога не бяха публикувани. Но ние знаем резултатите в някои бри-
гади: въпреки натиска от страна на профсъюзите, които се противопоставяха 
на генералната стачка, резултатите бяха в полза на стачката. Профсъюзните 
централи, единни повече от всякога, се пазеха да ги публикуват; бел. авт.
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 Трябва също да се освободим от схващането, че най-активните 
работници са членовете на профсъюзите. Профсъюзната карта не е 
по необходимост белег за активност. Профсъюзната карта днес може 
да бъде гаранция за сигурност спрямо собствениците или за владее-
не; достатъчно е да се напомни влиянието на различните синдикални 
бюрокрации в бюрата за наемане, в службите за персонала, службите 
по сигурност и пр. (Това влияние очевидно е функция от отношени-
ята между правителствената политика и политическата принадлеж-
ност на централите; така ОКТ контролираше бюрата за наемане на 
много заводи след Освобождението, докато днес привилегията при-
надлежи най-вече на профсъюзните централи като РС например.)

 Профсъюзната карта може също така да служи на някои, за да 
прикриват своята пасивност. Някои работници, даващи си сметка за 
„предпазливостта” и за пaсивността на профсъюзите, намират убе-
жище в организации, за да се предпазят от всякаква инициатива в 
ставащите движения. Бариерата , която отделя съзнателните работ-
ници, и онези, които не са такива, не е бариерата между членуващите 
в профсъюз и нечленуващите. Истинското разграничение се чувства 
единствено в моменти, в които борбата отмахва всякакви бюрокра-
тични маневри и приема своя истински класов характер.

Превод от френски език: Лиляна Деянова

Профсъюзната бюрокрация и работниците (1954)
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Върху Комуната (1962)1

1.

„Трябва да започнем изследването на класическото работни-
ческо движение отначало и по трезв начин, най-вече спрямо не-
говите различни политически и псевдотеоретични наследници, 
понеже те притежават единствено наследството на нейния про-
вал. Привидните успехи на това движение (като реформизма или 
установяването на държавна бюрокрация) са неговите основни 
провали, а неговите провали (като Парижката комуна или въста-
нието в Астурия2) и до днес си остават отявлени успехи, за нас и 
за бъдещето”.

„Бележки на редактора”, Ситуационистки интернационал, #7.

2.

Комуната била най-големият празник на XIX в. В основата ѝ 
откриваме впечатлението на въстаниците, че са станали госпо-
дари на тяхната собствена история, но не толкова на нивото на 
„управленческата” политическа декларация, колкото във всеки-
дневния живот през пролетта на 1971 г. (вж. всеобщата игра с 
оръжията; което значи: игра с властта). В същия смисъл трябва да 
разбираме и Маркс: „Великото социално мероприятие на Комуна-
та беше собственото ѝ съществуване, нейната работа”3.

1 Преводът е направен по изданието: Guy Debord, Attila Kotányi et 
Raoul Vaneigem, „Sur la Commune”, в: Internationale Situationniste, #12, 
септември 1969, Paris, възпроизведено в: www.kropot.free.fr/Debord-com-
mune.htm (достъп: 25.11.2013); бел. ред.
2 Работническо въстание в испанската провинция Астурия през 1934 г.; 
бел. прев.
3 Цит. по бълг. изд.: Маркс, Гражданската война във Франция, в: Маркс/
Енгелс, Избрани произведния, т. 3, София: Партиздат, 1984, с. 317; бел. ред.
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3.

Изказването на Енгелс - „Погледнете Парижката комуна. Това 
беше диктатура на пролетариата”4 - трябва да бъде взето на сериозно 
и въз основа на него да се прави разлика кой политически режим не 
е диктатура на пролетариата (като различните модалности на дикта-
тури над пролетариата и в негово име).

4.

Всеки е критикувал справедливо несъстоятелността на Комуната 
и очебийния недостатък на нейния апарат. Но тъй като днес мислим, 
че проблемът с политическите апарати е много по-сложен, отколкото 
смятат лъженаследниците от болшевишкия апарат, то е дошло време 
да мислим Комуната не само като отминал революционен примити-
визъм, чиито грешки вече са преодолени, но и като позитивен опит, 
чиито истини все още не са изцяло открити и реализирани.

5.

Комуната не е имала началници. И то във време, когато в работ-
ническото движение е доминирала идеята, че такива са необходими. 
Това донякъде обяснява нейните парадоксални успехи и провали. 
Официалните водачи на комуната са некомпетентни (ако ги сравним 
с Маркс, Ленин или дори с Бланки). Само че в наши дни, обратно, 
точно „безотговорните” действия от онова време трябва да бъдат 
възприети за продължаване на революционното движение (въпреки 
че тогавашните условия са ги ограничавали само до разрушителните 
им измерения: най-известният пример е с въстаника, който казал на 
съмнителния буржоа, оправдаващ се, че никога не се бил занимавал 
с политика: „Точно затова ще те убия”). 

6.

Жизнената важност на всеобщото въоръжаване на народа е изразе-
на в движението от край до край, в неговите практика и знаци. Като 

4 Цит. по бълг. изд.: Енгелс, „Увод” към Гражданската война във Фран-
ция, в: Маркс/Енгелс, Избрани произведния, т. 3, цит. съч., с. 282; бел. ред.



цяло, то не е абдикирало в полза на специализирани части, които 
имат право да налагат със сила някаква обща воля. Опаката страна 
на изключителната ценност в автономията на въоръжените групи се 
състои в липсата на координация: народните сили не са постигнали 
военна ефикасност в нито един момент от нападението или от защи-
тата в битката срещу Версай. Не трябва да забравяме обаче, че рево-
люцията в Испания - а в крайна сметка и цялата война - пропада в 
името на подобно преобразуване в „републиканска армия”. Смяташе 
се, че противоречието между автономия и координация зависи почти 
изцяло от степента на техническо развитие на епохата.

7.

До ден днешен Комуната представлява единственото реализира-
не на революционен урбанизъм, което щурмува на терена вкамене-
ните знаци на господстващата организация на живота и разглежда 
социалното пространство в политически категории, без да вярва, че 
един паметник5 може да бъде невинен. Онези, които свеждат всичко 
това до някакъв лумпен-пролетарски нихилизъм и до безотговор-
ността на подпалвачките6, трябва на свой ред да назоват всичко, 
което виждат като положително в господстващото общество (както 
ще видим, то е почти всичко). „Всяко пространство вече е окупира-
но от врага... Появата на автентичния урбанизъм ще създаде в опре-
делени зони празно от окупация пространство. Тук започва онова, 
което наричаме конструиране. То може да бъде разбрано с помощта 
на понятието дупка, което идва от модерната физика”. („Основна 
програма на цялостния урбанизъм”, Ситуационистки интернацио-
нал, #6.)

8.

Парижката комуна била победена не толкова със силата на оръжи-
ето, колкото със силата на навика. Най-скандалният пример от прак-
тиката е отказът да си послужат с оръдия, за да превземат Банк дьо 

5 Препратка към Вандомската колона - символ на военните победи на На-
полеон, демонтирана от комунарите на 16 май 1871 г.; бел. ред. 
6 Pétroleuses (фр.) - днес митичен образ на женското участие в Комуната; 
смята се, че в последните дни на Комуната група жени подпалват ключови 
административни сгради с бутилки, пълни с бензин и парафин; бел. ред.
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Франс, въпреки че парите изобщо не им достигали. Докато властвала 
Комуната, банката си останала версайски анклав във вътрешността 
на Париж и била защитавана от няколко пушки и от мита за частната 
собственост и кражбата. А други идеологически навици имали раз-
рушителни ефекти на всички нива (възкресяването на якобинството, 
пораженческата стратегия на барикадите в памет на 1848 г. и т.н.).

9.

Комуната показва как защитниците на стария свят, в един или друг 
пункт, винаги се възползват от съучастничеството на революционе-
рите; и особено на онези, които мислят революцията. Тъкмо тогава 
революционерите мислят като тях. По този начин старият свят запаз-
ва своите основи (идеологията, езика, нравите, вкусовете) в разви-
тието на неговите врагове и си служи с тях, за да си възвърне отнетия 
терен. (Единственото, което му се изплъзва безвъзвратно, е претво-
рената в действия естествена мисъл на революционния пролетариат: 
Сметната палата изгоряла.) Истинската „пета колона” се намира в 
самото съзнание на революционерите.

10.

Анекдотът с подпалвачите от последните дни, които дошли, за 
да унищожат „Нотр Дам”, и се сблъскали с въоръжен батальон от 
художници на Комуната, е богат на смисли: той е добър пример 
за пряка демокрация и показва проблемите, които все още стоят 
нерешени в перспективата на една власт на съветите. Имали ли 
са право тези сплотени художници да защитават една катедрала 
в името на непреходните естетически ценности и от любов към 
музеите, докато по същото време и други хора са искали да се 
изразят, превеждайки чрез това унищожение отправеното от тях 
предизвикателство към едно общество, което в момент на пора-
жение запраща живота им в мрака и тишината? Действайки като 
специалисти, художниците от редиците на Комуната още тогава 
се сблъскали с един екстремистки израз на борбата срещу от-
чуждението. Комунарите трябва да бъдат упрекнати, че не са се 
осмелили да отговорят на тоталитарния терор на властта с то-
тална употреба на своите оръжия. Всичко ни кара да мислим, че 
този случай е унищожил поетите, които изразили прохождащата 
поезия на Комуната. Тази маса от незавършени докрай действия 
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на Комуната позволява подобни само скицирани актове да бъдат 
превърнати в „зверства”, а спомените за тях - цензурирани. На-
блюдението, че „всички, които правят революция наполовина, 
само копаят собствените си гробове”, обяснява и мълчанието от-
носно Сен-Жюст.

11.

Теоретиците, които възкресяват историята на революционното 
движение, поставяйки се във всевиждащата позиция на Бог, подобно 
на класическите романисти, с лекота показват, че Комуната е била 
осъдена от обективните обстоятелства и не е могла да ги преодолее. 
Не трябва да забравяме, че за изживелите това събитие преодолява-
нето е било налице.

12.

Дързостта и изобретателността на Комуната очевидно не могат 
да бъдат измервани спрямо нашата епоха, а спрямо тогавашните ба-
налности в политическия, морален и интелектуален живот. Спрямо 
солидарността на всички баналности, на които Комуната е драснала 
клечката. Така, ако вземем солидарността на съвременните банал-
ностти (вляво и вдясно), разбираме на каква изобретателност можем 
да се надяваме при подобна експлозия.

13.

Социалната война, от която Комуната е само един етап, продължа-
ва и днес (въпреки че условията на повърхността съществено са се 
променили). В работата по „осъзнаване на несъзнаваните тенденции 
на Комуната” (Енгелс) последната дума все още не е изречена.

14.

Във Франция, вече близо двадесет години и в памет на своя нацио-
нален, антигермански фронт, леви християни и сталинисти дружно 
поставят акцент върху националното объркване и ранения патрио-
тизъм от времето на Комуната; и като цяло върху това, че „френски-

Ги Дебор, Атила Котани и Раул Ванейгем
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ят народ поискал с петиция да бъде управляван” (според днешната 
„сталинистка политика”) и бил доведен до отчаяние поради безха-
берието на безродната буржоазия. За да изплюем тая светена вода, е 
достатъчно да изследваме ролята на чужденците, дошли да се бият в 
редиците на Комуната: преди всичко, това е неопровержимо доказа-
телство къде е трябвало да се водят действията в Европа след 1848 г. 
от страна на „нашата партия”, както казвал Маркс.

18 март 1962 г.

Превод от френски език: Момчил Христов

Върху Комуната (1962)
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Рене Ризел

Предварителни бележки относно съветите и 
съветистката организация (1969)1

Работническо-селското правителство разпореди Кронщад и разбун-
тувалите се кораби да се подчинят незабавно на властта на Съветската 
република. В изпълнение на това решение заповядвам на всички оне-
зи, които вдигнаха ръка срещу социалистическата партия, да сложат 
оръжие незабавно. Непокорните ще бъдат обезоръжени и предадени 
на съветските власти. Арестуваните комисари и другите представи-
тели на правителството трябва да бъдат освободени незабавно. Само 
безусловно предалите се ще могат да разчитат на жест на милост от 
страна на Съветската република. Същевременно давам заповед за 
подготовка на потушаването на бунта и подчиняването на моряците 
с въоръжена сила. Цялата отговорност за щетите, които мирното на-
селение би могло да понесе от този факт, пада изцяло на плещите на 
белогвардейските метежници. Това предупреждение е окончателно.

Троцки, Каменев, „Ултиматум към Кронщад”

На всичко това можем да отговорим само едно: Цялата власт - на 
Съветите! Махнете ръцете си от там, вашите ръце, червени от кръвта 
на мъчениците на свободата, които се бориха срещу белогвардейците, 
собствениците и буржоазията!

Кронщадски известия, бр. 6

Откакто преди петдесет години ленинистите сведоха комунизма до 
електрификация, болшевишката контрареволюция издигна Съвет-
ската държава върху трупа на властта на Съветите и думата „Съвет” 
изгуби своя смисъл, революциите не спират да припомнят на госпо-

1 Преводът е направен по изданието: René Riesel, Préliminaires sur les 
conseils et l’organisation conseilliste, Metz-Dijon: Editions Turbulentes, 2005, 
pp. 3-18; първоначално публикувано в: Internationale Situationniste, #12, сеп-
тември 1969, Paris; бел. ред.
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дарите на Кремъл настояването на Кронщад: „Цялата власт на Съве-
тите, а не на партиите”. Забележителното постоянство на реалната 
тенденция към власт на работническите съвети през този половин 
век на опити и последвали разгроми на модерното пролетарско дви-
жение вече налага на новото революционно движение съветите като 
единствена форма на антидържавна диктатура на пролетариата, като 
единствения съд, който ще може да произнесе присъдата на стария 
свят и сам да изпълни наказанието.

Нужно е да се уточни понятието за съвет не само отстранявайки 
грубите фалшификации, натрупани от социалдемокрацията, руската 
бюрокрация, титоизма и дори бенбелаизма2, но преди всичко при-
знавайки недостатъците на кратките практически опити с власт на 
съветите, предприети досега, както и, разбира се, в самите представи 
на подкрепящите съветите революционери. Окончателната тенден-
ция на съветите се проявява негативно в ограниченията и илюзиите, 
които бележат първите му проявления и които, наред с непосред-
ствената и безкомпромисна борба, обичайно предприемана срещу 
него, стават причина за неговия разгром. Съветът се стреми да бъде 
формата на практическо обединение на пролетариите в процеса на 
присвояване на материалните и интелектуални средства за промяна 
на всички съществуващи условия и на превръщането им в господари 
на собствената си съдба. Той може и трябва да бъде организацията 
в действия на историческото съзнание. Той впрочем все още никъде 
не е успял да овладее разделението, на което са носители специали-
зираните политически организации и формите на фалшиво идеоло-
гическо съзнание, които те произвеждат и защитават. Освен това, ако 
е естествено съветите като основни агенти на един революционен 
момент да бъдат съвети на делегати, доколкото те координират и 
събират решенията на местни съвети, изглежда, че изходните общи 
събрания почти винаги са били възприемани като прости събрания 
на гласоподаватели, при което първото ниво на „съвета” се намира 
над тях. Тук вече е наличен един принцип на разделение, който не 
може да бъде преодолян по друг начин освен чрез превръщането на 

2 Бенбелаизъм - по името на Ахмед Бен Бела, алжирски социалист-рево-
люционер и пръв президент на Алжир (1963-1965 г.). Популярен с поземле-
ните реформи след независимостта на Алжир и уклон към самоуправление 
(autogestion) на масите. Управлението му се характеризира със създаване на 
култ към личността му и автократични тенденции; бел. ред.
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общите местни събрания на всички пролетари в революция в самия 
съвет, от който всяко представителство трябва да извлича във всеки 
един момент своята власт. 

Оставяйки настрана предсъветските черти, които въодушевяват 
Маркс в Парижката комуна („най-после откритата политическа фор-
ма, при която може да се осъществи икономическото освобождение 
на труда”3), които впрочем могат да бъдат открити в по-голяма сте-
пен в организацията на Централния комитет на националната гвар-
дия, съставен от въоръжени представители на парижкия пролетари-
ат, отколкото в излъчената чрез избори комуна, прословутият „Съвет 
на представителите работници” в Санкт Петербург е първият опит 
за организация на пролетариата в революционен момент. Според ци-
фрите, предоставени от Троцки през 1905 г., 200000 работници пра-
щат свои представители на Съвета в Санкт Петербург, но неговото 
влияние се простира далеч извън неговата зона, като много други 
Съвети в Русия се вдъхновяват от обсъжданията и решенията му. Той 
пряко събира работниците от сто и петдесет предприятия и освен 
това приема представители на шестнадесет профсъюза, присъедини-
ли се към него. Първото му ядро се формира на 13-ти октомври, а от 
17-ти Съветът учредява над себе си Изпълнителен комитет, който, 
според Троцки, „му служеше за министерство”. От общо 562 делега-
ти Изпълнителният комитет включва само 31 члена, от които 22-ма 
действителни работници, излъчени от всички работници в техните 
предприятия, а 9-има - представители на три революционни партии 
(меншевики, болшевики и социалисти-революционери), като „пред-
ставителите на партии нямаха съвещателен глас”. Можем да прие-
мем, че редовите събрания са вярно представяни от своите отзова-
еми делегати, но последните очевидно абдикират от голяма част от 
властта си, следвайки един напълно парламентарен образец, в името 
на Изпълнителния комитет, където „техническите лица” на полити-
ческите партии имат огромно влияние.

Какъв е произходът на този съвет? Изглежда тази форма на орга-
низация е била изнамерена от определени политически образовани 
елементи на работническата класа, самите те принадлежащи в по-
голямата си част към социалистическа фракция. Изглежда наистина 

3 Цит. по бълг. изд.: Карл Маркс, Гражданската война във Франция, в: 
Маркс/Енгелс, Събрани съч., т. 17, София: Издателство на БКП, 1965, с. 344; 
бел. прев.
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прекалено да напишем, подобно на Троцки, че „Една от двете со-
циалдемократически организации в Петербург пое инициативата за 
създаване на автономна революционна работническа администра-
ция” (още повече, че онази от тези „две организации”, която веднага 
признава важността на тази инициатива на работниците, са именно 
меншевиките). Но общата стачка от октомври 1905 г. в действител-
ност започва от Москва на 19 септември, когато типографите от пе-
чатница „Ситин” обявяват стачка с искането пунктуационните знаци 
да бъдат броени в хѝлядата знаци, които са единицата на заплащане 
за надницата им. Още петдесет печатници ги последват и на 25 сеп-
тември и печатарите на Москва съставят съвет. На трети октомври 
„събранието на депутатите работници от корпорациите на печатар-
ството, механиката, дърводелството, тютюна и други приема реше-
нието да състави общ съвет на работниците в Москва” (Троцки, op. 
cit.). Вижда се, че тази форма се появява спонтанно в началото на стач-
ното движение. И това движение, което започва да отслабва в следва-
щите дни, се възобновява, достигайки до голямата историческа криза, 
която ни е известна - 7-ми октомври, когато железопътните работници, 
започвайки от Москва, спонтанно спират движението.

Движението на съветите в Торино през март-април 1920 г. тръгва 
от силно концентрирания пролетариат в заводите на „ФИАТ”. През 
август и септември 1919 г. новите избори за членове на „вътрешна-
та комисия” (своеобразен колаборационистки заводски комитет, ос-
нован с колективна договорка от 1906 г. с цел по-добре да интегри-
ра работниците) внезапно дават повод, в условията на обхваналата 
Италия социална криза, за пълна трансформация на ролята на тези 
„комисари”. Те започват да се федерират помежду си в качеството 
си на преки представители на работниците. През октомври 1919 г. 
тридесет хиляди работници са представени на събрание на „изпъл-
нителните комитети на заводските съвети”, което прилича повече на 
събрание на профсъюзни представители (с по един избран от всеки 
цех комисар), отколкото на организация на съветите в точния смисъл 
на думата. Но примерът се оказва заразителен и движението се ради-
кализира, поддържано от една от фракциите на Социалистическата 
партия, която има мнозинство в Торино (с Грамши), и от пиемонт-
ските анархисти (вж. брошурата на Пиер-Карло Мазини Анархисти 
и комунисти в движението на съветите в Торино). Това движение 
среща съпротивата на мнозинството от Социалистическата партия и 

Предварителни бележки относно съветите и... (1969)
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профсъюзите. На 15 март 1920 г. съветите започват стачка с окупация 
на заводите и възобновяват производството единствено под техен 
контрол. На 14 април стачката в Пиемонт става обща, а в следващите 
дни обхваща голяма част от Северна Италия, и по-специално, же-
лезничарите и докерите. Правителството ползва военни кораби, за 
да може пратената срещу Торино войска да дебаркира в Генуа. Ако 
и програмата на съветите впоследствие да е одобрена от конгреса 
на Италианския анархистки съюз, събрал се в Болоня на първи юли, 
Социалистическата партия и профсъюзите успяват да саботират 
стачката, държейки я в изолация: партийният вестник Avanti отказ-
ва да отпечата призива на торинската социалистическа организация, 
докато градът бива обсаден от 20000 войници и полицаи (вж. Пиер-
Карло Мазини). Стачката, която явно щеше да позволи победоносен 
бунт на пролетариата във всички страни, е разгромена на 24 април. 
Последвалите събития са добре известни4.

Въпреки някои забележително развити черти на този рядко цити-
ран опит (много левичари смятат, че окупациите на заводи започват 
във Франция през 1936 г.), е необходимо да отбележим, че той съдър-
жа и тежки разногласия, включително сред привържениците и тео-
ретиците му. В Ordine Nuovo (година втора, брой номер 4) Грамши 
пише: „Ние възприемаме заводския съвет като историческото начало 
на един процес, който по необходимост трябва да доведе до основа-
ването на работническа държава”. От своя страна анархистите, при-
върженици на съветите, са доста умерени в критиките си към синди-
кализма и вярват, че съветите ще му дадат нов импулс.

Междувременно манифестът, който привържениците на съвета в 
Торино отправят на 27 март 1920 г. „към работниците и селяните от 
цяла Италия” за общ конгрес на съветите (който така и не се със-
тоява), формулира няколко важни точки от програмата на Съветите: 
„Борбата за завладяване трябва да бъде водена със средства за завла-
дяване, а не както досега - само със защитни средства [тук се имат 
предвид профсъюзите, „организми за съпротива ... кристализирали 
в бюрократична форма” - бележка на СИ5]. Една нова организация 
трябва да се развие като директен противник на органите на упра-
влението на работодателите; затова тя трябва спонтанно да възникне 

4 Т.е. фашисткият преврат на Мусолини; бел. англ. прев., Кен Наб. 
5 Инициали на организацията на ситуационистите, Ситуационистки 
Интернационал; бел. ред.
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на работното място и да обединява всички работници поради факта, 
че всички те в качеството си на производители са подчинени на една 
власт, която им е чужда („estranea”) и от която трябва да се освободят. 
... Ето източникът на вашата свобода: създаването на едно обществе-
но образувание, което, разпростирайки се бързо и повсеместно, ще 
ви позволи да отстраните от икономическото поле експлоататора и 
посредника и сами да станете господари, господари на машините си, 
на труда си, на живота си...”.

Известно е, че работническите и войнишки съвети в Германия от 
1918-1919 г. остават в голямата си част доминирани от социалдемо-
кратическата бюрокрация или жертви на нейните маневри. Те толери-
рат „социалистическото” правителство на Еберт, чиято основна опо-
ра са офицерите и Freikorps6. „Седемте точки от Хамбург” (относно 
незабавното разпускане на старата армия), представени от Доренбах 
и гласувани с голямо мнозинство от Конгреса на войнишките съвети, 
открит на 16 декември в Берлин, не биват приложени от „народните 
комисари”. Съветите толерират отправеното им предизвикателство 
и изборите за парламент, определени набързо за 19 януари; а след 
това и атаката, предприета срещу матросите на Доренбах, вследствие 
смазването на спартакисткото въстание в самото навечерие на тези 
избори. През 1956 г. Централният работнически съвет на Голяма Бу-
дапеща, конституиран на 14 ноември и заявил решителността си сам 
да защитава социализма, изисквайки същевременно „оттеглянето на 
всички политически партии от заводите”, се произнася за връщане-
то на Наги на власт и свободни избори в определен срок. Вярно е, 
че по това време той поддържа общата стачка, макар руската войска 
вече да е смазала въоръжената съпротива. Но дори преди втората ру-
ска намеса унгарските съвети поискват парламентарни избори, т.е. 
те сами търсят да се върнат към ситуация на двойна власт, при все 
че те на практика са единствената действителна власт пред очите на 
руснаците.

Съзнанието за това, какво е и трябва да бъде властта на съветите, 
се ражда от самата практика на тази власт. Но на един спънат етап на 
тази власт тя може да бъде много различна от това, което си мисли по-
отделно един или друг работник, член на съвет или дори съвкупността 
на съвета. Идеологията се противопоставя на истината на дело, чиято 
област е системата на съветите; и тази идеология се проявява не само 

6 Доброволни паравоенни отряди след Първата световна война; бел. прев.
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под формата на враждебни идеологии или на идеологии относно съ-
ветите, изградени от политически сили, които искат да ги подчинят, 
но също така и под формата на една благоразположена спрямо власт-
та на съветите идеология, която ограничава и овещнява тоталната им 
теория и практика. В края на краищата един чист съветизъм сам по 
себе си би било неизбежно враг на реалността на съветите. Една така-
ва идеология, ако бъде формулирана що-годе последователно, рискува 
да бъде носена от революционните организации, които по начало са 
ориентирани към власт на съветите. Тази власт, която самата е органи-
зацията на революционното общество и чиято кохерентност е обек-
тивно определена от практическите необходимости на тази историче-
ска задача, схваната като цяло, не би могла в никакъв случай да избяга 
от практическия проблем за частните организации, които, било като 
врагове на съвета или като повече или по-малко негови поддръжници, 
по всякакъв начин ще се намесват в неговото функциониране. Масите, 
организирани в съвети, трябва да са наясно с този проблем и да го 
преодолеят. Тук теорията на съветите и съществуването на автентич-
ни съветски организации е от голяма значение. В тях вече се появяват 
някои съществени елементи, които ще са важни в съветите и в тяхното 
собствено взаимодействие със съветите.

Цялата революционна история демонстрира ролята, която появата 
на съветистката идеология играе в провала на съветите. Лекотата, с 
която спонтанната организация на пролетариата в борба осигурява 
първите му победи, често е предвестник на един втори етап, при кой-
то повторното завоюване се случва отвътре, при което движението 
изоставя своята реалност в името на илюзия, която е неговият раз-
гром. Така съветизмът е новата младост на стария свят.

Общо за социалдемократи и болшевики е да виждат в съветите 
единствено помощен за Партията или Държавата организъм. През 
1902 г. Кауцки, разтревожен от дискредитирането на профсъюзите в 
очите на работниците, иска в определени отрасли на промишленос-
тта работниците да избират „делегати, които биха формирали своего 
рода парламент, имащ за задача да урежда въпросите на труда и да 
надзирава бюрократичната администрация” (Социалната револю-
ция). Идеята за йерархизирано работническо представителство, кул-
миниращо в парламент, е по-късно застъпвана убедително от Еберт, 
Носке и Шайдеман. Поведението на подобен тип съветизъм спрямо 
съветите е демонстрирано по образцов начин - за всеки, който има 
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мозък, а не лайна в главата си - след 9 ноември 1918 г. когато, за да 
се борят със спонтанната организация на съветите на неѝн собствен 
терен, социалдемократите основават в офисите на Vorwärts! „Бер-
лински съвет на работниците и войниците”, който се състои от два-
надесет доверени работници, функционери и социалдемократически 
лидери.

Болшевишкият съветизъм няма нито наивността на Кауцки, нито 
дебелащината на Еберт. Той тръгва от най-радикалната основа - „Ця-
лата власт - на Съветите”, - а се измъква от капана от другата страна на 
Кронщад. В „Предстоящите задачи на съветската власт” (април 1918 
г.) Ленин доразвива тезата на Кауцки: „Беднотата никога няма да смята 
за ‘свои’ учреждения буржоазните парламенти, даже в най-добрата по 
демократизма си капиталистическа република. ... Именно близостта 
на Съветите до ‘народа’ на трудещите се създава особени форми на 
отзоваване и друг контрол отдолу, които трябва да бъдат днес особе-
но усърдно развивани. Например Съветите по народното образование 
като периодически конференции на съветските избиратели и техните 
делегати за обсъждане и контролиране дейността на съветските власти 
в дадена област заслужават най-пълно съчувствие и подкрепа. Няма 
нищо по-глупаво от превръщането на Съветите в нещо замръзнало и 
самодостатъчно. Колкото по-решително трябва да държим днес за без-
пощадно твърда власт, за диктатура на отделни лица при определени 
процеси на работа, в определени моменти на чисто изпълнителските 
функции, толкова по-разнообразни трябва да бъдат формите и начини-
те за контрол отдолу, за да се парализира всяка сянка от възможност за 
изопачаване на съветската власт, за да се изтръгва повторно и неумор-
но плевелът на бюрократизма”7. За Ленин Съветите трябва, подобно 
на благотворителни организации, да се превърнат в групи за натиск, 
коригиращи неизбежната държавна бюрокрация в нейните политиче-
ски и икономически функции, осигурени съответно от Партията и от 
профсъюзите. Съветите са част от обществото, която, подобно душата 
на Декарт, все трябва някъде да се закачи.

Дори самият Грамши умива Ленин във ведро от демократични 
любезности: „Заводските комисари са единствените и истински об-
ществени представители (икономически и политически) на работни-
ческата класа, защото са избрани чрез всеобщо гласуване от всички 

7 Цит. по бълг. изд.: Ленин, „Предстоящите задачи на съветската власт”, 
в: Статии, речи, доклади, София: Партиздат, 1974, сс. 181-182; бел. прев.
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работници на самото работно място. На различните нива на тяхна-
та йерархия комисарите представляват съюза на всички работници, 
такъв, какъвто той се осъществява в производствените организми 
(трудова група, отдел в завода, съюз на заводите от една промиш-
леност, съюз на предприятията от един град, съюз на производител-
ските предприятия от механичната и земеделска промишленост на 
една община, провинция, регион, нация, на света), чиито съвети и 
системата на съветите представляват властта и общественото упра-
вление” (статия в Ordine Nuovo). Със свеждането на съветите до 
състояние на социално-икономически фрагменти, подготвящи една 
„бъдеща съветска република”, се разбира от само себе си, че Парти-
ята, този „модерен владетел”, се явява необходимият политически 
посредник, подобно на deus ex machina, която осигурява бъдещото си 
съществуване: „Комунистическата партия е историческият инстру-
мент и форма на процеса на вътрешно освобождение, благодарение 
на който работниците от изпълнители се превръщат в инициатори, 
от маси стават началници и водачи, от ръце се превръщат в мозъци 
и воли” (Ordine Nuovo, 1919 г.8). Мелодията се променя, но песен-
та на съветизма си остава същата: Съвети, Партия, Държава. Да се 
отнасяш към съветите фрагментарно (икономическа власт, социална 
власт, политическа власт), както прави съветисткият кретенизъм на 
групата Révolution Intenationale от Тулуза, е все едно да вярваш, че 
ако си стиснеш задника, ще те оправят само наполовина.

Австромарксизмът след 1918 г., следвайки линията на бавната 
реформистка еволюция, за която той се застъпва, също конструира 
собствена съветистка идеология. Макс Адлер например в книгата 
си Демокрация и работнически съвети вижда в съвета средство за 
самообразование на работниците, възможния край на разделение-
то между изпълнители и ръководители, конституирането на един 
хомогенен народ, който ще може да осъществи социалистическата 
демокрация. Но той също така признава и това, че властта на работ-

8 Модерният владетел е текст на италианския марксист Антонио Грамши, в 
който той тълкува Владетелят на Макиавели през призмата на модерната по 
това време политика на комунистическата партия-водач. Грамши пише Модер-
ният владетел по време на затворничеството си в Италия по време на режима 
на Мусолини; Deus ex machina, буквално „бог от машината”, е сюжетен похват, 
който позволява на автора на едно произведение (обикновено драма) да реши 
привидно нерешим проблем с помощта на непредвидената и неочаквана ин-
тервенция на ново събитие, персонаж, или обект; бел. ред.
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нически съвети не е достатъчна, за да им гарантира съгласувана ре-
волюционна цел: за това е необходимо работниците, членове на съве-
тите, изрично да желаят да преобразят обществото и да осъществят 
социализма. Тъй като Адлер е теоретик на узаконеното двувластие, 
т.е. на един абсурд, който неизбежно не би просъществувал, докато 
се доближава постепенно до революционното съзнание и мъдро под-
готвя революция за по-късно, той се лишава от единствения елемент, 
който е действително основополагащ за самообразованието на про-
летариата: самата революция. За да замени този незаменим терен на 
пролетарска хомогенизация и единствен начин на подбор за самото 
сформиране на съветите, както и за формиране на последователни 
идеи и начини на действие в съветите, Адлер стига дотам да си пред-
ставя като единствен изход следното изкривяване: „Правото на глас 
за избиране на работническите съвети трябва да се основава на при-
надлежност към социалистическа организация”.

Може да се каже, че, като оставим настрана идеологията относно 
съветите на социалдемократите и болшевиките, които от Берлин до 
Кронщад винаги имат по един Носке или Троцки в повече, самата 
съветистка идеология, тази на съветистките организации от мина-
лото и на някои от настоящето, винаги изостава с по няколко общи 
събрания и задължителни мандата. Всички съвети, съществували до 
днес, с изключение на земеделските колективи в Арагон, са били по 
замисъла си чисто и просто „демократично избрани съвети”; дори и 
когато върховите моменти на тяхната практика, в които всички ре-
шения се вземат от суверенни Общи събрания, излъчващи отзоваеми 
делегати, опровергават това ограничение.

Единствено историческата практика, в която работническата класа 
ще трябва да открие и осъществи всичките си способности, ще може 
да посочи точните организационните форми на властта на съвети-
те. От друга страна, непосредствена задача на революционерите е 
да установят основните принципи на съветистките организации, 
които ще се появят във всяка една страна. Формулирайки хипотези 
и напомняйки основните необходимости на революционното дви-
жение, тази статия - която трябва да бъде последвана и от няколко 
други - цели да инициира един егалитарен и реален дебат. От него 
биха били изключени единствено тези, които отказват да го поставят 
в тези термини, тези, които днес се обявяват за противници на всяка 
форма на организация в името на някаква под-анархистка спонтан-
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ност и само възпроизвеждат недостатъците и объркването на старото 
движение: тези мистици на неорганизацията, работници, обезсър-
чени от това, че твърде дълго са останали замесени в троцкистките 
секти, или студенти, заложници на нищетата, в която живеят, и не-
способни да избягат от болшевишките организационни схеми. Ситу-
ационистите очевидно са привърженици на организацията - същест-
вуването на ситуационистката организация е свидетелство за това. 
Онези, които обявяват съгласието си с нашите тези, същевременно 
приписвайки на Ситуационисткия Интернационал една неясна спон-
танност [spontanéisme9], просто не знаят да четат.

Именно защото организацията не е всичко и не позволява всичко 
да бъде спасено или всичко да бъде спечелено, тя е абсолютно не-
обходима. Противно на това, което казва касапинът Носке (във Von 
Kiel bis Kapp) по повод 6 януари 1919 г., причината тълпата да не 
стане „господар на Берлин този ден по обяд” не е, че имат „майстори 
на красиви слова” вместо „решителни водачи”, а това, че формата 
на независима организация на заводските съвети не е достигнала до 
такава степен на автономност, че да не се нуждае от „решителни во-
дачи” и от отделна организация, които да осигурят връзката между 
тях. Срамният пример на Барселона от май 1937 г.10 е още едно до-
казателство: това, че оръжията се вадят толкова бързо в отговор на 
сталинистката провокация, но също и че заповедта да се предадат, 
издадена от анархистките министри, е изпълнена толкова бързо, каз-
ва много за огромните способности за автономия на каталунските 
маси и за автономията, която все още им липсва, за да спечелят. А 
утре степента на автономия на работниците ще реши нашата съдба.

Съветистките организации, които ще се образуват, няма следова-
телно да пропуснат да признаят и да възприемат, действително като 
минимум, Минималната дефиниция на революционните организа-
ции, приета от Седмата конференция на Ситуационисткия Интерна-

9 Тук ползваме думата „стихийност” (на масите, на съветите) така, както тя 
бива утвърдена в българските преводи на Ленин - централна тема за съвети-
зма и левите комунисти; бел. ред.
10 Имат се предвид т.нар. „майски събития” (3-8 май 1937 г.), когато в Ка-
талуния избухва гражданско насилие между фракции на републиканистите 
в Гражданската война във време, когато множество заводи са управлявани 
от работници-анархисти и когато най-силната фракция в правителството е 
Испанската комунистическа партия; ИКП възприема събитията като пуч и 
опит за контрареволюция; бел. ред. 

Рене Ризел



147

ционал (сравни International Situationniste, #11, сс. 54 и 5511). Тъй като 
тяхната задача ще бъде да подготвят властта на съветите, която сама 
е несъвместима с каквото и да е друга форма на власт, те ще знаят, че 
едно абстрактно съгласие, дадено за тази дефиниция, безвъзвратно 
ги осъжда да не бъдат нищо; затова тяхното реално съгласие практи-
чески ще се определи в нейерархичните отношения вътре в групите 
или секциите, които ги съставляват, в отношенията между тези гру-
пи, както и в отношенията с другите автономни групи и организации; 
в развитието на революционната теория и на единната критика на 
господстващото общество, както и в постоянната критика на тяхната 
собствена практика. Отхвърляйки старото разделение на работниче-
ското движение в отделни организации, партии и профсъюзи, те ще 
утвърдят единната си програма и практика. Въпреки красивата исто-
рия на съветите всички съветистки организации от миналото, кои-
то играят важна роля в класовите борби, възприемат разделението 
на политическа, икономическа и социална области. Една от редките 
стари партии, които си заслужават анализ - Kommunistische Arbeiter 
Partei Deutschlands (ГКРП, Германска комунистическа работниче-
ска партия), приемайки съветите като програма, но поставяйки си 
като единствени важни цели пропагандата и теоретичната дискусия, 
„политическата просвета на масите”, оставя на Allgemeine Arbeiter 
Union Deutschlands (ГОСР, Германски общ съюз на работниците) ро-
лята на обединител на заводските революционни организации, пред-
става, която малко се различава от традиционния синдикализъм. Ако 
и ГКРП да отхвърля, наред с парламентаризма и синдикализма на 
ГКП (Kommunistische Partei Deutschlands, Германска комунистиче-
ска партия), ленинистката идея за масовата партия и предпочита да 
обедини съзнателните работници, тя все пак се оказва свързана със 
стария йерархичен модел на партийния авангард: професионални 
революционери и щатни редактори. Отказът от този модел, отказът 
въобще от политическа организация, обособена от заводските ре-
волюционни организации, води през 1920 г. до отцепването на една 
част от членовете на ГОСР, които основават ГОСР-ОО (Allgemeine 
Arbeiter Union Deutschlands-Einheitsorganisation, Германски общ 
съюз на работниците - обединена организация): новата обединена 
организация само чрез динамиката на своята вътрешна демокрация 
извършва работата по просветата, дотогава оставяна на ГКРП, и си 

11 Вж. публикуваният в този сборник превод на този текст; бел. ред.
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поставя като едновременна задача координацията на борбите: завод-
ските организации, които тя обединява, трябва да се трансформират 
в съвети в революционния момент и да осигурят управлението на 
обществото. Работническият съвет, този лозунг на съвремието, тук 
все още е смесен с месианските спомени на стария революционен 
синдикализъм: заводските организации магически се превръщат в 
съвети, когато всички работници се включат в тях.

Всичко това довежда дотам, докъдето е можело да доведе. След 
смазването на бунта от 1921 г. и репресиите срещу движението ра-
ботниците, обезсърчени от отдалечаването на революционната перс-
пектива, масово напускат заводските организации, които замират, 
преставайки да бъдат органите на една действителна борба. ГОСР е 
друго име на ГКРП, а ГОСР-ОО вижда как революцията се отдале-
чава пропорционално на намаляването на действителните ѝ членове. 
Те вече са само носители на една съветистка идеология, която е все 
по-отдалечена от реалността.

Терористичното развитие на ГКРП и подкрепата, която ГОСР впо-
следствие дава на чисто социални каузи, водят през 1929 г. до разрива 
между заводската организация и нейната партия. Мъртвите трупове 
на ГОСР и ГОСР-ОО стигат до жалко и безпринципно сливане през 
1931 г. срещу възхода на нацизма. Революционните елементи на двете 
организации се прегрупират, за да формират ГСРК (Kommunistische 
Arbeiter Union Deutschlands, Германски съюз на работниците комуни-
сти). Малцинствена организация с ясно съзнание, че е такава, ГСРК 
е освен това единствената от цялото движение за съвети в Германия, 
която не претендира да поеме бъдещата икономическа организация 
(икономико-политическа в случая на ГОСР-ОО) на обществото. Тя 
призовава работниците да формират автономни групи и сами да оси-
гурят връзките между тях. Но в Германия ГСРК е много закъсняла. 
През 1931 г. революционното движение е мъртво от около 10 години.

Било то само за да ги разревем, нека напомним на бавноразвива-
щите се привърженици на анархистко-марксисткия спор, че НКТ-
ИАФ12, оставяйки настрана мъртвата тежест на анархистката иде-
ология, но с по-голяма практика на революционното въображение, 
се присъединява в организационните си нагласи към марксистката 
ГКРП-ГОСР. По същия начин както Германската комунистическа ра-

12 Национална конфедерация на труда - Иберийска анархистка 
федерация; бел. прев.
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ботническа партия, Иберийската анархистка федерация претендира 
да е политическата организация на съзнателните испански работни-
ци, докато нейната ГОСР - НКТ (Национална конфедерация на тру-
да) има управленската грижа за бъдещото общество. Активистите на 
ИАФ, елит на пролетариата, разпространяват анархистките идеи сред 
масите; НКТ практически организира работниците в профсъюзи. Все 
пак две съществени разлики, едната от които идеологическа, водят 
до това, което може да се очаква: ИАФ не иска да взема властта и 
се задоволява с това да влияе на цялостното поведение на НКТ; от 
друга страна, НКТ реално представлява испанската работническа 
класа. Приета на първи май 1936 г. на конгреса на НКТ в Сарагоса, 
два месеца преди избухването на революцията, една от най-добрите 
програми, предлагани от революционните организации на миналото, 
ще бъде частично приложена от анархо-синдикалните маси, докато 
техните водачи ще чезнат в министериализъм и класов колаборацио-
низъм. Със сутеньорите на масите Гарда Оливиер, Секундо Бланко и 
т.н. и бордейната съдържателка мадам Монтсени13 освободителното 
антидържавно движение, което вече е подкрепило принца анархист- 
окопник14 Кропоткин, най-накрая достига историческия завършек на 
своя идеологически абсолютизъм: анархистите в правителството. В 
последната историческа битка, в която влиза, анархизмът се вижда 
залят с целия идеологически сос, който съставлява неговото съще-
ство: Държава, Свобода, Индивид и други изветрели подправки с 
главни букви, докато доброволните отряди, работниците и селяните 
либертарианци спасяват честта му, правят най-големия практически 
принос към международното пролетарско движение, горят църкви, 
бият се на всички фронтове с буржоазията, фашизма и сталинизма и 
започват да осъществяват комунистическото общество.

Днес съществуват някои организации, които лукаво претендират, 
че ги няма. Това хрумване им позволява едновременно да избягват 
да си правят труда да дадат най-просто разяснение за основите, на 
които набират каквито и да било хора (докато им слагат магическия 
етикет „работници”); да не дават на получленовете си никакъв отчет 
за неформалното ръководство, което управлява; да говорят каквото 

13 Оливиер, Бланко, Монтсени - анархистки лидери, станали министри в 
правителството на Народния фронт; бел. англ. прев., К. Н.
14 Анархо-окопници - Кропоткин и други анархисти, подкрепили Първата 
световна война; бел. англ. прев., К. Н. 
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им падне и преди всичко да осъждат накуп всички други възможни 
организации и да анатемосват каквото и да било теоретично изказ-
ване. Така например групата Informations, Correspondance Ouvrières 
[ICO] пише в един скорошен бюлетин (Informations, Correspondance 
Ouvrières, брой 84, август 1969 г.): „Съветите са видоизменение на 
стачните комитети под влияние на самата ситуация и в отговор на не-
обходимостите на борбата в самата диалектика на тази борба. Всеки 
друг опит в кой да е момент на борбата да бъде формулирана необхо-
димостта от създаване на работнически съвети разкрива една съве-
тистка идеология, която може да бъде видяна под различни форми в 
множество профсъюзи, у ОСП (Обединена социалистическа партия) 
или сред ситуационистите. Самото понятие за съвет изключва всяка 
идеология”. Тези индивиди не разбират нищо от идеология, а тяхната 
собствена се отличава от други по-оформени единствено по безгръб-
начния си еклектизъм. Но са чували да се казва (може би у Маркс, 
може би само от СИ), че идеологията се е превърнала в лошо нещо. 
Те се възползват от това, за да се опитат да ни накарат да вярваме, 
че всяка теоретична работа - от каквато те се въздържат като от гре-
ха - е идеология, у ситуационистите, досущ като у ОСП. Но тяхното 
храбро прибягване до „диалектиката” и до „понятието”, които вече 
красят речника им, съвсем не ги спасява от една плиткоумна идео-
логия, за която самото това изречение достатъчно ясно говори. Ако 
идеалистически се разчита единствено на „понятието” за съвет или, 
което е още по-еуфорично, на практическото бездействие на ICO, за 
да се изключи всяка идеология от реалните съвети, то трябва да очак-
ваме най-лошото: вече видяхме, че историческият опит не оправдава 
никакъв подобен оптимизъм. Превъзмогването на първоначалната 
форма на съветите би могло да се постигне само чрез това, борбата 
да стане по-съзнателна и чрез борба за повече съзнание. Механич-
ният образ за прецизния автоматичен отговор на стачния комитет на 
„необходимостите”, който ICO си въобразява, сякаш съветът ще се 
появи на бял свят автоматично в точния момент, стига само да не се 
говори за него, напълно пренебрегва опита на революциите от нашия 
век, което показва, че „самата ситуация” е също толкова готова да 
ликвидира съветите или да ги направи податливи за манипулация и 
възстановяване, както и да доведе до тяхната поява.

Да оставим настрана тази съзерцателна идеология, тази крайна 
карикатура на естествените науки, която би искала да наблюдава по-
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явата на пролетарска революция, сякаш е слънчево изригване. Съве-
тистки организации ще се образуват, въпреки че те трябва да бъдат 
пълната противоположност на една партийна номенклатура, която би 
предизвикала появата на съвети с декрет. Въпреки периода на нова 
открита социална криза, в който навлязохме след движението на 
окупациите и насърчителните новини, на каквито днешното време 
е щедра ситуацията от Италия до СССР, е много вероятно да мине 
още дълго време, преди да се установят истински съветистки орга-
низации, и да има нови революционни моменти, преди те да са в със-
тояние да вземат значително участие в тях. Не бива да си играем със 
съветистката организация; да предлагаме или подкрепяме нейни не-
дозрели пародии. Но е извън всякакво съмнение, че съветите ще имат 
по-голям шанс да се закрепят като единствена власт, ако в тях има 
съвестни съветисти и действително владеене на съветистката теория.

Противно на съвета като постоянна основна единица (която постоян-
но конституира и модифицира от себе си съвети на делегатите), събра-
нието, в което трябва да участват всички работници от едно предпри-
ятие (съвети на цеховете, на завода) и всички жители на един градски 
район, които са се присъединили към революцията (съвет на улиците, 
на кварталите), съветистката организация, за да гарантира своята въ-
трешна съгласуваност и действителното упражняване на вътрешната 
си демокрация, ще трябва да избира своите членове според това, което 
те изрично искат и действително могат да направят. Съгласуваността 
на съветите пък се гарантира от самия факт, че те са властта, че те 
отстраняват всяка друга власт и решават за всичко. Този практически 
опит е теренът, където хората придобиват разбиране на собственото 
си действие, където „осъществяват философията”. Разбира се от само 
себе си, че мнозинствата им също така рискуват да натрупат временни 
грешки и да нямат време или средства да ги поправят. Но те не могат 
да се съмняват, че собствената им съдба е действителен продукт на 
техните решения и че самото им съществуване ще бъде заличено от 
последиците на грешки, които не успеят да поправят.

В съветистките организации действителното равенство на всички в 
решенията и изпълнението им няма да бъде празен лозунг, абстракт-
но искане. Разбира се, че не всички членове на организацията имат 
еднакви дарби (очевидно е например, че един работник пише винаги 
по-добре от един студент). Но понеже като цяло организацията ще 
има всички необходими дарби, никаква йерархия на индивидуалните 

Предварителни бележки относно съветите и... (1969)



152

таланти няма да подрие демокрацията ѝ. Не принадлежността към 
съветистка организация или провъзгласяването на някакво идеално 
равенство ще направи всичките ѝ членове красиви, интелигентни 
или ще им осигури добър живот, а реалните им способности да ста-
нат по-красиви, по-интелигентни и да живеят по-добре, развивайки 
се свободно в единствената игра, която си заслужава удоволствието: 
унищожението на стария свят.

В социалните движения, които ще се разпространят, съветистите 
ще откажат да бъдат избирани в стачни комитети. Тяхната задача, на-
против, ще бъде да действат за организирането на всички работници 
отдолу в общи събрания, които да решават за воденето на борбата. 
Трябва да осъзнаем, че абсурдното искане за „централен стачен ко-
митет”, отправено от няколко наивника по време на движението за 
окупация, ако беше успяло, щеше още по-бързо да саботира движе-
нието към автономия на масите, тъй като почти всички стачни коми-
тети се контролираха от сталинистите.

Имайки предвид, че не е наша работа да изковем план, който да 
важи за всички времена, и че една стъпка напред в реалното дви-
жение на съветите ще струва повече от 12 съветистки програми, е 
трудно да се предложи точна хипотеза що се отнася до връзката меж-
ду съветистките организации и съветите в революционния момент. 
Съветистката организация - която знае, че е отделена от пролетари-
ата - трябва да престане да съществува като обособена организация 
в момента, който отменя разделенията; дори пълната свобода на съ-
брание, гарантирана от властта на съветите, да остави да съществу-
ват различни партии и организации, които са врагове на тази власт. 
Същевременно е съмнително дали незабавното разпускане на всички 
съветистки организации, веднага щом се появят съвети, както иска 
Панекук, е приложима мярка. Съветистите ще говорят в качеството 
си на такива вътре в съвета и не би трябвало да ни представят за при-
мер разпускането на организациите си, за да се събират отстрани и да 
си играят на групи за натиск в общото събрание. Така ще им бъде по-
лесно и легитимно да разобличават и да се борят с неизбежното при-
съствие на бюрократи, шпиони и бивши стачкоизменници, които ще 
се инфилтрират тук и там. Същевременно ще им се наложи и да се 
борят срещу подставени съвети и срещу такива, които са реакционни 
по самата си основа (съвет на полицаите), които неизбежно ще се 
появят. Те ще действат така, че обединената власт на съветите да не 
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признае тези образувания и техните представители. Тъй като превзе-
мането отвътре на други организации е директно противоположно на 
целите, които преследват, както и защото отхвърлят всяка непосле-
дователност вътре в себе си, съветистките организации забраняват 
двойното членство. Както вече казахме, всички работници от даден 
завод трябва да участват в съвета, поне онези, които приемат прави-
лата на неговата игра. Проблемът, дали да се допуснат да участват в 
съвета „онези, които вчера е трябвало да бъдат изведени от завода с 
‘Браунинг’15 в ръка” (Барт16), може да бъде решен само практически.

Съветистката организация в крайна сметка ще бъде съдена един-
ствено според съответствието между нейната теория и действие 
и според борбата ѝ за пълното изчезване на всяка власт, останала 
външна спрямо съветите или опитваща се да придобие независимост 
от тях. Но за да опростим незабавно дискусията, отказвайки дори 
да вземем предвид един куп псевдосъветистки организации, какви-
то биха могли да бъдат симулирани от студенти или хора, обсебени 
от професионалния активизъм, нека кажем, че ни се струва, че не 
може да бъде призната като съветистка организация тази, която не е 
съставена от поне две-трети работници. Тъй като това съотношение 
може да изглежда като отстъпка, нека добавим, че ни се струва абсо-
лютно необходимо то да бъде коригирано със следното правило: във 
всяка делегация на централни конференции, където могат да бъдат 
взети непредвидени решения със задължително действие, трябва ра-
ботниците да съставляват три-четвърти от участниците. Общо взето, 
обратното съотношение спрямо първите конгреси на „Руската работ-
ническа социалдемократическа партия”.

Известно е, че нямаме никаква склонност към работничество 
[workerisme] под каквато и да било форма. По-горе става въпрос за 
работници, „станали диалектици”, каквито ще трябва да станат цело-
купно в упражняването властта на Съветите. Но от една страна, ра-
ботниците продължават да бъдат централната сила, която може да 
спре настоящото функциониране на обществото, както и абсолютно 
необходимата сила, способна да изобрети наново всичките му осно-
ви. От друга страна, въпреки че съветистката организация очевидно 

15 Браунинг - марка пистолет; бел. ред. 
16 Вероятно става дума за Емил Барт, немски независим социалист, за крат-
ко член на „социалистическото” правителство от 1918 г., преди да се противо-
постави на контрареволюционните му действия; бел. англ. прев., К. Н. 
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не трябва да отделя от себе си други категории на наемни работници 
и по-специално интелектуалците, е важно съмнителната тежест, за 
което последните може да претендират, да бъде строго ограничена: 
не само чрез проверка, вземаща предвид всички аспекти на техния 
живот, дали действително са революционери съветисти, но също 
така и ограничавайки до минимум броя им в организацията.

Съветиската организация няма да приеме да говори на равна нога с 
други организации, освен ако те не отстояват последователно автоно-
мията на пролетариата; също както съветите ще трябва да се освобо-
дят не само от овладяването им от партии и профсъюзи, но и от всяка 
тенденция, целяща да им признае някакво място и да се отнася с тях 
като власт с власт. Съветите или са единствената власт, или са нищо. 
Средствата за тяхната победа са сами по себе си тяхната победа. С 
лоста на съветите и с опорната точка на едно пълно отрицание на 
стоковото общество на спектакъла можем да повдигнем Земята.

Победата на съветите лежи не в края, а от самото начало на рево-
люцията.

Септевмри 1969 г. 

Превод от френски език: Мартин Петров

Рене Ризел
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Ситуационистки Интернационал [Рене Ризел]

Минимална дефиниция на
революционните организации (1966)1

(Тази дефиниция бе приета на Седмата конференция на Ситуа-
ционисткия интернационал)

Като смятаме, че единствената цел на революционната органи-
зация е премахването на съществуващите класи по начин, който не 
води до ново обществено разделение, ние определяме като револю-
ционна всяка организация, която преследва последователно интерна-
ционалното осъществяване на абсолютната власт на Работническите 
съвети в щрихите, очертани от опита на пролетарските революции 
от настоящия век.

Такава организация или формулира цялостна критика на света, 
или не е никаква революционна организация. Под „цялостна крити-
ка”, разбираме такава критика, която се произнася в глобален план, 
срещу всички географски зони, в които са разположени различни со-
циоикономически форми на власт, както и срещу всички аспекти на 
живота.

Такава организация вижда началото и края на своята програма в 
пълното деколонизиране на всекидневния живот; следователно тя не 
цели да постигне масите да се самоуправляват в рамките на същест-
вуващия свят, а неговата непрекъсната трансформация. Тя извърш-
ва радикална критика на политическата икономия, преодоляване на 
стоката и на наемния труд.

Такава организация отхвърля принципно всяко възможно възпро-
изводство на йерархичните условия на господстващия свят. Един-
ствената граница на участието в нейната тотална демокрация е са-
мостойното усвояване на кохерентността на нейната критика от 
страна на всичките ѝ членове: тази кохерентност трябва да се постига 
вътре в критическата теория, собствено казано, както и в отношени-
ето между тази теория и практическата дейност. Такава организация 
критикува радикално всяка идеология в качеството ѝ на откъсната 

1 Преводът е направен по изданието: René Riesel, „Définition minimum des 
organisations révolutionnaires”, в: Préliminaires sur les conseils et l’organisation 
conseilliste, Metz-Dijon: Editions Turbulentes 2005, p. 19; първоначално пуб- p. 19; първоначално пуб-p. 19; първоначално пуб- първоначално пуб-
ликувано в: Internationale Situationniste, #11, октомври 1967, Paris; бел. ред.
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власт на идеите и на идеи на откъсналата се власт. По този начин 
тя е едновременно отрицание на религиозните остатъци и на съвре-
менния обществен спектакъл, който монополно насочва - с помощта 
на средства като масовата информация и масовизираната култура - 
всяка комуникация между хората към едностранно възприемане на 
образите на тяхната отчуждена дейност. Такава организация разлага 
всяка „революционна идеология”, демаскирайки я като марка на про-
вала на революционния проект, като частна собственост на новите 
специалисти на властта, като позата на една нова представа, която 
се надстроява върху реалния пролетаризиран живот.

Тъй като категорията тоталност работи като страшния съд на ре-
волюционната организация, последната в крайна сметка представля-
ва критика на политиката. Тя трябва по изричен начин да цели чрез 
победа собствения си край като откъсната организация.

Превод от френски език: Момчил Христов
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Ситуационистки Интернационал

Първоначални проблеми при
конструирането на една ситуация (1958)1

Конструирането на ситуации започва отвъд модерното 
сгромолясване на понятието спектакъл. Лесно се забелязва до каква 
степен самият принцип на спектакъла - ненамесата - е свързан с 
отчуждението, характерно за стария свят. От друга страна, е 
видно как най-стойностните революционери в културата са се 
стремели да разбият психологическото идентифициране на зрителя 
с героя, за да го накарат да действа... Така ситуацията е направена, 
за да бъде преживяна от нейните създатели. Ролята на „публиката” 
е ако не пасивна, то поне второстепенна; тя трябва постоянно да 
намалява за сметка на ролята на онези, които вече не могат да бъдат 
наречени актьори, а „пълнокръвни участници в живота”[viveurs].

„Доклад върху конструирането на ситуации”

Нашето схващане за „конструирана ситуация” не се ограничава до 
цялостната употреба на художествени средства, които си съперничат 
в една обстановка; колкото и разпростряна да е тази обстановка в 
пространствено-времево отношение и независимо от нейната сила. 
Ситуацията е заедно с това и единица поведение във времето. 
Тя е направена от жестове, които се съдържат в декора на един 
момент. Тези жестове са продукт на себе си и на самия декор. Те 
произвеждат други форми на декор и жестове. Как можем да насочим 
тези сили? Няма да се задоволяваме с емпирични опити в различни 
видове околна среда, от които да очакваме изненади посредством 
механични провокации. Истинската експериментална посока на 
ситуационистката дейност тръгва от повече или по-малко осъзнати 
желания и установява поле на временна активност, което да бъде 
благоприятно настроено спрямо тези желания. Установяването на 
това поле може да доведе до проясняването на изначални желания 
и до смътната поява на нови, които материално се коренят именно в 
новата реалност, конституирана от ситуационистките конструкции.

1 Преводът е направен по изданието: IS, „Problèmes preliminaries � la con-IS, „Problèmes preliminaries � la con-„Problèmes preliminaries � la con-Problèmes preliminaries � la con- � la con-� la con-
struction d’une situation”, в: Internationale Situationniste, #1, юни 1958, Paris, 
възпроизведено в: www.i-situationniste.blogspot.hu/2007/04/problemes-prelim-
inaires-la-construction.html; бел. ред.
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Така че трябва да се мисли по посока на нещо като психоанализа 
за ситуационистки цели - но в противоположност на целите, 
които преследват различните фройдистки течения, - като всеки от 
участниците в това приключение трябва да открие точните желания, 
свързани с обстановката, и да ги реализира. Всеки трябва да се 
стреми да открие какво обича и какво го привлича (отново, противно 
на различни опити в модерното писане - като този на Мишел Лерис 
например, - за нас е важна не индивидуалната структура на нашия 
дух, нито обяснението как той се е формирал, а неговото възможно 
приложение в конструирани ситуации). С помощта на този метод можем 
да направим списък на елементите, конститутивни за изграждането на 
една ситуация; както и на проектите за движението на тези елементи.

Подобно изследване има смисъл само за индивиди, които работят 
практически по посока на конструирането на ситуации. В този случай, 
всички те са спонтанно или по съзнателен и организиран начин 
предситуационисти, т.е. индивиди, които са почувствали обективната 
нужда от това конструиране, поради една и съща липса в културата и с 
помощта на едни и същи изражения на експерименталната сетивност. 
Те се свързват помежду си поради определена специализация и 
принадлежност към един и същ исторически авангард. В такъв случай е 
напълно възможно у тях да бъдат открити множество теми, характерни 
за ситуационисткото желание, което все повече се диверсифицира с 
прехода към фазата на реална дейност.

По своята подготовка и по своето разгръщане конструираната 
ситуация непременно е колективна. Само че поне на етапа на 
първоначалния опит изглежда, че един индивид трябва да изразява 
определено превъзходство спрямо дадена ситуация; да бъде 
неин режисьор. С помощта на проект за ситуация, проучен от 
екип изследователи, който представлява например въодушевено 
събрание от няколко души за една вечер, трябва задължително да 
бъдат отличени: един режисьор или ръководител, който е натоварен 
със задачата да координира предварително дадените елементи 
за конструиране на декора и да предвиди определени намеси в 
събитията (последният процес може да се разпредели между повече 
отговорници, които повече или по-малко игнорират плановете за 
намеса на другия); преки дейци, които преживяват ситуацията, като 
преди това са участвали в създаването на колективния проект и са 
работили за практическото композиране на обстановката; няколко 
пасивни и външни на работата по конструиране зрители, които 
трябва да бъдат подтикнати към действие.

Естествено, отношението между ръководител и „пълнокръвни 
участници в живота” на ситуацията не може да бъде специализирано. 
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Става дума само за моментно поставяне на екип от ситуационисти под 
ръководството на отговорника за изолирания опит. Тези перспективи 
и временният им речник не трябва да навеждат на мисълта, че става 
дума за някакво продължение на театъра извън залата. Пирандело 
и Брехт показаха разрушаването на театралния спектакъл, както 
и някои решения, които отиват отвъд него. Можем да кажем, че 
конструирането на ситуации ще замести театъра само в смисъла, 
в който реалното конструиране на живота все повече е измествало 
религията. Вижда се, че основната област, която ще заместим и ще 
доведем до завършен вид, е поезията: тя се самозапали в съвременния 
авангард, а той пък напълно изчезна.

Действителното развитие на индивида в художествения 
опит, открит от ситуационистите, минава по необходимост през 
колективното господство над света: преди това господство все 
още няма индивиди, а само сенки, които се мяркат край нещата, 
анархично предлагани им от други. В случайни ситуации срещаме 
индивиди, които се движат безцелно. Разпръснатите им емоции се 
неутрализират взаимно и поддържат тяхната отегчителна околна 
среда. Ние ще съберем отново тези условия, като запалим в няколко 
точки червената лампичка на една по-извисена игра.

В наше време функционализмът е неизбежният израз на 
техническия напредък и се стреми да елиминира напълно играта. 
Привържениците на „индустриалния дизайн” се оплакват, че 
действията им са съсипвани от склонността на човека да играе. Тази 
склонност е експлоатирана по най-долен начин от индустриалната 
търговия, но тутакси оспорва и най-полезните резултати, като 
изисква нови презентации. Ние наистина мислим, че не трябва да 
бъде насърчавано постоянното художествено развитие на формата 
на хладилниците. Но морализаторският функционализъм е безсилен. 
Единственият прогресивен изход е да освободим другаде и в по-широк 
план склонността към игра. Наивното възмущение на чистата теория 
на индустриалния дизайн не може да скрие факта, че автомобилът 
например е главно идиотска играчка и едва в допълнение към това 
транспортно средство. Срещу всички тези регресивни форми на 
игра - които я завръщат към нейните инфантилни стадии, тъй като 
винаги са свързани с реакционните политики - трябва да поддържаме 
експерименталните форми на една революционна игра.

Превод от френски език: Момчил Христов

Ситуационистки Интернационал
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Ситуационистки Интернационал

Дефиниции (1958)1

Конструирана ситуация
Момент от живота, който е конструиран по конкретен и предвари-

телно обмислен начин чрез колективното организиране на една ця-
лостна обстановка и на една игра от събития.

Ситуационист
Елемент, който се отнася до теорията или до практическата дей-

ност за конструиране на ситуации. Член на Ситуационисткия Интер-
национал.

Ситуационизъм
Дума, която е лишена от смисъл и е изкована по неправомерен начин 

като производна на предходния термин. Ситуационизъм не съществу-
ва: той би означавал доктрина за тълкуване на наличните факти. Поня-
тието ситуационизъм очевидно е измислено от антиситуационистите.

Психогеография
Изследване на конкретните ефекти на една географска среда, която 

е съзнателно или несъзнателно организирана по такъв начин, че да 
въздейства директно върху афективното поведение на индивидите.

Психогеографско
Нещо, което е свързано с психогеографията и изразява директното 

въздействие на географската среда върху афективността.

Психогеограф
Някой, който изследва и предава психогеографските реалности.

Отклонение [dérive2]
Начин на експериментално поведение, който е свързан с условията 

на градското общество: техника на нетърпеливо преминаване през 

1 Преводът е направен по изданието: IS, „Definitions”, в: Internationale Situ-
ationniste, #1, юни 1958, Paris, възпроизведено в: www.library.nothingness.org/
articles/all/all/display/48 (достъп: 25.11.2013); бел. ред.
2 Вж. бел. 2 в следващия този текст превод; бел. ред. 
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различни обстановки. Може да се използва в частност и за да обо-
значи времетраенето на едно продължително упражнение в рамките 
на този опит. 

Цялостен урбанизъм
Теория на употребата на съвкупността от изкуства и техники, кои-

то съдействат за цялостното конструиране на една среда, намираща 
се в динамична връзка с поведенческия опит.

Извъртане [détournement]
Използва се като съкратен вид на формулата: извъртане на стан-

дартизирано произведени естетически елементи. Включване на се-
гашни или минали произведения на изкуствата в конструирането на 
среда от по-висш ранг. В този смисъл, не би могло да има ситуацио-
нистка музика или живопис, а само ситуационистка употреба на тези 
средства. В един по-елементарен смисъл на думата, извъртането в 
рамките на отминали културни сфери е метод за пропаганда, който 
демонстрира тяхната изтърканост и отслабнала значимост.

Култура
Отражение и преочертаване на възможностите за организиране 

на всекидневния живот във всеки исторически момент; комплекс от 
естетика, чувства и нрави, чрез който един колектив реагира на жи-
вота, даден му обективно от неговата икономика. (Дефинираме този 
термин единствено във връзка със създаването на ценности, не с ог-
лед на тяхното преподаване.)

Декомпозиране
Процес, чрез който традиционните културни форми се саморазру-

шават под влиянието на появили се по-висши средства за господство 
над природата; този процес позволява и изисква по-висши културни 
конструкции. Прави се разлика между фазата на активно декомпо-
зиране, действителното разрушаване на старите надстройки - което 
приключва към 1930 г. - и фазата на повторението, която господства 
оттогава насетне.

Превод от френски език: Момчил Христов
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Ги Дебор

Теория на отклоняването (1958)1

Измежду различните ситуационистки способи отклоняването2 се 
откроява като техника на нетърпеливо преминаване през най-разноо-
бразни обстановки. Понятието „отклоняване” е неразривно свързано 
с идентифицирането на ефекти, които имат психогеографска приро-
да, както и с утвърждаването на едно игрово конструктивно поведе-
ние, което се противопоставя по всички пунктове на класическите 
понятия „пътуване” и „разходка”.

Хората, които предприемат отклоняване, отхвърлят за опре-
делено време общоприетите причини за преместване, както и 
присъщите им отношения, занятия, развлечения, за да се оставят 
напълно на повика на терена и на характерните за него срещи. 
Ролята на случайността тук е много по-малко определяща, откол-
кото си мислим. От позицията на отклоняването в градовете съ-
ществува психогеографски терен, с неговите постоянни течения, 
утвърдени пунктове, завихряния, които позволяват достъп до или 
излаз от някои силно притеснителни зони.

В своята цялост обаче отклоняването обхваща както подобно пъл-
но оставяне на силите на терена, така и неговата противоположност 
- господството над психогеографските колебания посредством позна-
ването и пресмятането на техните възможности. В последния слу-

1 Преводът е направен по изданието: Guy Debord, „Théorie de la dérive”, в: 
Internationale Situationniste, #2, декември 1958, Paris, възпроизведено в: www.i-
situationniste.blogspot.hu/2007/04/theorie-de-la-derive.html (достъп: 1.11.2013); 
бел. ред.
2 Терминът dérive няма точен еквивалент на български език. Както е 
очевидно от дискусията на Дебор, dérive обозначава тази практика на 
ситуационистите, при която те се движат из градското пространство без 
предварително зададен план и в търсене на „ситуации”. Dérive предполага 
отказ от обичайните (и не винаги съзнателни) мотиви за движение в града, 
които (в болшинството случаи) следват утилитарно-целенасочена или (по-
рядко) произволна логика (както при шляенето например). Оттук и близостта 
на dérive с английското drifting (предавано на български и като „дрейф”), 
чийто основен смисъл засяга плаване или носене по течението (в един 
донякъде метафоричен смисъл, но тук и в съвсем буквален; за отбелязване е 
и употребата на думата в мореплаването); бел. ред.
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чай, данните на екологията - колкото и изначално ограничено да е 
социалното пространство, което тази наука изучава - не позволяват 
плодотворно следване на психогеографската мисъл.

Екологическият анализ на абсолютния или относителен харак-
тер на разривите в градската тъкан, на ролята на микроклимата, на 
напълно различните помежду си елементарни единици на админи-
стративно определените квартали, и най-вече на господстващото 
действие на центровете на привличане, трябва да бъде използван и 
допълнен от психогеографския метод. Заедно с това, обективният и 
изпълнен със страсти терен, в който се движи отклоняването, трябва 
да бъде определен според собствения си детерминизъм и отношения 
със социалната морфология.

В свето изследване върху Париж и парижките агломерации Шом-
бар дьо Лов3 отбелязва, че „един градски квартал е определен не само 
от географски и икономически фактори, но и от представата у него-
вите обитатели и обитателите от други квартали”. В същото издание 
- и за да покаже „тесните граници на реалния Париж, в който живее 
всеки индивид... географски погледнато, рамка с изключително ма-
лък радиус” - той представя маршрута на всички разстояния, които 
една студентка от XVI район изминава за една година. Тези разстоя-
ния очертават триъгълник с ограничено лице и без отклонения, а не-
говите три върха са Висшето училище по политически науки, домът 
на момичето и домът на нейния учител по пиано.

Няма съмнение, че подобни схеми - пример за градска поезия, коя-
то може да провокира силни емоционални реакции (в случая, възму-
щение от подобен начин на живот) - или пък теорията на Бърджис4 за 
Чикаго и разпределението на социалните действия в ясно отграниче-
ни една от друга концентрични зони не трябва да служат в напредъка 
на отклоняването.

При отклоняването случайността играе още по-важна роля, като 
се има предвид продължаващата несигурност на психогеографското 
наблюдение. Но естествено, действието на случайността е консерва-
тивно и в новата рамка има склонността да свежда всичко до навика 
и последователното редуване на ограничен брой променливи. Тъй 
като напредъкът винаги е само разрив посредством създаването на 
по-благоприятни условия за нашите проекти в едно от полетата, къ-
дето действа случайността, можем да кажем, че случайностите на 

3 Paul-Henry Chombart de Lauwe, Paris et l’agglomération parisienne, Biblio-Biblio-
thèque de Sociologie Contemporaine, Paris: P.U.F., 1952; бел. авт.
4 Ърнест Бърджис, сътрудник на Робърт Езра Парк, основател на т.нар. „Чи-
кагска школа” в американската социология от началото на ХХ в.; бел. прев.
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отклоняването са по необходимост различни от тези на разходката; 
но откритието на първите психогеографски привличания рискува да 
застопори отклоняващите се субект или група около нови оси на на-
вика и постоянно да ги връща към тях.

Тъкмо слабото недоверие към случайността и нейната винаги реак-
ционна идеологическа употреба осъдило на тъжен провал прочутото 
безцелно скитане, което опитали четирима сюрреалисти в случайно 
избран град през 1923 г. Шляенето из някоя затънтена местност оче-
видно е потискащо, а намесите на случайността са по-бедни от всяко-
га. Но това лекомислие стига още по-далеч в Медиум (май 1954 г.) на 
някой си Пиер Вендриес, който смята, че този анекдот е част от едно 
освобождаване от властта на детерминизма, и по тази причина прибавя 
към него някои пробабилистки експерименти: като например случай-
ното разпределение на поповите лъжички в купа вода с уточнението, че 
„подобна маса, разбира се, не трябва да изпитва върху себе си никакво 
външно насочващо влияние”. При тези условия, призът действително 
отива при поповите лъжички, които имат предимството да бъдат „въз-
можно най-лишени от интелигентност, социабилност и сексуалност” и 
следователно да са „истински независими едни от други”.

На другия полюс на тези заблуди стои принципно градският харак-
тер на отклоняването, което е в контакт с такива центрове на възмож-
ности и значения като преобразуваните от промишлеността големи 
градове; то по-скоро тръгва от следното изказване на Маркс: „Хора-
та не могат да забележат нищо около тях, което да не е тяхно лице. 
Всичко говори за тях самите. Дори пейзажът е одушевен”5.

Можем да се отклоняваме и сами, но всичко сочи, че най-плодот-
ворното цифрово разпределение е на множество малки групи от по 
двама или трима души, които са достигнали до едно и също осъзна-
ване; навързването между впечатленията на всички тези групи тряб-
ва да позволи достигане до обективни заключения. Желателно е със-
тавът на тези групи да се променя след всяко следващо отклоняване. 
Когато участниците станат повече от четири или пет, характерът, 
присъщ на отклоняването, стремително се изличава и е невъзмож-
но, щом групата надхвърли десет участника, отклоняването да не се 
фрагментира на множество паралелно провеждани отклонявания. 
Впрочем подобна практика представлява голям интерес, но трудно-
стите, свързани с нея, все още не са позволили тя да бъде организи-
рана с желаната задълбоченост.

5 Този цитат е погрешно приписван на Маркс и до днес, за което 
отговорност носи именно Дебор. Възможно е това да са думи на самия 
Дебор, а „цитирането” им да е именно практика на отклоняването; бел. ред.
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Средната продължителност на едно отклоняване е един ден и се 
отчита като времевия интервал между два периода на сън. Отправ-
ната и крайната точка във времето са без значение, но трябва да се 
отбележи, че последните часове на нощта са като цяло несвойствени 
за отклоняването.

Тази средна продължителност на отклоняването има само статис-
тическа стойност. Първо, тя се явява много рядко в чист вид, а учас-
тниците трудно успяват да избегнат прахосването на един-два часа в 
банални дейности в началото или в края на деня, когато умората до-
принася значително за подобно разсейване. Като цяло обаче отклоня-
ването се разгръща най-често в продължение на няколко специално 
отделени часа; или случайно, през няколко кратки момента; или пък, 
обратно, в продължение на няколко дни без прекъсване. Въпреки за-
дължителните прекъсвания за сън, някои отклонявания продължават 
с достатъчна интензивност до три, четири дни, дори повече. Вярно е, 
че в случай на серия от отклонявания в продължение на дълъг период 
от време е почти невъзможно да се определи с точност моментът, в 
който духът на едно отклоняване отстъпва на духа на друго. Серия 
от отклонявания бе изпълнявана в продължение на близо два месе-
ца, без значително прекъсване, а това няма как да не доведе до нови 
обективни условия за поведение, които довеждат до изчезването на 
немалко от старите.

Въпреки че промените в климата влияят по реален начин върху от-
клоняването, те са определящи само в случаи на пороен дъжд, който 
почти изцяло го прекратява. Бурите и други метеорологични колеба-
ния обаче имат по-скоро благоприятно влияние.

Пространственото поле на отклоняването има ясни или смътни 
очертания в зависимост от това дали тази дейност цели изследване 
на терена или постигане на разстройващи афективни резултати. Не 
трябва да се пренебрегва фактът, че тези два аспекта се преплитат 
по множество начини и не могат да бъдат изолирани един от друг в 
чисто състояние. В крайна сметка обаче употребата на такси може 
да въведе доста ясна разграничителна линия: ако в течение на едно 
отклоняване вземем такси било в конкретна посока, било само за да 
се придвижим с двадесет минути на запад, това означава, че сме ан-
гажирани преди всичко с лично объркване. Ако пък се придържаме 
към прякото проучване на един терен, то значи се занимаваме с из-
следване по психогеографски урбанизъм.

Във всеки случай, пространственото поле е на първо място функ-
ция от стартовите основи, които за отделните субекти са съставени 
от техните домове, а за групите - от избраните места за среща. Мак-
сималната площ на това пространствено поле не надхвърля граници-
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те на един голям град с неговите предградия. Неговата минимална 
площ може да се ограничи до някаква малка единица с нейната об-
становка: един квартал или дори един единствен остров (в краен слу-
чай можем да имаме статично отклоняване в продължение на един 
ден и без да се напуска гарата „Сен Лазар”).

Така че проучването на едно определено пространствено поле 
предполага полагането на основи и пресмятането на посоки за про-
никване. Тъкмо тук се намесва изследването на карти - на най-обик-
новени и на психогеографски карти, - както и тяхното усъвършенст-
ване и коригиране. Необходимо ли е да казваме, че предпочитанието 
към някой непознат и напълно необходен квартал не играе никаква 
роля? Този аспект на проблема не само няма никакво значение, но е 
напълно субективен и не трае дълго.

В сравнение с разстройващото поведение, ролята на проучва-
нето е незначителна и в рамките на „възможната среща”. От субе-
кта се изисква единствено да отиде на предварително посоченото 
място в предварително уточнения час. Той е свободен от мъчи-
телните задължения на обикновената среща, тъй като не очаква 
никого. Тази „възможна среща” обаче може да го отведе на място, 
което той или познава, или вижда за първи път, и затова оглежда 
неговите околности. По същото време на това място може да има 
друга „възможна среща” с някой, чиято идентичност той не може 
да предвиди. Може дори никога да не го е виждал; а това ще го 
подтикне да завърже разговор с непознати минувачи. Той може да 
не срещне и никого, а може да срещне и инициатора на тази „въз-
можна среща”. Във всеки случай, ако часът и мястото са добре 
подбрани, програмата на този субект ще поеме в неочаквана по-
сока. Той може дори да поиска „възможна среща” от някой, който 
не знае къде го е отвела първата. Виждаме какви почти безкрайни 
ресурси има това развлечение.

Оттук и доста некохерентният начин на живот, както и някои шеги 
със съмнителна репутация, които винаги са били на почит в нашия 
антураж: като например да се промъкваш през нощта по етажите на 
полуразрушени къщи; да обхождаш безспир Париж на автостоп по 
време на транспортна стачка и под претекст за по-пълно объркване 
да се оставяш да бъдеш откаран на най-неочаквани места; да се шля-
еш из подземията и катакомбите, забранени за посетители - всичко 
това произтича единствено от чувството за отклоняване. Евентуално-
то писане в тази голяма игра има само стойността на парола. 

Уроците на отклоняването позволяват да се направят първите рав-
носметки относно психогеографските артикулации в един модерен 
град. Освен идентифицирането на отделните обстановки, на техни-
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те основни съставни части и на пространствената им локализация, 
улавяме и техните главни оси на преход, изходите и защитите им. 
Достигаме до централната хипотеза за съществуването на подвижни 
психогеографски плоскости. Измерваме разстоянията, които дейст-
вително разделят два градски региона и които изобщо не съвпадат с 
тези от приблизителната картина, която може да даде една обикнове-
на карта на града. С помощта на стари карти, въздушни снимки и екс-
периментални отклонявания можем да начертаем карта на влиянията 
в града, която в момента липсва. Настоящата несигурност на тази 
карта - която е неизбежна, докато не бъде извършена огромна работа 
- не я прави по-лоша от първите портулани; с тази разлика, че тук не 
става дума за точно отграничаване на континентите, а за промяна на 
архитектурата и урбанизма.

Днес различните атмосферни и жилищни единици са не толкова 
откъснати едни от други, колкото заобиколени от гранични ивици с 
различна ширина. Най-мащабната промяна, която може да предло-
жи отклоняването, е постоянното свиване на тези гранични ивици до 
степен пълното им изличаване.

В самата архитектура вкусът към отклоняването води до препоръ-
ки за най-различни нови форми на лабиринт, които са благоприят-
ствани от възможностите на модерното строителство. Така през март 
1955 г. пресата съобщи за строителството на блок в Ню Йорк, в който 
могат да се видят първите знаци на възможност за отклоняване вътре 
в един апартамент.

„Апартаментите в спираловидния дом ще имат формата на пар-
че сладкиш. Те ще могат да се смаляват или уголемяват по желание 
чрез преместване на подвижните преградни стени. Степенуването на 
полуетажи избягва ограничаването на броя на стаите и наемателят 
може да пожелае да присъедини парчето отгоре или парчето отдолу. 
Тази система позволява за шест часа един апартамент с четири стаи 
да се превърне в апартамент с дванадесет и повече стаи”.

Следва.

Превод от френски език: Момчил Христов
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Франко Берарди - Бифо

Анатомия на Автономията (1979)1

Франко Берарди, по псевдоним „Бифо”, беше една от основните 
фигури на Движението от 1977 г. в Болоня. Той бе арестуван по 
това време с обвинение в „подривна асоциация”. Помолихме Бифо 
да напише следното изложение на контекста, в който движението 
се развива и проблемите, които трябваше да срещне до и след арес-
тите от 7 aприл2.

На 7 aприл двадесет и двама поборници и интелектуалци от Падуа, 
Рим, Милано и Tорино бяха арестувани. Сходното при тях е участи-
ето им до 1973 г. в групата „Работническа власт” (Potere Operaio), 
която след това бе разпусната и се присъедини към движението Ав-
тономия. Те бяха арестувани с обвинението, че са водачи на „Черве-
ните бригади”, най-силната терористична организация в Италия. И 
по-специално, те бяха обвинени в организирането на отвличането и 
екзекуцията на Алдо Моро, водач на управляващата християндемок-
ратическа партия. Няма никакви основания или доказателства, под-
крепящи тези обвинения. И на практика всеки в Италия, който чете 
вестници, го знае. Не само че е грешка да се смята, че арестуваните 
на 7 април поборници и интелектуалци от Автономията са водачи 
на „Червените бригади”, но в действителност, политическите и тео-
ретичните насоки на „Червените бригади” се различават драстично 
от тези на арестуваните лица. Всъщност това, което става ясно при 
тази операция, е, че прокуратурата - и по този начин спонсориращата 
я агенция, правителството - е решила да накара тази група от инте-
лектуалци да заплати за масовата революционна борба в Италия от 

1 Преводът е вторичен и е направен по англоезичното издание: Franco Be-вторичен и е направен по англоезичното издание: Franco Be-направен по англоезичното издание: Franco Be-англоезичното издание: Franco Be-издание: Franco Be-
rardi - Bifo, „Anatomy of Autonomy”, превод на Jared Becker, Richard Reid и An-„Anatomy of Autonomy”, превод на Jared Becker, Richard Reid и An-Anatomy of Autonomy”, превод на Jared Becker, Richard Reid и An- превод на Jared Becker, Richard Reid и An-Jared Becker, Richard Reid и An- и An- An-
drew Rosenbaum, в: Semiotext(e), Vol. III, No. 3: Italy: Autonomia. Post-Political 
Politics, 1980, New York: Semiotext(e), pp. 148-153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 165-170; италианският оригинал е безвъзвратно изгубен; благо-; италианският оригинал е безвъзвратно изгубен; благо-
дарности на изд. Semiotext(e) за разрешението да публикуваме този превод и 
безвъзмездно предоставените авторски права; бел. ред.
2 Уточнение на амер. изд.; бел. ред.
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последните десет години. Правителството смята, че може да успее и 
по този начин да измести баланса на силите решително в своя полза. 
Но ние въобще не можем да осмислим действията, предприети от 
правителството през последните месеци, ако не разберем поне някои 
неща, свързани с политическата ситуация в Италия и италианското 
революционно движение:

ПЪРВО: Kризата на капитализма и на италианската държава след 
борбата на работниците през 60-те години.

ВТОРО: Историческият компромис, един опит да се преодолее 
тази криза и да се победи революционното движение.

ТРЕТО: Новостта на революционното движение за Автономия в 
контекста на историческите социалистически и марксистки работни-
чески движения; неговата теоретична оригиналност и политическа 
практика в контекста на 1977 г.

ЧЕТВЪРТО: Проблемът с гражданската война и „Червените 
бригади”.

Опитът на революционното движение в Италия между 1968-1979 
г. е несъмнено най-богатият и най-значимият в рамките на капита-
листическия Запад. За да разберем новите елементи, които съдържа 
този опит, ние трябва да погледнем в теоретичните и организацион-
ни течения, които достигат критичен стадий при Potere Operaiо - до 
1973 г. - и след това се разпръскват и артикулират в различни органи-
зационни форми в рамките на „Работническа автономия” (Autonomia 
Operaia).

Именно напредъкът на работниците и на Автономията, представля-
вайки най-интересният и съществен елемент в цялото революционно 
движение в Италия по време на тези дванадесет години, е причината, 
която предизвиква репресивната инициатива от страна на съдебната 
система в Падуа. Съдът в Падуа е отговорен за арестуването на го-
ляма част от поборниците и интелектуалцитe, които взеха участие в 
движението. И акцията на съда следва да се разглежда като истински 
опит за окончателно решение, атака, насочена към елиминирането на 
тези сили, които са съставни елементи на последователността в исто-
рията на революционното движение, онези сили, които предоставиха 
катализатор за много значими теоретични начални точки.

I. За да разберем италианската история от последните десет годи-
ни, ние трябва да започнем с вълната от конфликти, започнали през 
1968 г. в университетите и в някои фабрики („Монтедисон” в Пор-
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томаргеро, „ФАТМЕ” в Рим, „ФИАТ” в Торино). През следващата 
година, в „смутната есен” на 1969 г., конфликтът се разпространи 
навсякъде и включи цялата италианска работническа класа в стач-
ки, демонстрации, окупации, и саботажи. През тези две години на 
борба възникна разделението между Левицата и Работническото 
движение. И през следващите години това разделение роди различни 
организации отляво на Италианската комунистическа партия - извън 
официалното Работническо движение, на местно ниво, както и във 
фабриките и училищата.

През същия период, групата „Работническа власт” (Potere Operaio) 
бе формирана на национално ниво; беше съставена от по-малки 
групи, които вече съществуваха: Работническия комитет в Порто-
маргера, групи за работническа власт в Падуа и Емилия, и част от 
студентските движения в Рим и Флоренция. През септември 1969 г., 
„Работническа власт” укрепна и започна да публикува вестник със 
същото име.

Но за да разберем политическия и теоретичен кипеж в основата 
на създаването на „Работническа власт”, ние трябва на първо място 
да кажем нещо повече за новите организационни експерименти от 
1968 и 1969 г., осъществени от работническата класа в по-големите 
фабрики на север.

За момента ние се стремим да определим последиците от класова-
та борба през тези години върху икономическото и институционално 
равновесие в страната.

Борбите на 1968 г. постигнаха най-големи ефекти в университети-
те, където бяха водени ръка за ръка от студентите и младите (както в 
голяма част от света и по-специално на Запад). Тези борби доведоха 
до окончателна криза за ляво-центристката политика (съюз между 
християндемократи и социалисти), която през 1960-те години напра-
ви възможно правителство, основано на политиката на съмнителни 
реформи.

Антиавторитарното нападение от страна на Движението през 
1968 г. породи напрежение и проблеми, които лявоцентристите не 
можеха да контролират напълно. И в общи линии Движението под-
ложи политиката на християндемократите на критика за това, че е 
отчасти отговорна за диктатурата на буржоазията в италианското 
общество и за зависимостта на страната от църквата и авторитарни 
елементи.

Франко Берарди - Бифо
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Междувременно Италианската комунистическа партия (ИКП) 
поддържаше в същността си неясни връзки с движението на студен-
тите и младите хора. Докато не одобряваха техния радикализъм и 
въпреки искането за Автономия, за което движението никога не се 
разколеба, все пак ИКП видя възможност в събитията от 1968 г. да 
наруши хегемонията на християндемократите и да лансира измества-
не на политическия баланс вляво.

Естествено, авангардът на работниците, които се организираха 
във фабриките, имаше съвсем различни цели. В действителност през 
тези години каузата на работника прогресивно клонеше към дого-
варяне на равенство (еднакво увеличение на заплатите за всички; 
премахването на работата на парче и разликите в заплатата; премах-
ването на класифицирането на работните места и опозицията сре-
щу интересите на производството, премахване на повишенията въз 
основа на услуги, на бонусите за производителност; отхвърлянето 
на ускореното производство и т.н.). Съвкупният ефект от исканията 
на работниците предизвика криза в икономическото равновесие, от 
което дотогава промишленото развитие зависеше: по-точно баланса 
между ниски заплати и интензивно експлоатиране на работната сила, 
баланс, поддържан чрез висока безработица и голямо предлагане на 
труда. Важен елемент на социалната сцена през този период беше 
започването на организационна кампания сред работниците мигран-
ти от юг. Дотогава тези работници представляваха масова основа за 
контрол на натиска към профсъюзите в големите центрове на труда; 
обаче между 1968 и 1969 г., особено в Торино, те се превърнаха в 
масова основа на челните редици на профсъюзната борба (и също в 
основа на организираната политическа революция).

Безспорно кризата на политическия контрол върху производстве-
ния цикъл, а следователно също и икономическата криза от 1970 г., 
намират своите корени в силата и продължителността на тази борба 
на работниците и на значителните резултати, постигнати от тях (пов-
семестно увеличение на заплатите, което само през 1969 г. увеличи 
разходите за труд с повече от 20 %, с продължаващ натиск върху за-
платите през следващите години).

Доминиращата политическа класа показа неспособността си да се 
справи с тази борба. Така през тези години възникна политика - на-
правлявана и подкрепена от християндемократите, - наричана „стра-
тегия на напрежение” [„strategia dellа tensione”]. Тази политика се рав-
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нява на изкуствено създаване на моменти на крайно напрежение чрез 
такива средства, като инциденти, провокирани от фашистки групи, 
или чрез агенти, които често имат директни връзки с тайните служби 
на правителството. Първият мащабен акт в резултат на тази страте-
гия бе нападението на Земеделската банка на Милано, при което бяха 
убити 14 души на 12 декември 1969 г. - по време на кулминацията 
на борбата на работниците, започнала в „смутната есен”. Бомбите 
са били сглобени (акцията бе разкрита и осъдена от демократичните 
сили, от групи на крайната левица и от голям брой поборнически 
групи, ангажирани с контраразузнаване) от група фашисти, свързани 
с тайните служби и защитени от влиятелни християндемократи. Но 
за атентата бяха обвинени анархисти и революционното движение 
беше подложено на насилствена атака от пресата и съдилищата. През 
следващите години тези актове често се повтаряха: във всеки случай 
фашистките престъпления бяха използвани като причина за обвине-
ния на левите в насилие и за въвеждането на репресивни мерки за 
противодействие.

Но Движението не бе нито пречупено, нито отблъснато от „стра-
тегията на напрежение”. В годините след 1970 г. то се разшири до 
нови сектори - сред младежите и студентите. Движението натрупа 
приемственост чрез образуването на революционни организации, 
които възникнаха из страната. Те бързо придобиха способността 
да мобилизират хора, като приобщиха остатъците от студентското 
движение от 1968 г., както и един сегмент от работниците, преорга-
низирали се по време на борбите от 1969 г. Най-силните от тези гру-
пи бяха „Lotta Continua” (особено сред работниците във „ФИАТ”), 
„Avanguardia Operaia” (установена в Милано сред работниците в 
големи фабрики и сред студентите) и най-накрая „Potere Operaio” 
- която имаше силно присъствие в Падуа, в заводите на Портомар-
гера и в Университета на Рим.

Тези групи се организираха във фабриките, училищата и на местно 
равнище (насърчавайки политически стачки, окупация на училища, 
студентски демонстрации срещу правителството, и окупации на не-
обитавани къщи от бездомни пролетарии - особено в Рим и Мила-
но). Те изразиха опозицията си срещу Италианската комунистическа 
партия, която след десетилетия на сталинистка преданост започна 
да приема характеристиките на социалдемократическа партия и ос-
ъждаше най-радикалната част на работническа класа и студентските 
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демонстрации в името на единството със средните класи и в името на 
политиката на законност и зачитането на основополагащото управле-
ние на капиталистическия строй.

Тази опозиционна позиция бе налице още през 1968 г., когато ИКП 
бе критикувана и изместена от студентското движение. И отново, 
през 1969 г., когато ИКП се обяви против методите на решителна-
та борба във фабриките. Но антагонизмът нарасна, стана по-остър 
и стигна до отявлено скъсване, когато през 1973 г. ИКП се реши на 
Историческия компромис, или по точно съюз с християндемократите 
и подчинение пред волята на едрия капитал в името на икономиче-
ското възраждане.

Междувременно други значими събития се случиха през същата 
година. Първото бе окупацията на „ФИАТ” от хиляди млади работ-
ници. Действайки с пълна автономия спрямо процеса на вземане 
на решения от профсъюзите, те решиха да окупират завода и да 
издигнат барикади, за да наложат своите искания за значителни 
увеличения на заплатите и намаляване на работното натоварване. 
Революционни групи като „Lotta Continua” и „Potere Operaio” имаха 
незначително присъствие в тази окупация. По този начин в рамките 
на самата окупация се съдържаше възможността за преодоляване 
на тези авангардистки организации, които бяха близо да поемане-
то на традиционната роля, която работническото движение играе: 
авторитарно лидерство и бюрократична неотстъпчивост в отговор 
на страстите и новите видове необходимости, изразени най-вече от 
младите.

Работниците бяха научили твърде добре, че сами трябва да се гри-
жат за себе си, и започнаха организирането си автономно. В същото 
време в заводите започнаха да се формират първите въоръжени клет-
ки (първо в Милано, а след това в Торино и Генуа). Те организираха 
саботажи срещу машините, дисциплинираха бригадири и охраните-
ли и поставяха под обсада калпавите си началници - накратко, те съз-
дадоха работническа контравласт в начален стадий.

Цялото италианско общество бе засегнато от тази изключително 
широка контрабунтовническа мрежа. След като през „смутната есен” 
на 1969 г. контролът на собственика бе пречупен, а принципите на ни-
ска заплата и интензивна експлоатация бяха атакувани, движението 
започна да се занимава директно с политически проблеми - пробле-
ми на властта. Но също така е вярно, че на теоретично ниво, дори 
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повече, отколкото на политическо, в Италия проблемът за властта си 
остана неразплетен възел.

Всъщност борбите през всичките тези години имаха за цел да от-
хвърлят надничната система, както и да отхвърлят експлоатацията, 
която превръща живота в работа до смърт на кредит, принуждавайки 
хората да продават живота си в замяна на надници. И това отхвърля-
не, което влезе в социалното мислене на културно напредналия про-
летариат, все по-добре образован и надарен с по-голяма техническа 
и научна компетентност, се превърна в истинския въпрос на властта 
и освобождението.

Отхвърлянето на работата от работещите се изразяваше по мно-
го начини: намаляване на работната седмица до 40 часа; правото на 
време за почивка и контрол върху времето за производство; налагане 
на контравласт във фабриките; отхвърляне на идеологията за произ-
водство и критика на методологията на експлоатация. Но в рамките 
на борбата се появи по-неотложна необходимост; това бе трансфор-
мацията на тези противопоставяния в програма за освобождение на 
съществуващите енергии, в програма на самоорганизация на произ-
водствения процес и на целия социален цикъл на производство и по-
требление. Това бе разковничето на освобождението на потиснатите 
работници.

През тези години утопията за освобождението на работниците бе 
масова движеща сила и източник на енергия за организацията и за 
призивите към действие. Но идеологическият багаж на традицион-
ния марксизъм продължаваше да бъде бреме не само за официално-
то Работническо движение (главно това на ИКП), но и за по-новите 
групи на революционното ляво. Като идеология, базирана на социа-
лизма - и по този начин на форма на организирана социална експло-
атация, която е още по-строга в господството си над трудовия живот, 
- традиционният марксизъм не можа да удържи силната енергия и 
най-вече радикализма, демонстриран от движението.

По това време самите революционни леви групи навлязоха в своя 
ключов период и техните форми на организация, започнаха отдолу 
нагоре да се измъкват от собствените си капани. След като сред про-
летариата се появи новият радикализъм, особено сред младите, тези 
групи започнаха неумолим процес на бюрократизация, чрез който те 
станаха малки придатъци на официалното реформистки ориентира-
но Работническо движение. Те участваха в избори, дистанцирайки се 
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от тактики, които не могат да бъдат съгласувани със старите начини 
на правене на политика. Този нов процес на радикализация, в който 
самата Власт бе подложена на обсъждане, беше вече налице по време 
на окупацията на Mirafiori („ФИАТ”), която се проведе през март и 
април 1973 г. Безспорно е, че единствените, които се поучиха от тра-
екторията на тази трансформация и на теоретично, и на политическо 
равнище, бяха поборниците на „Работническа власт”. Всъщност през 
май 1973 г. „Работническа власт” реши да се разпусне, разпръсквай-
ки се в комитетите, колективите и базовите структури, които съста-
вляват широката мрежа на Автономията.

Историческият компромис

II. През 1973 г., водена от уроците на чилийските събития, ИКП 
разработи т.нар. политика на Исторически компромис. Тази поли-
тика се основа на хипотезата, че Италия не може да се управлява с 
нищо друго, освен с институционализирано политическо споразуме-
ние между комунистите и християндемократите. Този политически 
„обрат” вече се съдържаше във всяка точка на италианския път към 
социализъм и не представляваше толкова радикално скъсване с тра-
дицията на ИКП на Толиати, а по-скоро нейното логично развитие. 
Но последствието от този „обрат” беше по-нататъшното изостряне 
на скъсването между официалното Работническо движение (ИКП и 
Профсъюза) и новите групи във фабриките и големите градове, кои-
то се организираха, консолидираха и работеха заедно за социална и 
политическа реализация на Автономията.

Споровете между ИКП и Движението за Автономия станаха все 
по-ожесточени през следващите години, и особено през 1975 г., ко-
гато Автономията се очерта като истинско масово движение, което 
обедини млади работници, безработни, студенти, както и другите 
хора, живеещи в периферията на обществото. През пролетта на 1975 
г. Автономията бе поставена пред първото си изпитание, след като 
членове на комитета решиха да си премерят силите с фашистите и 
полицията по време на една конфронтация в Рим. Конфликтът се 
разпространи до Милано, където в средата на април бе убит млад 
фашист, както и член на „карабинерите”. Хиляди млади работници, 
предимно от малки фабрики, се присъединиха към студенти и безра-
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ботни младежи и чрез демонстрации и безредици поставиха центъра 
на града под обсада. Други организирани демонстрации се случиха 
в Болоня и Флоренция (където един мъж бе убит от полицията), То-
рино (където работник във „ФИАТ” бе убит от въоръжен пазач) и в 
Неапол. Това бяха напрегнати дни, през които Автономията изпита 
първите си преживявания между масите.

[...]

В политическите избори от 1975 г. ИКП значително увеличи елек-
торалната си сила, превръщайки се в заплаха за властта на христи-
яндемократите: християндемократите, които заедно със своите тра-
диционни съюзници (центристките партии) вече нямаха гаранция за 
мнозинство в парламента без съгласието или неутралитета на кому-
нистите. От друга страна, управлението на християндемократите не 
можеше да бъде обосновано само от едно ляво мнозинство, защото 
левицата просто не беше толкова силна. През 1975 г., убедена, че е 
необходимо да се ускори ходът за съюз с християндемократите, ИКП 
започна да настоява за Историческия компромис. Те подкрепиха 
християндемократичното правителството, без обаче да влизат в него. 
Тогава ситуацията бе парадоксална: докато масите подкрепяха ИКП, 
вярвайки, че това е най-добрият начин за насърчаване на политика-
та за радикална промяна, политиката на Историческия компромис в 
крайна сметка укрепи неустойчивите християндемократи.

От гледна точка на италианското общество като цяло, това озна-
чаваше, че работниците трябва да платят за икономическата криза 
(която продължи да се влошава между 1973 и 1976 г., в резултат на 
петролната криза). ИКП и профсъюзите отявлено поеха задачата 
да наложат на работническата класа приемането на политиката на 
саможертване, ограничения на потреблението и свити обществени 
разходи. През есента на 1976 г., няколко месеца след изборите, пра-
вителството на Андреоти започна икономическа офанзива срещу за-
платите на работниците и междувременно увеличи цените на най-не-
обходимите стоки - гориво, хляб, тестени изделия и услугите. ИКП и 
профсъюзите бяха използвани за нанасянето на този удар. Работници 
в големите индустриални центрове на севера реагираха с вълна от яр-
остни протести, започнати самостоятелно и против волята и намере-
нията на синдикатите: в „Алфа-Ромео”, „ФИАТ”, „ИТАЛИСИДЕР” и 
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на други места те провеждаха независими стачки. Но „кризата” пре-
мина: за работниците условията на живот се влошиха значително; вя-
рата им в профсъюзите се срина. И от този момент опозицията срещу 
методите и насоките на профсъюзната организация се увеличи. Още 
повече, че политиката на „саможертване”, която намали потреблени-
ето и обществените разходи и насърчи съкращенията на работници, 
рикошира обратно върху тези, които бяха трудово наети. Това доведе 
до постоянно повишаване на безработицата, която в началото на 1977 
г. достигна безпрецедентна цифра (1700000 по официални данни; но 
реално повече от 2 милиона).

[...] 

Оригиналността на Автономията

[...]

Движението от 1977 г. обединява новите пролетарски слоеве: мла-
ди пролетарии в големите градове, които отказват да посветят целия 
си живот на наемния труд и дори отказват всякакъв вид работа. Без-
работните, идващи от училищата или университетите като притежа-
тели на високи научнотехнически знания, са принудени да хабят про-
изводителния си потенциал или да не го използват въобще. Формите 
на социално поведение и културна идентичност, които тези слоеве 
хора произвеждат, ги изолират от политическата традиция; вместо да 
говорим за периферно съществуване [emarginazione], сега ние можем 
да говорим за самонасочено периферно съществуване. Културната 
революция от 1968 г., която наруши форми на поведение, ценности, 
човешки взаимоотношения, сексуални взаимоотношения, взаимоот-
ношения със страната и дома, приключи и завърши със създаване-
то на социален слой, който е непокорен пред понятията за наемния 
труд, постоянно пребиваване и фиксирано място на работа.

[...] 

Бурята, породена от феминисткото движение в мъжко-женските 
отношения и последвалия ги бум на хомосексуални общности, наме-

Из „Анатомия на Автономията” (1979)



180

ри територия, на която да се укрепва, в която да трансформира начи-
ните на живот, спане, хранене, пушене. По същото време, движение-
то за свободно радио стана широко разпространено. Във всеки град, 
квартал и село младите пролетарии, заедно със студенти и работници 
в сферата на комуникациите, използваха ситуацията на законодате-
лен вакуум (в резултат на който държавният монопол върху инфор-
мацията изтече и не бе заменен от друг вид регулация), за да създадат 
мрежа от малки „неоторизирани” станции. Радиостанциите бяха уп-
равлявани с късмет и много малко пари, но те обхващаха териториал-
но пространство, подходящо за организационните форми и комуни-
кационните нужди на нововъзникващите пролетарски слоеве. Това 
беше истински революционен факт: със свободно радио бе възможно 
бързо да се оповестят решенията и назначенията на революционни-
те и основни организации. По този радио канал течеше непрекъснат 
поток от музика и думи, поток от трансформации на ниво символика, 
възприемане и въображение. Този поток влезе във всеки дом и всеки 
можеше да се включи в потока, като телефонира, прекъсва, добавя и 
коригира. Замисълът, мечтата на артистичния авангард - да се прео-
долее разделението между артистична комуникация и революционна 
или подривна трансформация - стана реалност чрез този опит. Крат-
кият, щастлив опит на Радио „Аличе”, което от февруари 1976 до 
март 1977 г. предаваше от Болоня, си остава символ на този период 
от тази незабравима година на експериментиране и натрупване на 
интелектуални, организационни, политически и творчески енергии.

[...] 

Културната трансформация и отхвърлянето на преобладаващите 
ценности, които културният опит от 1976 г. (радиостанции, асоци-
ации, списания, „народна поезия”) натрупа, избухна с вълна от ан-
тиинституционално творчество. Критиката на властта е критика на 
езика на властта. На 17 февруари критиката на властта, критиката 
на представителните институции и критиката на институционалния 
език се обединиха в уникално действие. 7000 млади пролетарии, 
които изхвърлиха с неконтролируем гняв и ярост най-важната фи-
гура сред италианските работнически лидери, Лучано Лама, секре-
тар на Италианската главна конфедерация на труда (ИГКТ) и символ 
на ИКП, от лекционна зала в Университета в Рим, където той про-
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изнасяше политическо изявление (факт без прецедент в историята 
на Движението в Италия). ИКП заклейми младите пролетарии като 
„врагове на работническата класа” и се опита да ги раздели от ра-
ботниците във фабриките. Но този ход не успя; нито една фабрика 
не подкрепи великия профсъюзен лидер. Вместо това младите ра-
ботници от фабриките на север изразиха симпатията си към младите 
пролетарии от Рим, които изгониха Лама. Разделението между ИКП 
и Движението достигна своя връх в този период и вероятно никога 
няма да бъде преодоляно. На 17 февруари голяма част от пролетари-
ата бе насилствено освободена от социалистическите традиции, как-
то сталинистки, така и реформаторски. Автономията на движението 
бе осигурена - в съзнанието и в организирането на все по-разраства-
щи се слоеве. И обстановката за въстанието от март се подготвяше.

Март 1977 г. беше време на най-голяма напрегнатост след избух-
ването на борбата за независимост. Мобилизираните през този месец 
социални слоеве бяха младите безработни интелектуалци, заедно с 
„нерегистрираните и сезонни работници” - т.е. всички сектори на не-
устроени или периферни работници. В същото време март беше мо-
ментът на най-голямо напрежение и разстояние между новото движе-
ние за автономия и комунистическата партия. Изгонването на Лама от 
Университета в Рим създаде прецедент, от който хората от Универси-
тета в Болоня изходиха през март. Окупацията на цялата университет-
ска зона от огромен брой млади пролетарии, идващи от всяка област, 
се превърна в истински бунт, когато на 2 март полицията уби един мла-
деж. Но Болоня е и град, в който ИКП винаги е била силна; местното 
правителството е лява коалиция, а началниците и организациите на 
Работническото движение си сътрудничат, за да гарантират социалния 
мир. Експлоатацията на млади работници в Болоня се контролира от 
мрежа от дребни началници и бюрократи, които често имат връзки с 
комунистическата партия. Накратко: Болоня е града на осъществения 
Исторически компромис. И по тази причина (както и поради извънред-
ната творческа жизненост на Движението) преживяванията в Болоня 
представляват момент с абсолютно централно политическо значение.

[...] 

Също по това време в Италия започна (и тук Движението беше 
изостанало във времето) критичен анализ на социализма от стали-
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нистки тип (на който в крайна сметка ИКП е един вариант). По си-
лата на теоретични разсъждения, разработени във Франция от хора 
като Фуко, Дельоз и Гатари (по-критична рецепция получиха „Нови-
те философи”3, които бяха твърде отдалечени от всякакъв конкретен 
опит по критика на институциите и класовата борба), бе открит нов 
фронт в борбата срещу Държавата. Така се наблюдаваше развитието 
на нови форми на тоталитаризъм, докато историческото ляво бива-
ше асимилирано от апарата на властта. И така критиката на инсти-
туционализираното Работническо движение придоби ново значение: 
според ИКП всичките години след 1968 г. са белязани от придобивки 
за социалната демокрация и реформистките каузи. Но сега започна 
да се разбира, че социалната демокрация, въпреки че въвежда нови 
елементи в традицията на комунистическото работническо движение 
на III Интернационал, не е непременно в противоречие с тоталитар-
ното насилие и сталинистките тенденции. В действителност, двата 
аспекта се смесват от ИКП, която се бе превърнала в компонент на 
буржоазната демокрация, след като изостави всички видове насилие 
срещу съществуващия ред, но в същото време се превърна в насил-
ствен отряд на тоталитаризма срещу революционното движение.

[...] 

IV. До този момент, ние напълно игнорирахме проблема за терори-
зма - абсолютно централен за анализа на класовата борба в Италия. 
Въоръжената борба бе форма на агитация, която след определен мо-
мент се разрасна и най-накрая стана преобладаваща през септември 
1977 г. Проблемът с тероризма вероятно не може да се отдели от це-
лия комплекс от преживявания, свързани с организацията на Движе-
нието във фабриките и в обществото.

От друга страна, е вярно и че целият бърз анализ на най-значи-
мите моменти от класовата борба през това десетилетие си остава 
незавършен и частичен. Целенасочено ние пренебрегнахме анализа 
на връзката между масовото движение и нелегалните организации 
или въоръжените действия. Причината за този пропуск е, че ние би-

3 „Новите философи” - философско неформално обединение на скъсали с 
марксизма във Франция философи, предвождано от Бернар-Анри Леви през 
1976 г.; бел. ред. 
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хме желали, в рамките на нашата неизбежно опростена „история”, да 
погледнем на опита с въоръжената борба като симптоматичен факт, 
като симптом на проблемите, които не са разрешени от масовото дви-
жение.

[...] 

През тези години въпросът за „въоръжената борба” породи редица 
съмнителни тези, независимо дали в рамките на Движението, в преса-
та, или в пропагандата, разпространявана от силите на режима. Теро-
ризмът започна да се разглежда като пряк израз на формите на борба 
на Движението. Със сигурност Движението изразяваше и практикува-
ше форми на насилие, когато насилието представляваше необходимо 
средство за защита на организационните нива (излизане по улиците, 
завземане на сгради, протести), но то винаги отказваше да погледне 
на военната организация като самостоятелна политическа организа-
ция или като „въоръжения орган”. Затова силата на „Червените бри-
гади” е пряко пропорционална на слабостта на Движението. И така, 
когато репресиите на режима натежават повече на Движението, силата 
на въоръжената организация се увеличава. От друга страна, ние също 
трябва да признаем, че от пролетта на 1977 г., когато силата на масо-
вото движение доведе до криза на институционалното равновесие и 
Историческия компромис, държавата се ангажира да възстанови своя-
та стабилност и институционно равновесие въз основа на опозицията 
срещу тероризма. Политиката на „национално единство” - означаваща 
укрепване на християндемократическото правителство (винаги с крех-
ко мнозинство) с помощта на безкритичната подкрепа от страна на 
ИКП - бе приета като спешна мярка на фона на атаката на „Червените 
бригади”. И в деня, в който Моро бе отвлечен, ИКП реши да подкрепи 
правителството на християндемократите, което бе напълно неприем-
ливо. За тази си стратегия ИКП заплати със загуба на изборите през 
юни 1979 г. Но това не е интересно. Това, което е интересно, е, че теро-
ризмът създаде ситуация на криза на революционното движение или 
по-скоро се внедри във вече съществуващата криза на Движението. И 
чрез това внедряване подчерта и консолидира кризата, подсилвайки 
репресията, от една страна, а от друга, ограничавайки революционния 
процес до път без изход, без алтернативен избор.
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[…] 

В Движението има две мнения по въпроса за „легитимността”. Една 
фракция счита въоръжените нелегални действия просто за „разшире-
ние” на масовото насилие, като „разширение” на пролетарската не-
покорност към правните ограничения, наложени от капитализма. Но 
други възразяват, твърдейки, че тази перспектива подценява (в името 
на спонтанната симпатия) радикалното противоречие между автоном-
ното поведение от страна на пролетарските слоеве (които са носители 
на потенциала за освобождение) и сталинистките политики или дори 
наподобяващото държавно поведение на „Червените бригади”.

[...] 

Симулацията на власт, властта на симулациата

В кампанията на властовата структура срещу Автономията всич-
ко е лъжа: не този или онзи детайл, не това или онова твърдение, а 
всичко - доказателствата, фактите, обстоятелствата. Всичко е лъжа 
и властовата структура го знае, дори го декларира. Не е от никакво 
значение за силовите структури, дали нещо е вярно или не е. Това е 
характерът на операцията на правителството. Възпиращата мощ на 
властта се състои в способността ѝ да отприщи кампания от наси-
лие с огромни пропорции, кампания въз основа на СИМУЛАЦИЯ. 
Истинските агенти на офанзивата не са съдиите, а пресата, телеви-
зията и Представлението. По този начин атаката е извън политиката, 
най-накрая освободена от всякаква връзка с истината, освободена от 
всякакво съответствие с реалността. Симулирай безкраен брой воен-
ни сценарии и ги прожектирай на екрана на масовото въображение 
- ето това е стратегията. Защото истината е, че същинската война се 
води на територията на въображението. От едната страна на битката 
е Разубеждението (безкрайната власт на Държавата, на всевиждащо-
то око на всезнаещия мозък, на способния да си представи всичко 
ум), от другата страна е Освобождението на творческите енергии на 
пролетариата, чийто интелектуален потенциал е огромен, но чиито 
материални условия за съществуване са несгодни и мизерни. Това е 
истинското противоречие, истинската война.
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Така че: Представлението от 7 април показа, че днес властовата 
структура може да спечели войната, като нахлуе в сферата на въоб-
ражението. И след като е завладяла сферата на въображението, влас-
товата структура сега беснее, демонстрирайки насилие, което е без-
прецедентно, и арогантност, която е тоталитарна.

[...] 

Ситуацията в Италия представлява изключително интересна 
социална лаборатория, както от гледна точка на капиталистиче-
ското господство, така и от революционна гледна точка. Най-ва-
жният факт за разбирането на сегашната ситуация е, че централи-
зираните и цялостни форми на контрол върху социалния сектор 
достигат своя край и по този начин обществото и силите, които 
циркулират в социалния сектор, вече не са управлявани от поли-
тиката. 

Истинската мистерия на ситуацията в Италия е как един апарат 
за господство над социални същества, поддържан чрез изпълне-
нието на функция, която трябва да се справи и организира въз-
можно най-разнообразните и противоречиви видове поведение. 
Истинският проблем е как функционирането на господството и 
приписването-на-стойност от капиталистическата система могат 
да бъдат установени с помощта на конфликт без фокус. Има една 
нишка на функциониране, която оперира чрез прекъсване, фра-
гментация и конфликт. Въпросът е как може пазарът на труда да 
продължи да функционира, когато огромно количество принаде-
на стойност се произвежда от сегмент на работната сила, който е 
политически и културно непокорен, изключително гъвкав в своя-
та подвижност, който отказва да приеме фиксираните договорки 
на заплати според продукцията, и е задължен да приеме сравни-
телно висок процент конфискация на принадената стойност. Бра-
кът на неподчинението и производителността, на конфликта и 
функционирането, е отправна точка за новия съюз между капита-
листическото развитие и пролетарското освободителното движе-
ние. Този съюз предлага единствените възможности за решаване 
на настоящата криза, единствения начин, по който условията на 
продуктивна автономия, а не на закостеняло подчинение, могат 
да се установят.
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В настоящата ситуация - в която тотализиращата функция съ-
ществува без тоталност и в която властта съществува без прави-
телството - се наблюдава как властта се представя просто като 
тактика, като „политиката на ден за ден”, способна да функцио-
нира само с този образ. Функционирането на този тип полити-
ка не се ръководи от последователно стратегическо планиране, 
а от играта на вътрешното саморегулиране. Опозицията срещу 
този механизъм на саморегулация (в който официалните декла-
рации и обявените стратегии са само симулации на тактически 
сценарии, които не могат реално да контролират силите, които те 
събират) - да се противопоставят на този механизъм на саморе-
гулация, като предложат последователна алтернативна стратегия 
- каквато Организираната Автономия се стремеше да постигне 
- се равнява само на продължаващото впримчване в една игра, 
правилата на която не може да задейства нито един от играчите. 
Така че: няма стратегия, няма критерий за истина в тактиките. Но 
има точка на съприкосновение - поне на тактическо ниво - меж-
ду упоритото желание на пролетариата за освобождение от роб-
ството на работата и интересите на капитализма за увеличаване 
на относителния дял на принадената стойност и увеличението на 
социалната производителност. Този момент на съприкосновение 
понякога дава възможността за пречупване на силата на това Гос-
подство, което желае да попречи на Автономията, което ограни-
чава интелектуалната енергия на пролетариата, което организира 
Знанието и Похвата [Know-how] във функционално предназначе-
ние, насочено към възпроизвеждането на формите на Капитала 
и Стойността, така че пътят към освобождението на живота от 
труда да бъде затворен, така че потенциалът, съдържащ се в ин-
телигентността и дейността на индивида, да е възпиран, докато е 
принуден да се деиндивидуализира и предаде на преобразуването 
си в Абстрактен Труд.

Неопределеността на закона
и саморегулирането на въображаемото

И така ние стоим пред парадокса на господство, което се упраж-
нява, без правителство, контрол на системата без управление на сис-
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темата. Когато една система става много сложна и има множество 
независими променливи, тогава поговорката „празен ум - податлив 
ум” изглежда да е приложима. Липсата на „планиране” прави систе-
мата контролируема. Един учленен план и „цялата му тежест” има 
тенденцията да поляризира обществото, като кара хората да издигат 
„стени на осъждането”. В сложни системи поляризацията бива ели-
минирана и средствата за регулиране клонят към съответствие с нео-
пределеността на системата. Това практическо правило преобладава 
дори на идеологическо и съдебно ниво. Така че нека още веднъж да 
разгледаме съдебната кампания, стартирала на 7 април.

Издигнатият „замък” от обвинения няма „основа”. Но точно това 
е, което действията на правителството трябваше да демонстрират: 
„правосъдието” разкрива липсата си на основа в „закона” по начин, 
който е почти скверен. Само по този начин правосъдието може да 
влезе в отношение „престъпление-обвинение” със социални съще-
ства, които са много различни едни от други.

Пояснителни за изследването на този феномен са откровенията на 
някои от интелектуалците, които се опитват да ни внушат, че няко-
га са били „внедрени” в Движението. Нека да обърнем внимание на 
някои от по-достойните признания: „Простете ми, ако настоявам на 
този въпрос, но тази версия на ‘Potere Operaio’ [т.е. клонът Венето-
Емилиан, към който принадлежи Качиари] няма нищо общо с версия-
та, която възникна след 1968 г.” (Качиари в интервю за La Repubblica, 
10/4/79). Или това: „Аз последната си политическа дискусия с Негри 
имах преди повече от десет години ... Не съм го виждал оттогава...” 
(Асор Роса в La Repubblica, 24/4/79). Вие знаете поговорката - „Хо-
рата издават себе си!”. И това е механизмът, който силите на „спра-
ведливостта” искат да наложат: лицата трябва автономно да изпитват 
необходимостта да се оневинят или е необходимо да се разграничат 
от обвиняемия, за да се насладят на „удоволствието, че са оцелели” - 
за да заема една фраза от Канети.

Липсата на основи на закона става изключително очевидна, кога-
то „законът” съществува в състояние на „извънредно положение”, 
когато се превръща в „спешна съдебна мярка”. Но спешността оз-
начава прекъсване на рационалността, като по този начин треската 
трябва да се покаже като треска - тя може да бъде ефективна само 
ако е изживяна като треска. „Законът” усеща нуждата да се прет-
вори като неопределен, за да бъде в състояние да преследва всички 
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тези същества, определяни от обществото, за да контролира всяко 
определяне.

Неопределеността на „закона” в действителност се равнява на не-
определеността на социалните типове: в крайна сметка, какъв е ти-
пичният революционер днес? Този неопределен „закон”, въпреки 
привидностите и въпреки цената, заплатена от авангардните движе-
ния, не се стреми да преследва тези движения (ако се стремеше, то 
„законът” би бил нещо съвсем определено, би имал основи - това е 
позицията на ИКП), а по-скоро насочва грижите си към неопределени 
елементи. Един американски изследовател пише в скорошен анализ на 
феномена на тероризма, че „‘моралната чувствителност’ на нормал-
ния гражданин не е много по-различна форма от тази на терориста” 
(Ян Шрайбър), тъй като в сложна система, в която „посредничеството” 
като структура се е провалило, всяка група - чак до нивото на индивида 
- има тенденцията да се определя автономно и да не вижда себе си във 
връзка с „другите”. В същия дух, Брайън Дженкинс е определил теро-
ризма като „инструмент за постигане на политически цели, които са 
били зададени автономно”. Неопределеността на „закона” служи като 
средство за преследване на социални същества, които се самоопреде-
лят до такава степен, че те вече не са разпознаваеми въз основа на тех-
ния социален „статус”. Така че, за да „преследва” социални същества, 
законът трябва да е „без-личен” до такава степен, че да се превърне 
в символна репрезентация, изпълняване на или спектакъл по обвине-
ние и съдебен процес. Вместо да преследва обикновените граждани, 
той има за цел да преследва символични личности, продукти на колек-
тивното въображение; Виновната Страна е продукт на въображението 
на всички. На това ниво на абстракция на съществата законът вече не 
може да поддържа себе си и има нужда от абстракции, оповестявани 
чрез средствата за масова комуникация. Неопределеността изисква от-
ношения с масмедиите - само тогава може да се разиграва „театърът 
на жестокостта”.

Законът се превръща в комбинация от извънредни мерки и масме-
дии, съществува под формата на извънредно положение, като какво-
то масмедиите започват да го идентифицират, той е онзи, който е по 
силата на това, че е друг.

Съдебното действие работи в сферата на непредвидените обстоя-
телства не само защото това е система от тактики, която измест-
ва границите на законността според специфичните обстоятелства, 
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както твърди Умберто Еко, но и защото днес всяка граница е извън 
обхвата на класически кодифицираното право, защото вече няма 
смисъл в преследването на „частни” лица. Важното е не толкова 
изходът на съдебните действия, а по-скоро символичният процес, 
пуснат в ход чрез масмедиите. И целта на съдебния процес не е 
толкова поддържането на реда, а по-скоро непосредственото съз-
даване на колективно припознаване на „границите” - признаване, 
което може да бъде създадено само когато преобладава безредието. 
Вече няма „лично” наказание, а само символично наказание. Тради-
ционният процес в съдебна зала вече е безотносителен в лицето на 
въображаемите процеси (т.е. задействани от въображението), рази-
гравани от масмедиите. Това, което не може да бъде наказано фи-
зически, вместо това се наказва с помощта на универсален жертвен 
ритуал, сиреч символичните процеси, които масмедиите разиграват 
във въображението на колективността. Всъщност изправено на съд 
е въображението. Съдебният процес цели създаването на опреде-
лени нагласи и прозрения, към принуждаването на неопределени 
социални индивиди да възприемат - самостоятелно и по своя ини-
циатива - идентичност, определена им от съдилищата.

За тази цел на съд бяха изправяни лексикални елементи от тек-
стовете и идеите нa Негри; няма значение чий е речникът - по-ско-
ро обвинени са самите речник и идеи на въображаемото социално 
същество. Прокуратурата не търси една виновна страна, а по-скоро 
Виновната Страна - колективното въображение на Виновната Стра-
на. Деконструкцията и конструкцията на текстове и лексика са функ-
ционални елементи в създаването на лексикална и лингвистична Ви-
новна Страна. Не е случайно, че Умберто Еко чувства нуждата да 
използва двусмислици в статията си. Даването на съд на думи не е 
възможно в съдебната зала; това се прави вместо това в масмедиите 
и символичния процес.

Заключения

След като стигнахме толкова далеч, сега трябва да изградим опе-
ративен синтез, който е в състояние да победи предпоставките, които 
структурата на властта наложи с действията си от 7 април (както и 
всички други предпоставки, които структурата на властта наложи в 
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последно време). Целта, която се стреми да постигне революционни-
ят елемент (повече или по-малко съзнателно) през последните годи-
ни, е освобождението на този потенциал за автономия, който е про-
изведен в обществото от усилията на настоящата форма на организи-
рана Автономия. Тази цел се равнява на предприемането на премина-
ване от 70-те към 80-те години, докато през това време се поддържат 
структурни условия, които гарантират освобождението на живота от 
труда и които избягват от логиката на изтребление и екоразрушение, 
разпространявани от капитализма на Ядрената епоха.

През последните месеци атаката, извършена от структурата на 
властта, се стреми да направи това преминаване невъзможно - т.е. тя 
е насочена към възстановяване на инициатива в полза на Държавата, 
докато предотвратява по-нататъшното съществуване на структурни-
те условия, необходими за революция.

Властта, упражнявана без опит да се управлява, приема много ви-
соки нива на конфликт. Така структурата на властта се е научила да 
оцелява на непостоянен терен, като възстановява продължителнос-
тта на функционирането си насред тази непоследователност. Рево-
люционните импулси са оставени да съществуват във всяка социал-
на среда, във всеки тип функция на производството с изключение 
на тази основна функция, съставена от Знанието. В действителност 
днешното градско общество може да се разглежда като среднове-
ковно феодално владение: разбойници и луди бродят в търсене на 
плячка или се забавляват в пристъпи на лудост, но само ако останат в 
провинцията, в пустинята или гората и не стъпват на територията на 
имението. Имението в мегаполиса на 80-те години е мястото, където 
се произвежда Знанието, и е технологичната сърцевина на производ-
ството. Пътищата за достъп до това имение са строго пазени, докато 
по улиците и домовете в мегаполиса всичко е позволено.

Центърът на социалната организация лежи в зоната, където Знани-
ето е произведено и функционира. Но би било опростенческо да за-
ключим, че следователно е необходимо революцията да замени лени-
нистката конфискация на Държавата с ленинистката конфискация на 
Знанието. Проблемът в действителност е много по-сложен, тъй като 
не само свойствата и използването на Знанието, но и структурата му 
се определят от капиталистическото функциониране. И процесът на 
спиране на функционирането на Знанието (днес Знанието функциони-
ра, за да контролира и да определя стойности, но в него лежи възмож-
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ността за самотрансформация в една безкрайно производителна сила 
в състояние на постепенно освобождаване на сегменти на социалното 
съществуване от ограниченията на труда) - този процес на спиране 
е свързан с повтарящо се, дългосрочно (може би изключително дъл-
госрочно) пречупване на начините, процедурите и инструментите за 
производство на Знанието (преминаване от структурата на властта към 
автономен социален ред). И само този дълъг процес на повтарящо се 
пречупване и присвояване на начините и инструментите за производ-
ство на Знанието ще бъде в състояние да промени епистемологичната 
и следователно оперативната структура на Знанието.

Но формите и политиките, участващи в този процес, са все още 
изцяло неизвестни за нас. Т.е. ние не сме разработили теория за „пре-
хода” (за да използвам тази ужасна и неточна дума). Единствената 
теория на властта и прехода, която ние притежаваме и към която 
трябва постоянно да препращаме - може би за да се отклоняваме от 
нея, но все пак винаги оставяйки в нейния капан, - е ленинистка-
та. По същество ленинистката теория може да бъде формулирана 
по следния начин: пролетариатът трябва да завземе Държавата, да 
засили механизма на Държавата и господството на волята на Държа-
вата над обществото, за да може да премахне капитализма (само след 
това изчезването на Държавата може да бъде възможно). В умовете 
си сме мечтали за осъществяването на тази програма в продължение 
на петдесет години, от времето на „военния комунизъм”, от времето 
на НЕП през периода на сталинизма до китайския опит, до ужасната 
реалност на днешния социализъм. Капитализмът нито е премахнат, 
нито е трансформиран, а по-скоро е закостенял, доколкото Държа-
вата, която трябваше да въплъти волята към изместването си, вмес-
то това не бе нищо повече от овещняване на онези отношения на 
производство, наследени от капитализма. С други думи, Държавата 
представляваше един вид терористично наложена рекапитулация на 
съществуващите начини на производство, задушаване на всяко въз-
можно движение към автономия в социалната система.

Затова днес е назрял моментът за формулиране на една хипотеза за 
„прехода”. Хипотезата, която ние прокарваме като предпоставка за по-
нататъшна теоретична работа, е едно дословно преобръщане на тео-
рията на Ленин. Сиреч целим да материализираме една „игноракция” 
спрямо Държавата („игноракция”: адаптация от немското ignoraкtion 
- действие, което пренебрегва, не признава онези формални граници, 
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които Държавата налага), да материализираме премахването на меха-
низма на контрол на Държавата и да материализираме политическата 
формализация на обединението между мобилните слоеве на работната 
сила и динамичния капитализъм, между капиталистическото, постин-
дустриално, електронно развитие и пролетарското неподчинение на 
трудовата етика. Интересно е, че понастоящем се подновява внима-
нието към неолибертариански хипотези в икономиката. Така че инте-
ресът, който мнозина революционни марксисти проявиха към иконо-
мическите хипотези на неолибертарианската тенденция, е разбираем.

Върху прехода

Революционната мисъл трябва да съсредоточи критичните си уме-
ния към въпроса за прехода, дори само за да ликвидира и измести по-
нятието. Както Л. Берти твърди, понятието „преход” и системата от 
категории, които включва, може да „произведе” истински сценарий 
- може да произведе възглед за революционния процес, който да се 
изпречи на пътя на освобождението. Лишаването от това понятие оз-
начава лишаване от една практика и идеологическа проекция, и така 
в крайна сметка лишаване от ефекта на реалност. Освобождаването 
от идеята, че капитализмът и комунизмът са системи, които следват 
една друга в диахронична схема, се равнява на признанието, че рево-
люцията на върха на капитализма съдържа единствената възможност 
за Движение на Автономията от капиталистическото господство. 
Това Движение за Автономия включва освобождение от работата и 
потискане на общите формални условия на капиталистическото гос-
подство. Грохването на тава господство така може да се осмисли (и 
въведе в действие) като субективен модел (в Движението към Авто-
номия) на процес, в който капиталът определя материалните условия 
за възстановяването, без да се възпроизвеждат формалните условия 
на предходната система. Разделянето на материалната организация 
на Похвата [Know-how] от формата на Стойността след това се пре-
връща не в естествена тенденция, а в стратегическата цел, плана за 
действие на революционното движение.

Превод от английски език: Мартин Маринос
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Серджо Болоня

Из „Класов състав и теория на партията в 
произхода на движението 
за работнически съвети” (1972)1

[…]

Теоретична дискусия в международното
работническо движение

Десетилетието между края на XIX и началото на XX в. е периодът 
на най-интензивен и разгорещен теоретичен дебат в средата на меж-
дународното работническо движение. Би било невъзможно тук да от-
бележим всички централни теми и ще се ограничим само с някои, по-
специално с тези, които са били в основата на дискусията и на поли-
тическото планиране на движението на съветите: отношението между 
стихийността2 и ръководството, обективната функция и употребата на 
стихийността, отношението между тактика и стратегия, между проф-
съюзи и партия. Относно тези теми се води борба между трите големи 
течения в работническото движение: ревизионистко, революционно 
и анархосиндикално. След като напомних преди всичко за борбите в 
Русия, Германия и САЩ, ще отбележа единствено възгледите на Берн-
щайн, Роза Люксембург, Даниел Де Леон и Ленин. Следва също така 
да се напомни, че почти всички фундаментални трудове в това отно-
шение са написани преди руската революция от 1905 г.

В своята поредица от статии в Neue Zeit и в основния си труд Пред-
поставките на социализма и задачите на социалдемокрацията Берн-
щайн засяга един много важен въпрос. Той счита, че полето на сблъсък 
между капитала и труда следва да бъде разгледано в контекста на съ-
отношението между заплати и печалба. От тази вярна констатация той 

1 Преводът е направен по изданието: Sergio Bologna, „Composizione di 
classe e teoria del partito alle origini del movimento consiliare”, в: Autori Vari, 
Operai e stato. Materiali Marxisti, Milano: Feltrinelli Editore, 1972, pp. 28-42, 
44, 45-46; бел. ред.
2 Вж. бел. 9 от превода на Рене Ризел; бел. ред.
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прави редица заключения, които водят до това работническото движе-
ние да загуби класовата перспектива на вземането на властта. Няма 
обаче да разберем защо неговите трудове са разбунили толкова духове-
те, ако не вземем предвид, че първоначалната формулировка, от която 
той тръгва, е правилна. От нея Бернщайн прави следните два извода: 
профсъюзната борба, възприемана като икономическа борба, следва 
да вземе превес над политическата борба и следователно профсъюзът 
стои над партията; формите на борба не трябва да включват масови 
демонстрационни действия, за да бъдат в контекста на конкретния 
договорен спор; политическата борба следва да отразява единствено 
нарастващата политическа сила на работната сила и трябва да се огра-
ничи с това да създаде институционална рамка на този растеж, или с 
други думи, да бъде неговата правна санкция. Относно разбиранията 
на Бернщайн може да се каже, че са изгубили от поглед крайната цел 
на социализма, че са оставили непокътнати структурите на властта, но 
със сигурност не може да се каже, че не представляват едно преодоля-
ване на фатализма, на детерминизма и на механизма на предишните 
състояния на II Интернационал. Те представят икономизма като обща 
теория на класовото движение, но именно по тази причина имат дина-
мичен заряд и възможност да бъдат незабавно приложени, което вед-
нага бива забелязано от водачите на големите немски профсъюзни ор-
ганизации, които ги приемат, без да обръщат внимание на колебанията 
на водачите на партията (Кауцки), притеснени от отдалечаването от 
ортодоксията. Предвид значението на немските организации на II Ин-
тернационал, незабавното приемане от страна на синдикалистите поз-
волява на доктрината на Бернщайн да получи силен отзвук и широко 
разпространение, макар и в някои държави синдикалистите да са силно 
повлияни от анархосиндикалистките теории, които обаче, не следва да 
се забравя, споделят с бернщайнианството отказа от „партийна” орга-
низация или нейното преодоляване. През 1903 г. немските профсъюзи 
официално се отцепват от социалдемокрацията: всъщност не става 
дума за нищо повече от обявяването на независимост на профсъюза от 
партията. При това е ясно, че за революционерите политическият еле-
мент, значението на фактора „политизация” в работническите борби, 
заема основна роля за противопоставяне на бернщайнианството. Нуж-
на е нова стратегическа визия и същевременно е нужно формулиране-
то на вид организация, център за вземане на решения, който би могъл 
да обедини в едно тактика и стратегия. Това ново предложение трябва 
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обаче да обърне особено внимание на стихийността като противовес 
на институционалните възможности на профсъюзите да контролират 
процеса на борба в неговите отделни дейности (всекидневна тактика) 
и в неговата обща линия. Но щом стане дума за стихийност, се използ-
ва термин, в който се крие силата на анархосиндикализма. Необходимо 
е от термина „стихийност” да бъде премахнат анархичният нюанс, а от 
термина „политика” - нюансите на бюрократичното и беззащитното, 
които той е приел. Вече не само профсъюзните водачи, а и водачите 
на социалдемократическата партия започват да приемат възгледите на 
Бернщайн. Преди всичко е нужно да се говори за трудещите се не като 
за работна сила, а като за независима политическа класа. Трудно е да 
се спечели този теоретико-политически спор с мнозинство в партий-
ните организации или с по-добри полемични доводи. Необходимо е 
значимо политическо събитие, което да натежи на везната, и за всички 
революционери 1905 г. дава възможност за проверка, както и перспек-
тива за победа над ревизионизма.

Първите революционни отговори на бернщайнианството идват 
още по-рано. Започва Роза Люксембург със своя текст Социална ре-
форма или революция? (1899 г.), в който веднъж завинаги бива опре-
делено полето на действие на профсъюза, както и неговият институ-
ционален терен. Според Роза Люксембург дейността на профсъюза 
„се ограничава просто с регулацията на капиталистическата екс-
плоатация съгласно условията на пазара”, като по този начин „бива 
възпрепятствано каквото и да било влияние върху производствения 
процес”. Въпреки това Роза Люксембург разяснява как профсъюз-
но-икономическата дейност би могла да доведе до задушаване на 
капиталистическото развитие и да създаде предпоставките за кри-
за на системата. На това място „политическата и социалистическа 
класова борба трябва да добие нова сила”. Относно съотношението 
заплати - печалба Люксембург пише следното: „Профсъюзите... не 
са в състояние да водят една агресивна икономическа политика спря-
мо печалбата, защото не представляват нищо друго освен организи-
раната защита на работната сила срещу атаките на самата печалба, 
отговорът на работническата класа на смазващата капиталистическа 
икономика”; борбата между заплатите и печалбата „не се води в праз-
но пространство, а в рамките, определени от закона за заплатите, и 
профсъюзите не могат да премахнат този закон, а само да го облек-
чат”. Друга важна точка, разглеждана от Люксембург, е отношението 
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между политическата борба и борбата за демокрация („днес социа-
листическото работническо движение е и може да бъде единствената 
опора на демокрацията... не съдбата на социалистическото движение 
е свързана с буржоазната демокрация, а по-скоро съдбата на демо-
кратичното развитие е свързана със социалистическото движение”).

Макар и ясен по отношение на демистифицирането и разобличава-
нето на теорията на Бернщайн, дискурсът на Люксембург оставя пре-
калено много важни точки открити; подобно на всички демистифици-
ращи дискурси и този е отрицаващ, а все още не реконструиращ. Роза 
разбира, че бернщайнианството е вкарало в криза революционната 
линия и теорията на партията. Една от най-успешните формулировки 
на Бернщайн е „партията е нищо, движението е всичко”. В конте-
кста, в който бива използван, този лозунг означава прехода от една 
строго структурирана партия към партия на мненията, но този лозунг 
изправя също така организацията пред проблема на отношенията с 
едно масово движение, изоставяйки отклоненията на фетишизма по 
вътрешните неотложни партийни проблеми, на прекомерното вни-
мание, отделяно на административните аспекти на организацията и 
на самосъхранението. Бернщайн въвежда един динамичен елемент в 
партийния живот, в бюрократичното планиране на един самозадово-
ляващ се организационен растеж. Друг любим лозунг на Бернщайн 
е „да живее икономиката, долу политиката”, който изключително на-
помня на лозунга на френските анархосиндикалисти „méfiez’vous des 
politiciens!”3. Роза разбира, че нейната критика на линията на Гер-
манската социалдемократическа партия (ГСДП) и на профсъюзите 
може да налее масло в огъня на ликвидаторските теории в партията, 
както и на която и да било друга партия, била тя нова, или стара. 
Към анархосиндикалисткия вариант на стихийността се прибавя, ма-
кар и добре маскиран, един ревизионистки вариант. От друга страна, 
Роза Люксембург не е готова да се откаже нито от своята критика 
на бюрокрацията, нито от своята положителна оценка за ролята на 
стихийността. Но няма ли нейната антибюрократична полемика да 
налее масло в огъня на тези, които критикуват партийната организа-
ция и политиката сами по себе си? Нейната положителна оценка на 
стихийността няма ли да налее масло в огъня на анархистката сти-
хийност?

Тези съображения карат Люксембург да предложи едно средно ре-

3 (Фр.) - „Не се доверявайте на политиците!”; бел. прев.
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шение, те я навеждат към теорията, която Ленин определя като теория 
за „организацията като процес” и „тактиката като процес”. В Органи-
зационни проблеми на руската социалдемокрация (1904 г.) тя отново 
подкрепя идеята, че масите са по-важни от партията („Скромната роля 
на съзнателната инициатива на ръководните органи на партията при 
създаването на тактиката може да се види, както в Германия, така и 
навсякъде другаде. Като цяло тактиката за борба на социалдемокра-
цията в нейните основни линии не е измислена, а е резултат от ре-
дица големи креативни дела на класовата борба, често елементарна, 
която извършва своите експерименти. И в този случай несъзнаваното 
предхожда съзнанието, логиката на обективния исторически процес 
предхожда субективната логика на главните действащи лица. Ролята 
на ръководството на социалдемократическата партия е преди всичко 
консерваторска”), но същевременно подчертава, че в старата органи-
зация не всичко е за изхвърляне („в [немската] социалдемокрация е 
налице едно пролетарско ядро, което вече е силно и образовано и дос-
татъчно съзнателно, за да повлече след себе си в революционната дей-
ност декласираните и дребнобуржоазни симпатизанти”). При изграж-
дането на своята политико-организационна линия Люксембург трябва 
да вземе предвид условията, при които ще се наложи да действа едно 
революционно течение в Германия, т.е. „входимост” в Германската со-
циалдемократическа партия. По тази причина със своите усилия в об-
ластта на социологията тя се стреми да определи слоя от млади кадри 
в партията, които поради своя произход или своята подготовка имат 
по-голяма възможност да научат урока на стихийността, да разберат 
тенденциите и ориентацията на борбите, водещи се извън или без ор-
ганизацията. Само избухването на нова революция би решило патова-
та ситуация в партията. Не случайно някои колебания в дискурса на 
Роза Люксембург от 1904 г. биват отстранени през 1906 г., когато тя 
публикува Масовата стачка, партията и профсъюзите с анализ на 
революцията в Русия през 1905 г. След като проследява феноменоло-
гията на руско-полските масови стачки, Роза Люксембург си поставя 
по-сериозния въпрос за ръководството и организацията, но нейните 
предложения са все още прекалено общи: „социалдемокрацията има 
за задача да поеме политическото ръководство и насред революцион-
ните събития”, „тактиката на социалдемокрацията не отстъпва по ре-
шимост и строгост на ефективното ниво на силите, а е по-скоро над 
него, това е най-важната задача на ‘ръководството’ в период на масови 
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стачки”. Както се вижда, става по-скоро дума за норми за поддържане 
на правилно отношение със стихийността, но все още липсват точни 
насоки относно начина за нейното организиране и подчиняване. Роза 
отново се намира по средата между социологията на организацията и 
партийната теория („решимостта и непоколебимостта на работниците 
и тук имат своята роля, и разбира се, инициативата и по-нататъшното 
ръководство е работа естествено на социалдемократическото ядро на 
пролетариата, доколкото то е най-организирано и просветено”). С дру-
ги думи, управлението е поверено на партийните кадри от фабриките. 
В анализа на стачките в Русия Роза Люксембург цитира и обръща осо-
бено внимание на доклада на профсъюзите от Петербург като модел за 
организация и управление. Макар и да обърнахме внимание на някои 
недостатъци в мисълта на Люксембург, не трябва да забравяме, че поч-
ти всички младежки и работнически кадри, които създават съветско-
то движение, откриват основните практико-теоретични направления 
в нейните произведения. Руският опит от 1905 г. е фундаментален за 
това ново поколение работници и интелектуалци, току-що записали 
се в партията. „Левицата” в Германската социалдемократическа пар-
тия оказва силно влияние върху тях, както поради ръководната роля на 
Карл Либкнехт в младежката организация, превърнала се в център на 
политическо недоволство, принудило управлението на партията да я 
разпусне, така и поради водещата роля на Роза в партийната школа за 
подготовка на кадри.

Друга важна точка в произведението на Люксембург от 1906 г. е 
финалният анализ, който тя извършва на класовия състав на населе-
нието в Германия, започвайки не случайно с миньорите или по-скоро 
с това, което тя нарича нищетата на миньорите. За да подчертае 
социалността на масовите стачки, Роза подчертава значението, което 
придобива политическото обединение между работническата класа, 
бедния пролетариат и подпролетариат.

Предвид факта, че за Ленин стихийността е най-ниското ниво (а 
не както счита Роза Люксембург, най-високото ниво на борба), за 
започване на обсъждане на политическата организация, авторът на 
Какво да се прави? вече е преодолял редица проблеми, в които Роза 
все още е оплетена. Без да правим пълен анализ на труда на Ленин, 
ще отбележим неговите основни точки, за да разберем впоследствие 
дълбоките различия между болшевизма и съветисткото движение.

а) Всяка организационна дискусия е подчинена на политическата 
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линия и по тази причина Ленин изисква преоценка на теорията, за да 
се освободи от пречките на „емпиричния активизъм”; на второ място 
определя с максимална точност демаркационната линия между берн-
щайнианството или икономизма и революционната хипотеза; накрая 
обръща внимание на отношението между ръководството и стихий-
ността и обвинява икономизма, че се подчинява на стихийността и 
следователно изпълнява просто агитационна функция в стихийните 
борби.

б) Според формулировката на Кауцки, буржоазните интелектуал-
ци имат задачата да внесат отвън социалдемократическото съзнание, 
което не се създава стихийно сред работническите маси, за да откло-
нят тези маси от естествената им склонност към трейдюнионизъм.

(„И така ние се убедихме, че основната грешка на ‘новото направ-
ление’ в руската социалдемокрация е в преклонението пред стихий-
ността... Стихийният подем на масите в Русия стана с такава бързи-
на, че социалдемократическата младеж се оказа неподготвена за из-
пълнението на тези гигантски задачи. Революционерите изоставаха 
от този подем и в своите ‘теории’, и в своята дейност, те не успяха да 
създадат една непрекъсната и приемствена организация, способна да 
‘ръководи’ цялото движение”4.)

в) Основавайки се на определението на Енгелс на икономическата 
и профсъюзна борба като „съпротива срещу капиталистите”, Ленин 
определя институционалната граница между профсъюз и партия. 
Профсъюзът се бори с отделния капиталист от определен отрасъл, 
докато „социалдемокрацията представлява работническата класа не 
в нейното отношение само към дадена група капиталисти, а в ней-
ното отношение към всички класи на съвременното общество, към 
държавата като организирана политическа сила”5. По тази причина 
задачите за агитация и политическо изобличаване се простират не 
само в сферата на икономическата работническа борба, а във всички 
възможни други сфери.

г) Терористичното решение също е грешка, тъй като не допринася 
по никакъв начин за организацията и политическото ръководство на 
спонтанността, а по-скоро изрично се отказва от тях.

д) В частта относно „примитивизма” на социалдемократическата 

4 В. И. Ленин, Какво да се прави?, в: Избрани произведения, т. 2, София: 
Издателство на БКП, 1969, с. 242; бел. прев.
5 Пак там, с. 246; бел. прев.
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организация в Русия, без да изключва нито една група, Ленин раз-
глежда по-обстойно техническите аспекти на нелегалната органи-
зация. Всъщност той обръща особено внимание на това, което той 
възприема като специфично политическо ниво на дейност и което 
той рязко разграничава от агитацията, която е само част от него, как-
то и от намесата в работническите борби, която представлява само 
един дял от него, бил той и „най-важният”, предлагайки на партията 
един артикулиран и комплексен начин на намеса, подобен на този на 
социалдемокрацията в Германия.

е) Значението на Какво да се прави? се крие в изключителната ис-
креност, с която Ленин разглежда въпроси като функцията на инте-
лектуалците и на работниците: „Не само революционерите изобщо 
изостават от стихийния подем на масите, но дори и работниците-
революционери изостават от спонтанния подем на работнически-
те маси... нашето първо, най-належащо задължение е да действаме 
за изграждането на работници-революционери, стоящи на същото 
равнище по отношение на партийната дейност с интелигентите-ре-
волюционери... един що-годе талантлив и ‘обещаващ’ агитатор-ра-
ботник не трябва да работи във фабриката по 11 часа на ден. Ние 
трябва да се погрижим той да живее от партийни средства... И наша 
пряка вина е, че ние твърде малко ‘подтикваме’ работниците в този 
общ за тях и ‘интелигентите’ път на професионално-революционна 
подготовка, твърде често ги дърпаме назад със своите глупави при-
казки за това, кое е ‘достъпно’ за работническата класа, за ‘работни-
ците-средняци’ и пр.”6. Макар и Ленин още да не го заявява ясно в 
този негов труд, огромната разлика и историческото закъснение на 
революционните течения в Централна Европа спрямо руския опит 
са очевидни. В краткото описание на историята на болшевишката 
партия, което Ленин пише в „Левичарството” - детска болест на 
комунизма (1920 г.), може да се види, че той и неговите другари още 
през 1902 г. са гледали с известна дистанция на първите формули-
ровки на една нова европейска левица, все още заета с проблеми, 
които руският опит вече е преодолял. Тактическата подкрепа, ока-
зана на Люксембург, не може да скрие сериозните различия, преди 
всичко по отношение на разбирането за партия и отношението ръ-
ководство-стихийност. До 1918 г. Ленин се ограничава до това да 
разчисти сметки с бернщайнианския опортюнизъм, а впоследствие 

6 Пак там, сс. 321, 324; бел. прев.
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след консолидирането на съветската власт и с Панекук, Доймих и 
следователно, косвено, с теорията за организацията-процес на Роза, 
която той отново счита за подчиняване на стихийността, отъжде-
ствяване на партията със спонтанните движения, объркване между 
политизирани работници, работници, участващи в борбата, и про-
фесионални революционни кадри.

ж) Едно нещо е ясно: не е достатъчно един работник да има на-
пример правилното виждане за борбата в завода, за борбата, която 
той материално организира, за да се превърне в революционен кадър 
и професионален революционер. Не е достатъчно да превърнеш об-
ществената функция, която системата възлага на индивида в произ-
водството, в собствена политическа функция на действащо малцин-
ство на мястото на производство, за да станеш болшевишки кадър. 
Организацията на Люксембург обаче представлява координирана 
мрежа от действащи малцинства, способни да отнемат властта на ре-
формисткото управление на класовите организации.

Наистина ли в това се крие цялото различие между Ленин и Роза? 
Дотук може би го редуцирахме до лишени от плът формални тер-
мини, но не успяхме да уловим един друг елемент, в който може би 
се крие ключът за разбирането на позицията на Ленин: разликата 
между мрежа от действащи малцинства и мрежа от професионални 
революционери е просто един въпрос, който се отнася до истори-
ческия стадий на класовата борба и съответно до различните нива 
на развитие на стихийността. Не става дума за отричане на функци-
ята на действащите малцинства, за да се предпочете функцията на 
професионалните кадри. Става дума за това и двете функции да бъ-
дат възприети като израз на нивото на развитие на движението, като 
първата е по-изостанала в сравнение с втората. Съществуват ли сле-
дователно закони за растежа на движението, възможно ли е научно 
да се определи процесът на формиране на партията, възможно ли е 
да се формулира научна теория на партията? Ленин отговаря на тези 
въпроси, че научността на тази теория може да се проследи спо-
ред по-голямата или по-малка точност, с която в даден исторически 
момент биват анализирани междукласовите отношения. Съответно 
въпросът не е в това да бъде предпочетена една чиста форма на орга-
низация пред друга, а с точност да се определи в кой стадий на раз-
витие се намира партията. Самото разграничаване на масова стачка, 

Серджо Болоня



203

политическа стачка и въстаническа стачка е практически пример за 
три различни нива на стихийност, на организация, на борба и на 
междукласови отношения. И ако могат да се проследят закони, те 
се съдържат в историческия опит на пролетариата, в неуспешните 
революции. Подобно на строежа на диги, който се базира на мак-
сималната височина, която приливът може да достигне, партийната 
наука следва да съдържа в своя теоретичен хоризонт всички достиг-
нати нива на борба и на организация, за да бъдат те възстановени 
и същевременно надминати. На всяко ново и по-напреднало ниво 
на борба отговаря и една нова организация на капиталистическата 
система като диалектически отговор на междукласовия сблъсък. По 
тази причина партийната наука винаги се измерва с исторически-
те равнища, достигнати от организацията на капитализма. Револю-
ционната хипотеза предхожда теоретично стадиите на борба, които 
следва да бъдат предизвикани на практика, но дори и най-смелите 
хипотези биват изпреварени от непредвидени нива на борба. През 
1905 г. Ленин се намира в такава ситуация, изправен пред съветите, 
изправен пред съветския стадий на развитие на партията, в който 
работническата класа се явява като „сила”. Много се е изговорило 
за спора между Роза Люксембург и Ленин по отношение на про-
блема за централизацията и правото на несъгласие на малцинствата. 
В историографията на работническото движение Люксембург бива 
обвинена в най-лоша форма на демократизъм или бива величана от 
антисталинистките групи като предвестник на борбата срещу реп-
ресивната и опортюнистка бюрокрация. Това противоречие бива по-
често използвано в контрареволюционен смисъл, преди всичко от 
левите социалисти. Може би е необходимо историографията и на 
двете страни да бъде захвърлена, за да се опитаме да разберем по-
дълбокия смисъл на позицията на Роза Люксембург. Макар и тясно 
свързана с руско-полския опит, Роза е изправена пред проблема за 
създаването на революционна фракция в рамките на една партия на 
масова основа и широки възможности на действие като ГСДП. Роза 
осъзнава, че е невъзможно да се отнеме ръководството на работ-
ническите борби от опортюнистката политика на ГСДП с малцин-
ствени и изцяло политически средства без промяна в отношенията 
класа-профсъюз. Тя осъзнава, че това действие в рамките на едно 
конфликтно общество като Германия на Вилхелм II не е възможно 
със средствата на Ленин. Освен това тя ясно си дава сметка за все 
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по-големите различия между „работници и политика”, между про-
летариата, участващ в борбата, и професионалните политици. Това 
е едно явление, което не се ограничава само до френския анархосин-
дикализъм. На конгреса, на който бива основан профсъюзът „Ин-
дустриални работници на света” (ИРС), Хейууд призовава: „Всички 
в ИРС! Политиците вън!”. Роза Люксембург осъзнава, че политиче-
ската организация сред работническата класа е представена от ра-
ботническите кадри в партията и че в момента на подривната борба 
само те биха могли да предотвратят окончателното разделение меж-
ду работническото движение и ръководството от политически тип. 
Единствено те биха могли да победят синдикалния трансформизъм 
и опортюнизма на народните представители и на функционерите на 
заплата. Най-вероятно обаче тя не е забелязала, че в такъв случай 
проблемът би бил разбиването на профсъюза, а не на партията.

Роза, както всъщност и Ленин, и всички политици, израснали в Ев-
ропа по времето на II Интернационал, считат профсъюза за нещо свя-
то и повтарят до умопомрачение, че европейските профсъюзи, дори 
и най-опортюнистичните сред тях, са все пак организации „на труде-
щите се”, а не бандитски шайки, като профсъюза на Гомперс в САЩ. 
Фракцията, която Роза има намерение да създаде, всъщност се осно-
вава на мрежата от работническите политически кадри и съответно 
е тясно свързана с борбите в заводите и е в противоречиви отноше-
ния с профсъюзите. В заключение един цитат, с който Роза отговаря 
на Лениновия лозунг „първо партията, после революцията”: „първо 
работническото ръководство на партията, после революцията”. Това 
обаче, което за Люксембург е проблем на класовия състав на пар-
тията, за Ленин е проблем на програмата или статута на партията. 
За Ленин начинът да се постигне работническо и революционно ръ-
ководство е да се озаптят войнствените елементи посредством тази 
програма, възпитавайки ги в централизация. Роза и Ленин говорят 
на два различни вида работническа класа, срещу два различни вида 
социалреформизъм.

Условията за организирането на едно политическо и синдикално 
класово движение в САЩ са много различни и в тази светлина след-
ва да се анализира позицията на Даниел Де Леон и опитът на „Ин-
дустриалните работници на света” (ИРС). Първо вероятно следва да 
се направи едно уточнение относно отношенията между Де Леон и 
ИРС. Считан за идеолог на движението и до известна степен пред-
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вестник на самата съветистка организация, Де Леон още от началото 
има позицията на малцинство в ИРС и три години след основаването 
на организацията бива изключен от нея поради това, че е водач на 
политическа партия. В Детройт създава друго ИРС, подчинявайки се 
все повече на реалността на движението преди всичко по отношение 
на проблемите на политическата борба и изоставяйки постепенно 
всякакъв вид електорален подход. Неговата слава сред европейски-
те революционни водачи (според Рийд Ленин му отдава почит след 
победоносната революция) се дължи най-вероятно на по-голямата 
близост на неговия подход до европейската проблематика. Неговите 
най-големи заслуги на „теоретик” обаче са от периода, когато изо-
ставя традиционните теми на II Интернационал, за да се подчини на 
страховитата реалност на класовата борба в САЩ.

Преди всичко не могат да бъдат сравнявани зрелостта на предпри-
емаческата класа в САЩ и нейните еквиваленти в Европа. В САЩ 
става дума за един огромен процес на включване на работна ръка 
в директно производителен труд. Необходими са огромни усилия за 
организиране на труда, а всички технически средства и ефикасно 
оборудване вече са налице. Хуманитарните преструвки и авторитар-
ната арогантност са неприсъщи за американската капиталистическа 
класа. Става дума за един масов процес, който не се ограничава само 
с няколко индустриализирани центъра. Капиталистическото обще-
ство изглежда напълно освободено от всяка изостаналост, била тя 
производствена, или институционална. В борбата между работници-
те и господарите, между работническата класа и обществения гос-
подар липсва разделителната бариера на политическите институции, 
присъща за европейските държави. Високото ниво на социално съ-
трудничество, глобалният подход спрямо социалното разделение на 
труда, неизчерпаемата способност конфликтът да бъде превърнат в 
рационализация и развитие, упражняваният пряко от производстве-
ния апарат контрол върху работната сила без посредничеството на 
конфликтен профсъюз, политическата употреба на масовата мобил-
ност - всичко това придава на системата в САЩ неповторими ха-
рактеристики и превръща Европа в скучна провинция. Свеждането 
на всички политически и граждански свободи до една единствена 
капиталистическа свобода - свободата на труда, води до отъждествя-
ване на фабриката и обществото и до максимално ограничаване на 
политическото пространство в традиционния му смисъл на предста-
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вителство и посредничество. И всичко това се случва под натиска и 
кошмара на фронтална работническа борба.

Фактът, че текстовете на Де Леон изглеждат примитивни, по-
някога повърхностни или очевидни, и че са така различни от пре-
тенциозното философстване на европейските водачи, се дължи на 
недостатъци в европейската гледна точка. Де Леон и най-вероятно 
преди него и дори по-добре от него синдикалните агитатори, които 
са начело на ИРС, разбират, че при това положение политическите и 
революционни организация и линия следва да притежават специфич-
ни масови характеристики и че съответно институционализирането 
на един авангард подлежи на обсъждане. Още по-малко възможно 
е едно централизирано управление, подобно на военна структура, 
което издава заповеди по йерархичен път. Отношенията между упра-
влението и стихийността биват обърнати, тъй като въпросът е да се 
даде възможност на колективния работник да действа самостоятел-
но или по-скоро независимо. Оттук произхождат вниманието, което 
се отделя на борбата, и презрението спрямо идеологията. Борбата е 
единственият общ организиращ фактор в една огромна културна ре-
волюция, основана на малко на брой принципи: заплата и работно 
време, „неоторизирани” стачки, никакви преговори, директни масо-
ви и насилствени действия, никакви ограничения на агитацията и на 
мобилността на агитаторите, егалитаризъм.

Разделението между европеизма на Де Леон и водачите на ИРС 
се крие може би в неговото отчаяно търсене на едно „политическо” 
ниво, различно от чистата масова борба. А всъщност именно в тази 
точка неговите разбирания се оказват изостанали. Подобно на всич-
ки интелектуалци-социалисти Де Леон счита, че това ниво са избо-
рите, но the bum (скитникът), the wobbly7 му отговаря, че това са бур-
жоазни работи за хора, които носят очила и имат кози брадички. За 
него, който си е пролетарий и нищо повече, политиката представлява 
съотношението на силите с господаря. На нито един wobbly не му 
хрумва да мисли за това как ще изглежда бъдещето общество. Де 
Леон, интелектуалец, който иска да знае как би изглеждала неговата 
служба един ден, когато властта бъде завзвета, се интересува от това 
и бленува за едно общество, изградено върху профсъюзи. По тази 

7 Wobbly (англ. - буквално някой, който се клатушка, по-конкретно: колеб-
лив човек, в смисъла на ИРС: някой, който разклаща и разколебава) е прозви-
ще на член на ИРС; бел. ред.
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причина Грамши го счита погрешно за предвестник на съветите.
Партия, идеология, утопия - тази триада на II Интернационал, пре-

минала впоследствие и в III-я - са термини, които са напълно чуж-
ди за американската класова борба. Те се появяват при Де Леон, но 
като второстепенни елементи, смачкани от реалността на социална 
борба, основана и желана от безброй безименни агитатори, които 
мобилизират всички пролетарски слоеве в САЩ. При Де Леон става-
ме свидетели на постоянната загуба на автономност на теорията, на 
изчезването на определен тип политическо и партийно ниво. В този 
случай анализът на текстовете на един теоретик ни дава далеч по-
малко сведения, отколкото описанието на борбите на ИРС.

Учудващи преди всичко са отказът от каквато и да било институ-
ционализация на конфликта (освен отказа от самите преговори), сле-
дователно от подписването на договори, и в този смисъл и от създава-
нето на периодичност на борбата; отказът борбата да бъде считана за 
вътрешнозаводски проблем, залагайки преди всичко на възможности-
те на сблъсъка за социална комуникация: организацията, подобно на 
Камарите на труда в Италия, се основава на териториален принцип. 
Въпреки всичко в основата има нещо, което обединява американски-
те борби с европейските и с подхода на работническите съвети. Това 
нещо е преобръщането на материалните условия, в които капиталът 
поставя пролетариата. В Европа става дума за обръщане на трудовата 
аристокрация в политически авангард, а в САЩ - за обръщането на 
мобилността във вектор на работническата организация. Защо основ-
ното и най-просто обвинение, с което кадрите на ИРС биват хвърляни 
в затвора, е скитничеството? Причината е, че начинът на работа на 
агитатора wobbly се основава на съществуването на мобилен пролета-
риат - един ден строителни работници, на следващия ден - безработни, 
на по-следващия - сезонни работници в селското стопанство, след това 
работници в текстилната индустрия, келнери във влаковете. Организа-
ционните кадри на сезонните работници ги следват в тяхната миграция 
от границата с Мексико до тази с Канада. Социалната заплата на Форд 
произхожда от този пролетарски натиск за егалитарен доход, незави-
сим от разделението по отрасли, и един егалитарен подход към доходи-
те. Следователно интернационализмът и егалитаризмът са стълбовете 
на организацията на ИРС. Това, което ние наричаме заводска власт, се 
намира извън всеки подривен образ, тъй като идеята за фабрика, раз-
лична от социалната фабрика, е чужда за света на wobblies. По подобен 
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начин са чужди и всякакви отношения с работните умения, и разбира 
се, с квалификацията. Следователно преди появата на масовия труд, 
предизвикана от поточната линия, масовият работник представлява 
една субективна реалност, образувана от агитаторите wobblies, програ-
ма за всеобхватен сблъсък със социалните фабрика и капитал. Исто-
рията на борбите в САЩ е вероятно единствената, в която, противно 
на множество европейски примери, работническото движение не си 
поставя за цел нито модернизирането на производствените структури, 
нито една по-назадничава организация на производителните сили от 
тази на самия капитал в определения стадий на развитие. Управление-
то на работата е работа на началниците, а определянето на обществено 
необходимия труд и на доходите - на работническата класа. Вероятно 
това е работническата власт, към която се стремят wobblies. Вместо да 
изготвят платформа със своите искания и да седнат на масата за прего-
вори, те едностранно определят заплатата и работното време, написват 
го на лист хартия, залепват го на входа и началниците трябва да слязат, 
за да се запознаят с него и впоследствие да го спазват - изпълнители на 
работническите заповеди. Колко работници в Европа, подтиквани от 
интелектуалците, които се наричат техни приятели, мечтаят да седнат 
на бюрото и да пращат служителите по поточните линии и после, тъй 
като не са взели пушка в ръка или не са оставили интелектуалците 
да им я вземат от ръцете, след осем часа в завода се озовават седнали 
на чин в някое вечерно училище? Но освен антиегалитарната идеоло-
гия на труда, най-големите разлики между света на wobblies и този на 
болшевишките кадри в Европа се крият именно в отношенията между 
борба, революция и власт. В ИРС не откриваме идеята, че революция-
та е действие за вземане на властта, че представлява замяната на един 
държавен апарат с друг, т.е. диктатурата на пролетариата и на проле-
тарската партия над обществото.

Кога комунистическият модел надделява над организацията wobbly? 
Трябва да се отбележи, че от редиците на ИРС излиза човек като 
Фостър8, бъдещ секретар на Американската комунистическа партия, 
и че Фостър започва своята битка в ИРС по време на обсъжданията 
относно централизацията. Но това все още не е ключовият момент: 
основният въпрос е дали ИРС трябва да продължи със своята антиин-
ституционална практика или дали трябва да навлезе в специфичното 
пространство на преговорите, на договорните правила, което значи 

8 Има се предвид Уилям З. Фостър (1881-1961); бел. ред.
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пространството на една по-статична и стабилна организация. С дру-
ги думи, въпросът е дали ИРС трябва да се превърне в традиционен 
профсъюз като първи етап по пътя към сливане с Американската фе-
дерация на труда (АФТ), създавайки предпоставките за създаването на 
един единствен профсъюз в САЩ и отваряйки вратата за създаването 
на специфична партийна организация. С постепенното отслабване на 
борбения цикъл, с постепенното появяване на проблемите на защи-
та от репресии, с постепенното преминаване от атака в защита кому-
нистическият модел се налага като единствена възможна алтернатива. 
Американската комунистическа партия успява да наследи голяма част 
от наследството wobbly и да го включи в голямото предприятие, Кон-
гресът на промишлените профсъюзи (КПП9), през епохата на Рузвелт.

Един от последните проблеми, но от огромно значение, представля-
ват отношенията между ИРС и чернокожото население. Вероятно тук 
е моментът да се върнем далеч назад във времето в търсене на авангар-
да, предизвикал първите борби в САЩ, между епохата на плантациите 
и края на Гражданската война. Обществената фигура, която се намира 
в центъра на този пръв цикъл на неподчинение, е бягащият от планта-
цията чернокож, чернокожият миньор на юг и чернокожият работник 
в първите големи металургични центрове (Бирмингам), обединен с 
бели каторжници. Нито Рицарите на труда10, нито АФТ успяват да се 
доближат до тези пролетарски класи, а още по-малко до чернокожото 
население, което кризата в плантациите е заставила да се труди при 
условията на крепостничество. В края на XIX и началото на XX в. 
тези слоеве на обществото стават жертва на капиталистическите ре-
пресии. ИРС никога не влиза в контакт с тези маси, тъй като черната 
работна сила никога не е била свободна обществена работна сила. Тя 
остава затисната в нищетата на юг и до края на Втората световна вой-
на не потича в артериите на индустрията на север и изток. Ако някой 
чернокож работи в мините в Пенсилвания, Алабама или Кентъки, той 
става член на „Обединени минни работници”. Западната федерация на 

9 Неясно защо авторът употребява „профсъюзи” вместо „организации”, 
тъй като обединението в един общ профсъюз (АФТ-КПО, вж. бел. 3 в прево-
да на Джеймс, Дунаевская и Лий) се случва чак през 1955 г., а не по времето 
на Рузвелт; бел. ред. 
10 Рицарите на труда - първото организирано движение в САЩ от 70-те и 
80-те години на XIX в., изискало осемчасов работен ден; особеното за тях е 
отхвърлянето на социализма и пропагандирането на етика на производител-
ността; бел. ред.
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миньорите, която е в основата на ИРС, включва миньорите от медните 
и железни рудници в Юта, Аризона и Монтана (Бют). Десетте мили-
она имигранти, които ИРС се опитва да организира - и както видяхме 
до известна степен успява, - представляват за американския капитал 
по оста изток-запад реката от човешка плът, която разделя (и трябва 
да държи разделени) чернокожите от Юга от фабриките на север. В 
продължение на десетилетия една дига от десет милиона пролетарии 
пречи на чернокожите да нападнат градската експлоатация. ИРС е ис-
торически свързан с този колосален защѝтен проект на белия капитал. 
По този начин става по-ясна неговата функция в този тактически и 
стратегически план на капитала в САЩ.

[…]

Грешката е в това съветисткото движение да бива считано за крити-
ка от страна на работниците на формите на буржоазната институцио-
нална власт. Може би това е била формата, идеологическият аспект, 
но истинският революционен характер на фазата на съветите в Герма-
ния се крие в предизвикването на кризи от страна на работниците, в 
блокиране на развитието. Старите лисици от Версай много добре раз-
бират това. Налагането на този договор на Германия е диктувано от 
необходимостта да се отнеме материалната база за съществуване на 
работническата класа. Изготвилите наказателните клаузи спрямо Гер-
мания действат в контекста на двойнствената природа на работниче-
ската класа, от една страна, работна сила, която е неразделно свързана 
с материалния процес на натрупване, а от друга, работническа класа 
в неизменен конфликт с прогреса. В този момент Кейнс със своите 
„прочувствени” призиви е стратегът, който гледа към бъдещето, а не 
политическият тактик, който преди всичко трябва с преимущество да 
приключи двубоя с работническата класа. Във Версай международни-
ят капитал върви по ръба на бръснача и рискува преустановяването 
на процеса на натрупване в своя най-слаб район, Германия. Блокира 
процеса на развитие, за да спре растежа на работническия елемент, 
приема предизвикателството на двойната природа на стоката работна 
сила. В този смисъл слиза на бойното поле на работническата борба, 
създадено с приноса на съветисткото движение.

[…]

Серджо Болоня
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Когато профсъюзните водачи и големите трудови началници сключ-
ват съюз през 1918 г., те имат пред очите си пълната картина на меха-
низма на революцията в Русия и преди всичко се грижат за органи-
зацията и управлението на демобилизацията. Според тях, работникът 
трябва възможно най-бързо да се върне от топа на своя струг. Въз ос-
новата на същата пацифистка идеология и на същия антимилитарист-
ки подход на II Интернационал бива изпълнена прецизна програма за 
контрареволюционно обезоръжаване, за което до голяма степен са от-
говорни последователи на Международната социалистическа конфе-
ренция в Цимервалд. За масови стачки, но против въстание.

Следователно съветисткото движение се проваля не в областта на 
работническото управление на труда, а в отношенията между масови-
те стачки и въстанието, между отказа да се работи и въстанието. Все 
още се говори, че кризата, определена от работниците от 1918 до 1923 
г., удължава съществуването на отказа от работа като трайно пълзящо 
движение, без да доведе до създаването на партия. От друга страна, се 
посочва, че партията без определяне на кризата и борба против разви-
тието не е революционна партия. Провалът на съветистките движения 
не отлага проблема, свързан с отношенията между автономията и пар-
тията, съставена от професионалисти, а по-скоро проблема, свързан с 
отношенията между борбата против развитието и въстанието, и въоръ-
жената работническа власт. В последвалите събития виждаме редица 
случаи, в които въстанието е предпоставката за възстановяване на раз-
витието. Ленинизмът може би представлява крайността, до която дос-
тигат нивото на въстание и класата като автономия, в която партията е 
все още малцинствено действащо лице.

Идеите на маоизма стигат по-далеч, възприемайки работническата 
класа като партия, партията като мнозинство от населението, парти-
ята като обществено мнозинство и превръщайки въстанието от крат-
котраен преврат в продължителна война. С маоизма въстанието се 
превръща в термин, използван от привържениците на стихийността.

Превод от италиански език: Александър Вачев
Редакция: Мартин Петров

Из „Класов състав и теория на партията в произхода...”  (1972)
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Марио Тронти

Ленин в Англия (1964)1

Започва нова епоха на класовата борба. Работниците я налагат на 
капиталистите чрез силата на организираното устройство. Властта 
изглежда стабилна, въпреки че отношението между силите е 
неблагоприятно. Работническата заплаха прониква по-дълбоко там, 
където господството на капитала е по-силно. Лесно е да не виждаш. 
Необходимо е ситуацията на работническата класа да се погледне 
в перспектива и в дълбочина. Капиталистическото общество има 
своите закони на развитие: икономистите ги създават, управниците 
ги прилагат, а работниците ги понасят. Но кой ще открие законите на 
развитие на работническата класа? Капиталът има своята история и 
историци, които я пишат. Кой ще напише историята на работническата 
класа? Формите на политическо господство на капиталистическа 
експлоатация са много. Как ще бъде достигната следващата форма 
- диктатура на работниците, организирани в господстваща класа? 
Необходимо е търпение, за да се работи с този експлозивен социален 
материал. Вече сме виждали капиталистическото развитие и 
последвалата го работническа борба. Това е грешка.

Необходимо е проблемът да се преразгледа, да се смени целта, да 
се започне отначало: началото е борбата на работническата класа.

Капиталистическото развитие при социално развития капитал е 
зависимо от работническите борби, идва след тях и политическият 
механизъм на собствено производство трябва да им съответства. 
Това не е реторическа измислица и не служи, за да възобнови 
доверието. Вярно е: днес спешно трябва да се разсее атмосферата на 
работническо поражение, която от десетилетия бележи единственото 
революционно движение (не само на нашата епоха). Това, че е спешно, 
не е достатъчен аргумент, за да бъде защитена дадена научна теза: тя 
трябва да бъде подкрепена от историческото многообразие от факти. 
Всички трябва да знаят, че от юни 1848 г. (ден, проклинан хиляди 
пъти от буржоата), работниците са излезли на сцената и повече не са я 

1 Преводът е направен по изданието: Mario Tronti, „Lenin in Inghilterra”, в: 
Classe Operaia, 1, януари 1964, Padova, pp. 1, 18-19; бел. ред.
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напускали; доброволно са избрали да играят различни роли (актьори, 
суфльори, техници, работници) в очакване да слязат на партера и да 
нападнат зрителите. Как се представят днес на съвременната сцена?

Отправната точка на новия дискурс ни показва, че на национално и 
международно ниво, специфичната актуална политическа ситуация 
на работническата класа направлява и налага известен тип развитие 
на капитала. В светлината на това начало трябва да се обхване 
цялата световна мрежа от социални отношения. Да вземем предвид 
един фундаментален факт: процеса на преобразуване на световния 
пазар, започнал с елиминирането на ограниченията, наложени от 
Сталин върху развитието. Би било лесно да се намери икономическо 
обяснение и отново да се обмисли математически проблемът за 
пазарите в капиталистическото производство. Но работническата 
гледна точка търси политическо обяснение. Единен световен пазар 
днес означава контрол на международно ниво на социалната работна 
сила. Производството на стоки може да се организира, макар и 
трудно, и в зона, ограничена за свободен обмен. Движението на 
работническата класа - не. В международен план, работната сила се 
заражда като исторически хомогенна и принуждава капитала също 
да стане хомогенен (в рамките на дълъг исторически период). Днес 
именно единството на движението на работническата класа на 
световно ниво налага на капитала да се възстанови бързо.

Как е възможно да се постигне подобно единство на движението на 
работническата класа? Институционалните нива на работническото 
движение разделят всичко. Капиталистическите структури обединяват 
всичко, но от гледна точка на техния собствен интерес. Актът на 
политическата битка може да се подложи на емпирична верификация. 
Единственият начин да се верифицира това единство е то да бъде 
организирано. Тогава ще открием, че новата форма на обединение 
на класата изцяло се вписва в новите форми на работническа борба, 
а тяхната нова територия е международният социален капитал. 
Работническата политическа ситуация никога не е била толкова ясна: 
исторически погледнато, където и да се концентрира социалната 
маса на индустриалната работна сила става възможно да се открият 
с просто око същите политически отношения, практически избори 
и сходен тип политическо развитие. Специфичните исторически 
форми, с които днес се разпространява борбата на работническата 
класа, са непланираното сътрудничество, организираната пасивност, 
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очакването на полемиката, политическият отказ, приемствеността в 
постоянната борба. Това са преходни форми на преходна ситуация, в 
която работниците са извън старите организации, но все още не са част 
от нова - фактически нямат нито реформистка, нито революционна 
политическа организация. Необходимо е да се стигне до същината 
и да се разберат резултатите от този период на междуцарствие в 
работническата история - политическите последствия ще бъдат 
решаващи. Не случайно като първо последствие се натъкваме на 
следната трудност: трябва да уловим материалните движения на 
класата при липсата на съответстващи институционални нива, т.е. да 
ги уловим чрез начина, по който се изразява волята на класата. Оттук 
следва абстрактното теоретично усилие, което се изисква от нас, и 
в същото време неговата най-ясна практическа функционалност, 
приковаваща ни към анализа на работническата класа, независимо 
от работническото движение. Като второ последствие откриваме 
противоречия и очевидна несигурност в движенията на класата. 
Ако работническата класа притежаваше революционна политическа 
организация, щеше да се насочи към инструментализиране на 
капиталистическия реформизъм. Процесът на единно образуване 
на капитала на международно ниво може да стане материалната 
основа за политическо преобразуване на работническата класа. 
В този смисъл той се явява позитивен стратегически момент за 
революцията, в случай, че тя е придружена от революционен 
подем не само на класата, но и на нейната организация. При 
отсъствието на подобен елемент целият процес е зависим от 
капитала. Това е тактически момент, необходим за едностранната 
стабилизация на системата и за явна интеграция във вътрешността 
на работническата класа като такава. Историческото развитие 
на италианския капитализъм и политическото съгласие между 
католици и социалисти може да предложи един класически модел 
на революционен процес, ако върне на италианските работници 
работническата партия, която вече е принудена да се противопостави 
на капиталистическата система във фазата на демократично 
развитие на диктатура на класата. Без подобно легитимно действие 
господството на капиталистическата експлоатация ще стане по-
сериозно и работниците ще бъдат принудени да търсят други пътища 
за революция. Всъщност, ако е вярно, че работническата класа налага 
определени избори на капитала, то вярно е също, че капиталът ги 
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превръща в антиработническо действие. В този момент капиталът 
е по-организиран от работническата класа: изборите, които тя му 
налага, рискуват да го укрепят. Оттук произтича и непосредственият 
интерес на работническата класа да противодейства на тези избори.

Днес работническата стратегия е много ясна и това ни кара да 
мислим, че сега започва сезонът на нейната прекрасна зрялост. 
Открила е, или по-скоро е преоткрила, истинската тайна, която ще 
осъди на жестока смърт врага на класата: политическата способност 
да наложи реформизма на капитала и да го използва за работническата 
революция. Настоящата тактическа позиция на работническата класа 
(класа без организация) не е и не трябва да бъде ясна, а напротив 
- двойствена. Все още е принудена да използва противоречията, 
които поставят в криза капиталистическия реформизъм, да 
засилва елементите, служещи като спирачка за нейния процес 
на развитие, защото знае, че свободният път за реформистките 
дейности на капитала, в отсъствие на политическата организация на 
работническата класа, е спирането на целия революционен процес 
за дълъг период. При наличието на такава организация процесът ще 
продължи. Така двата реформизма (на капитала и на работническото 
движение) би трябвало да се срещнат, ако инициативата произтича 
от работниците. Сега инициативата е изцяло капиталистическа 
и интересът на работниците е да ги запази разделени. Тактически 
правилно е да се срещнат, когато работническата класа натрупа опит 
в революционната борба и има модели на алтернативна организация. 
Тогава историческата среща на капиталистическия реформизъм 
с реформизма на работническото движение директно ще означи 
откриването на революционния процес. Днешната ситуация не е 
такава: подготвя я и същевременно я предшества. Работниците 
по принцип подкрепят стратегията на развитието на капитала, 
но тактически са в опозиция на неговите специфични начини на 
развитие. Днес тактиката и стратегията на работническата класа се 
противопоставят.

Политическият момент на тактиката и теоретическият момент 
на стратегията се противопоставят посредством комплексното и 
много опосредствано отношение между революционна организация 
и работническо учение. От теоретична гледна точка работническата 
позиция днес не би трябвало да има граници, не трябва да си поставя 
бариери, трябва да продължи напред, преодолявайки и отричайки 
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всички доказателства на факти, които са изисквани постоянно 
от дребния буржоа, поради интелектуалната му страхливост. 
За работническото учение е дошъл моментът на откритието. 
Приключило е времето за систематизация, за повторение, за 
категоричността, наложена от систематичния дискурс. Отново 
започва времето на желязната логика, смелостта, обещана пред себе 
си и иронията, неинтригуваща се от другите. Да се смеси всичко това 
в дадена политическа програма е грешка, която трябва да се избегне. 
Трябва да се преборим с изкушението да пренесем незабавно тази 
теоретична позиция в политическата борба, артикулирана въз 
основа на точни предписания, които в някои случаи противоречат 
на теоретичните твърдения. Отговорът на практическите проблеми, 
борбата и организацията, незабавната намеса в класовата ситуация 
са съобразени преди всичко с обективните нужди на развитие на 
движението и са утвърдени съобразно една генерална линия, която 
субективно се налага спрямо врага на класата.

Разделянето между теория и политика е само следствие от 
противоречието между стратегия и тактика. И едната, и другата 
намират своята материална основа във все още бавния процес 
на разделение, а после и на противопоставяне между класи и 
исторически класови организации, между „работническа класа” и 
„работническо движение”. Какво иска да каже този дискурс и докъде 
иска да стигне? Добре е да изясним веднага, че целта, която искаме 
да достигнем, е ясното преустройство на едно политически коректно 
отношение между двата момента - няма да се теоретизира тяхното 
разделяне, няма да се противопоставят по никакъв начин, дори и 
временно. Ако част от работническото движение открие отново пътя 
на революцията, посочен от собствената класа, процесът на повторно 
обединение ще бъде по-бърз, по-лесен, по-директен и сигурен. В 
противен случай същият процес ще бъде също толкова сигурен, но не 
толкова ясен, по-малко решителен, по-дълъг и по-драматичен. Лесно 
е да видим мистификацията, която старите организации правят от 
новите работнически борби. По-трудно е да схванем постоянната, 
съзнателна работническа иснтрументализация на това, което все 
още се появява пред капиталиста като движение на организираните 
работници. 

В частност работническата класа е оставила в ръцете на 
традиционните организации всички проблеми, свързани с тактиката, 
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за да си запази автономната стратегическа визия, освободена от 
препятствия и компромиси. Отново се достига до временен резултат: 
революционна стратегия и реформистка тактика. Въпреки че, както 
обикновено, изглежда точно обратното. По принцип работниците вече 
са съгласни със системата и само понякога влизат в противоречие с нея 
- това е „буржоазният” вид на капиталистическо социално отношение. 
Истината е, че профсъюзните спорове са политическо академично 
упражнение за работниците в борбата им за власт, като такива те ги 
приемат и използват, и така ги предоставят на капиталиста. Вярно 
е, че на работническо ниво все още живее класическата марксистка 
теза: на профсъюза принадлежи тактическият елемент, а на партията - 
стратегическият. Именно поради това, ако все още съществува връзка 
между работническа класа и синдикат, то тя не съществува между 
работническа класа и партия. Оттук следва, че освобождаването 
на стратегическата перспектива от внезапните организационни 
задачи, преходното разцепление между борбата на класите и 
организацията на класите, между перманентния елемент в борбата и 
случайните организационни форми, са последица от историческата 
несъстоятелност на социалистическия реформизъм и предпоставка за 
политическото развитие на работническата революция. 

При теоретичното изследване и практическата работа се обръща 
внимание на механизма на развитие, който вече не е капиталистически, 
а революционен. Не съществуват модели. Историята от миналия опит 
ни служи, за да се освободим от тях. Трябва да се доверим на нов тип 
научна хипотеза. Знаем, че целият процес на материално развитие 
се въплъщава от новия тип работнически борби. Отправната точка 
е откритието на формите на работническа борба, които до известна 
степен провокират капиталистическото развитие да се движи към 
революцията. Следователно, субективно избирайки слабите места, се 
преминава към артикулиране на онези опити, при които е възможно 
да се засегне отношението на капиталистическо производство. 
На тази основа възниква проблемът за съответствието на новата 
организация към новите борби. Тогава може би ще открием, че 
„чудесата на организацията” вече са се случили и се случват винаги 
от вътрешността на тези странни борби на работническата класа, 
които никой не познава и не иска да познава, но които въпреки това 
са направили и правят повече революционна история от революциите 
на всички колониални народи взети заедно. 
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За да функционира на терена на социалното отношение на 
производство, тази практическа дейност има нужда непрекъснато да 
бъде оценявана на политическо ниво. Около това политическо ниво 
от нов тип е търсена и организирана новата форма на работнически 
вестник, който не трябва непременно да коментира всички нови 
форми, а трябва да ги концентрира в общ политически дискурс. В този 
смисъл вестникът е форма на контрол, или по-скоро на самоконтрол, 
върху стратегическата валидност на отделните опити за борба. 
Формалният процес на верифициране е разрушен. Политическият 
дискурс е този, който трябва да потвърди коректността на частния 
опит, а не обратното. На тази основа политическият дискурс се явява 
цялостната гледна точка на класата и следователно той представлява 
истински материален факт и реален процес. Лесно е да видим как 
по този път се отдалечаваме от идеята на Ленин за работнически 
вестник: той е колективен орган за болшевишка организация на 
класата и партията. Не е възможно да предложим подобни цели при 
актуалната фаза на класовата борба. Сега е необходимо да открием 
политическа организация чрез компактната социална маса, в която се 
е превърнала работническата класа през периода на своята зрялост. 
Тя е единствената застрашителна и ужасна революционна сила, 
която контролира реда.

Ние го знаем. Преди нас го е знаел Ленин. Маркс е открил 
преди Ленин, че най-трудният път е преходът към организация. 
Продължителността в борбата е проста: работниците имат нужда само 
от себе си и от капиталиста. Но приемствеността в организацията е 
нещо рядко и сложно: веднага след като се институционализира, тя е 
използвана от капитализма или от работническото движение за сметка 
на капитализма. Оттук произтича скоростта, с която работниците 
пасивно отричат организираните форми, които току-що са завладели. 
Постоянната борба, проявяваща се във все по-нови форми, които 
само интелектуалната фантазия успява да открие, заместват празния 
бюрократизъм на общата политическа организация. Работническият 
процес няма да започне, без работническата политическа организация 
да стане обща. Работниците знаят това, ето защо днес няма да ги 
откриете да пеят демократичните молебствия на революцията в 
„църквите” на партията. Действителността на работническата 
класа се свързва с името на Маркс. Необходимостта от политическа 
организация определено се свързва с името на Ленин. Стратегията 
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на Ленин с влиятелен тласък е довела Маркс до Петербург - само 
работническата гледна точка е способна на подобна революционна 
смелост. Нека се опитаме да следваме обратния път със същия 
научен авантюристичен дух при политическите открития. Ленин в 
Англия е изследване на марксистката практика на работническата 
класа, засягайки темата за борбата и организацията на по-високо 
политическо ниво на развитие на работническата класа. Така си 
струва да убедим Маркс да извърви „мистериозния завой на Ленин”.

Превод от италиански език: Поля Търколева

Ленин в Англия (1964)
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Паоло Вирно

General Intellect (2001)1

„Фрагмент относно машините”2 е основен текст за определението 
и анализа на постфордисткия начин на производство (наречен така 
от списание Quaderni rossi [Червени тетрадки], което публикува 
неговия първи превод на италиански през 1962 г.). Той е част от 
Икономически ръкописи от 1857-1859 г [Marx, 1968-70, II, 389-4113]. 
Тези страници, писани почти в състояние на апнея4 през 1858 г. под 
натиска на спешни политически ангажименти, включват разсъждения 
относно основните тенденции в развитието на капитализма, които не 

1 Преводът е направен по изданието: Paolo Virno, „General Intellect”, в: 
Adelino Zanini е Ubaldo Fadini, Lessico Postfordista, Milano: Feltrinelli Editore, 
2001, pp. 146-152. - Маркс използва термина на английски в т.нар. Grun-
drisse, известни на български и като „Очерци към критика на политическата 
икономия”: MEGA, II.1.1, S. 582 et sq., или Тетрадка VII, края на февруари, 
март - началото на май-началото на юни 1858 г. в продължение (вж. следващата 
бележка). Тук запазваме за удобство Grundrisse, станало нарицателно за 
черновите на Маркс, предшестващи Към критиката на политическата 
икономия, а в текста general intellect превеждаме като „всеобщ интелект”, 
следвайки българския превод, само там, където не е използван на английски. 
Въпросните чернови са част от Икономически ръкописи от 1857-1861 г. Те 
обаче не биват включени в десталинизираното издание от 39 тома (1955-1966 
г., вж. Борис Попиванов и Петър-Емил Митев, „Предговор”, в: Карл Маркс, 
Човекът и бъдещето, София: Изток-Запад, 2013, с. 17). За отбелязване е, 
че наименованието „Фрагмент относно машините” е италиански феномен, 
добил приемственост в литературата върху Grundrisse благодарение първо 
на Раниеро Панциери (в текст от 1961 г.), а после и на Паоло Вирно и други 
представители на operaismo. Вж. Wolfgang Fritz Haug, „General Intellect,” в: 
Historical Materialism, 18/2010, p. 209; бел. ред.
2 Цит. по бълг. изд: Маркс, параграф „10. Развитие на фиксирания капитал 
като показател за развитието на капиталистическото производство” от 
Икономически ръкописи от 1857-1859 г., в: Маркс/Енгелс, Съч., т. 46/II, 
София: Издателство на БКП, 1978, сс. 181-200; бел. прев.
3 Препратката е към италианското издание; бел. ред.
4 Или сънна апнея - заболяване, изразяващо се в дихателни проблеми по 
време на сън; бел. ред.
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могат да бъдат открити другаде в произведенията на Маркс и които 
дори звучат алтернативно на обичайните формулировки.

В този текст Маркс защитава следната, съвсем не „марксистка”, 
теза: абстрактното познание - на първо място научното, но не само - е 
на път да се превърне, именно благодарение на своята независимост 
от производството, в основната производителна сила, отреждайки 
остатъчна роля на фрагментирания и повтарящ се труд. Става 
дума за познанието, което приема реална форма във фиксирания 
капитал, въплътено (или по-скоро вжелезило се) в автоматизираната 
машинна система. Маркс използва един внушителен образ, за да 
опише съвкупността от знания, които представляват епицентъра 
на общественото производство и заедно предопределят всички 
сфери на живота: говори за general intellect, един всеобщ интелект5. 
„Развитието на фиксирания капитал показва до каква степен 
всеобщото обществено знание, knowledge, е станало непосредствена 
производителна сила и затова условията на самия обществен жизнен 
процес са попаднали под контрола на всеобщия интелект и се 
преобразуват в съответствие с него (…)”6. General intellect, английски 
израз (с неизвестен произход), може би представлява отговор на 
понятието volonté générale на Русо или материалистичен отзвук на 
Nous poietikos, отделния и неперсонален „действащ разум”, който 
Аристотел обсъжда в За душата (III, 429а-430а).

Тенденцията на превъзходство на познанието превръща 
работното време в „жалка основа”7: работникът вече се намира до 
производствения процес, вместо да бъде основно действащо лице в 
него. Т.нар. „закон за стойността” (т.е. стойността на дадена стока се 
определя от вложеното в нея работно време), който Маркс счита за 
стълб на днешните социални отношения, бива смачкан и опроверган 
от самото развитие на капитализма. Въпреки това капиталът 
продължава непоколебимо да „измерва тези така създадени 
колосални обществени сили с работното време”8 (внимание, Маркс 
говори за капитала, но бихме могли да добавим и организираното 
работническо движение, което е основало своето съществуване 

5 В превода на това понятие е следван горецитираният български превод 
на Маркс; бел. ред. на прев., М. П.
6 Маркс, Икономически ръкописи от 1857-1859 г., цит. съч., с. 194; бел. прев.
7 Пак там, с. 193; бел. прев.
8 Пак там, с. 193; бел. прев.
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върху централната роля на наемния труд).
На това място Маркс представя една еманципаторна хипотеза, 

много различна от по-известните тези, представени от него в 
други текстове. Във „Фрагмент...” кризата на капитализма вече 
не е обусловена от диспропорциите, присъщи на един начин на 
производство, реално основан върху работното време, вложено от 
отделния работник (следователно не е вече обусловена от дисбаланси, 
свързани с абсолютната валидност на закона за стойността, например 
понижаването на нормата на печалба). На пръв план излиза по-скоро 
силното противоречие между един производствен процес, в който 
вече пряко и единствено определяща е науката, и една единица за 
измерване на богатството, която все още съвпада с количеството труд, 
вложено в продуктите. Прогресивното разтваряне на тази ножица 
според Маркс „разрушава почиващото върху разменната стойност 
производство”9 и следователно води до комунизъм.

Това, което бие на очи в постфордистката епоха, е пълното 
фактическо осъществяване на описаната от Маркс тенденция, но без 
никакви революционни или дори просто конфликтни последствия. 
Вместо да бъде кризисен фокус, несъответствието между ролята, 
приета от познанието, опредметено в машините, и намаляващото 
значение на работното време води до нови и стабилни форми на 
господство. Времето в излишък, т.е. потенциалното богатство, се 
проявява като нищета: cassa integrazione10, ранно пенсиониране, 
структурна безработица (предизвикана от инвестиции, а не от тяхната 
липса), умножаване на йерархиите. Радикалната промяна на самото 
понятие за производство все пак се вписва в сферата на труда с 
началник. „Фрагмент...” не загатва до такава степен за преодоляване на 
съществуващото, а е по-скоро куфар с инструменти за социолога. Той е 
последната глава от една естествена история на обществото. Описва 
една емпирична действителност, пред очите на всички. Достатъчен е 
един пример. В последните изречения на въпросния текст Маркс казва, 
че при производството в комунистическото общество ще участва един 
цялостен, неосакатен индивид. Ще рече индивид, променил се под 
въздействието на голямо количество свободно време, на културно 

9 Пак там; бел. прев.
10 Институция, създадена в Италия след края на Втората световна 
с цел финансово подпомагане на служители, поставени в техническа 
безработица; бел. прев.

Паоло Вирно
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потребление и на една засилена „способност за наслада”. Всички 
обаче сме свидетели на това как постфордисткият производствен 
процес по свой начин се възползва от тази трансформация, отнемайки 
ѝ същевременно каквато и да било освободителна аура. Всичко, което 
бива научено, изживяно и консумирано извън работно време, бива 
впоследствие използвано при производството на стоки, включено 
в потребителната стойност на работната сила и изчислявано като 
доходоносен ресурс. Дори и по-голямата „способност за наслада” е на 
път да се превърне в трудова задача.

За да намерим разковничето на конфликта в новата ситуация, е 
необходимо да проведем една критика на фрагмента из основи. Маркс 
отъждествява напълно general intellect (или познанието като основна 
производителна сила) с фиксирания капитал, с „опредметена сила 
на знанието”11 в системата от машини. Така той пренебрегва другата 
страна на general intellect, в която той се проявява като жив труд. На 
такава критика ни задължава впрочем и анализът на постфордисткото 
производство. При т.нар. „независим труд от второ поколение”, но 
също така и при оперативните процедури в една коренно обновена 
фабрика, като тази на „ФИАТ” в Мелфи, не е трудно да се установи, че 
връзката между познанието и производството не се изчерпва само със 
системата от машини, а се изразява и в лингвистичното сътрудничество 
между мъже и жени, в техните конкретни съгласувани действия. 
При постфордизма решаваща роля играят понятийни констелации и 
логически схеми, които не могат да застинат във фиксирания капитал, 
тъй като са неделими от отношенията между множество живи субекти. 
Следователно „всеобщият интелект” включва формални и неформални 
знания, въображение, етически наклонности, манталитет, „езикови 
игри”. В съвременните трудови процеси има мисли и изказвания, 
които сами по себе си функционират като производителни „машини”, 
без нужда да приемат механично тяло или електронна душа. Точно 
в това увеличаващо се разделение между general intellect и фиксиран 
капитал, в частичното преразпределение на първия в рамките на живия 
труд следва да се установи матрицата на конфликтите, условието за 
малки и големи „неразбории под небето”12.

Нека наречем интелектуалност на масата съвкупността 

11 Маркс, Икономически ръкописи от 1857-1859 г., цит. съч., с. 194; бел. прев.
12 „Неразбории под небето” - препратка към известно мото на Мао Дзедун: 
„Големи неразбории се случват под небето, ситуацията е отлична”; бел. ред. 
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от постфордистки жив труд (а не някой отделен, специално 
квалифициран, отрасъл от третичния сектор), доколкото той е носител 
на когнитивни умения, които не могат да се опредметят в системата 
от машини. Интелектуалността на масата е основната форма, под 
която general intellect се проявява в наши дни. Тук не става дума за 
научната ерудиция на отделния работник. Извоювайки си позиция 
на основен производствен ресурс, на преден план излизат само (но в 
това „само” се крие всичко) най-общите наклонности на ума: езикови 
умения, наклонност за учене, памет, способности за абстрахиране и 
съотнасяне, склонност към саморефлексия. Под general intellect следва 
да се разбира буквално разумът въобще. Не става дума за творенията 
на мисленето (една книга, една алгебрична формула и пр.), а простата 
способност да се мисли. За да си онагледим връзката между general 
intellect и постфордисткия жив труд, е достатъчно да споменем акт, 
при който кой да е говорещ посяга към неизчерпаемите възможности 
на езика, за да направи едно случайно и неповторимо изказване. 
Езикът (подобно на разума, паметта и пр.) е най-разпространеното и 
най-малко „специализирано” нещо, което можем да си представим. Не 
ученият, а простият говорещ, е добър пример за интелектуалност на 
масата. Тя следователно няма нищо общо с една нова „работническа 
аристокрация”. Напротив, по-скоро е неѝн антипод.

Тъй като организира производствения процес и „жизнения свят”, 
general intellect е, да, една абстракция, но една реална абстракция 
с материално действие. Въпреки това, тъй като се състои от знания, 
информации, епистемологични парадигми, general intellect коренно 
се различава от типичните за модерността „реални абстракции”, 
които съставляват принципа на еквивалентност. Докато парите, 
„универсалният еквивалент”, въплъщават в своето самостойно 
съществуване съизмеримостта на произведенията, на дейностите, на 
субектите, general intellect установява аналитичните предпоставки 
за всеки вид практика. Моделите на общественото познание не 
приравняват помежду им различните трудови дейности, а самите 
се явяват като „непосредствена производителна сила”. Те не 
представляват мерна единица, а съставляват несъизмеримата 
предпоставка за разнородни трудови възможности.

Тази промяна в естеството на „реалните абстракции”, т.е. фактът, 
че редът на обществените отношения се задава от абстрактното 
знание, вместо размяната на еквивалентности, има важни 
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последствия в афективен план. По-точно казано, той съставлява 
основата на съвременния цинизъм (атрофия на солидарността, 
войнствен солипсизъм и пр.). Принципът на еквивалентността, 
макар и да е в основата на най-строгите йерархии и на най-острите 
неравенства, гарантираше все пак известна видимост на социалните 
връзки, както и един симулакрум на универсалността. Действително 
в него, по един гротескно идеологически и противоречив начин, 
се вкопчи перспективата за взаимно признание без ограничения, 
идеалът за егалитарна комуникация, тази или онази „теория за 
справедливостта”. Докато general intellect определя с аподиктична 
сила предпоставките на различните производствени процеси и на 
различните „жизнени светове”, но възпрепятства възможността за 
синтез, не предлага мерна единица за равнопоставяне, обезсмисля 
всяка единна репрезентация. Днешният цинизъм отразява пасивно 
това положение, превръщайки необходимостта в добродетел.

В конкретния контекст, в който действа, циникът разпознава 
водещата роля, която играят определени епистемични модели и 
същевременната липса на реални еквивалентности. Той оставя 
настрана стремежа към прозрачно диалогично общуване. Отказва 
се изначало от търсенето на интерсубективна основа на своята 
практика, както и от отстояването на един споделен критерий за 
морална оценка. Отказва се от всякакви илюзии по отношение 
възможността за едно равнопоставено „взаимно признание”. 
Отпадането на принципа на еквивалентността се проявява в 
поведението на циника като нетърпящо противоречие изоставяне на 
настояването за равенство. Той стига дотам да повери собственото 
си самоутвърждаване именно на отприщеното умножаване на 
йерархии и неравенства, до което изглежда води централността на 
познанието в производството.

Съвременният цинизъм е форма на подчинено приспособяване 
към централната роля, заета от general intellect.

Според една дълга традиция, простираща се от Аристотел до Хана 
Аренд, мисълта представлява една уединена дейност, при която 
липсват външни прояви. Понятието на Маркс за general intellect 
противоречи на тази дълголетна традиция. Когато говорим за 
„всеобщ интелект”, това означава, че говорим за публичен разум. При 
постфордизма „животът на ума” става външен, споделен, общ. Какви 
са последствията от публичността на разума? Можем да отбележим 
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най-малко две от тях.
Първото се отнася до естеството и формата на политическата 

власт. Специфичната публичност на разума се проявява косвено 
в сферата на държавата посредством хипертрофичния растеж на 
административния апарат. Администрацията, а не вече политико-
парламентарната система, е сърцевината на държавността: именно 
защото представлява една авторитарна конкретизация на general 
intellect, пресечната точка на познание и управление, обърнатият 
образ на общественото сътрудничество. Факт е, че от десетилетия 
насам се посочва нарастващата и определяща тежест на бюрокрацията 
в „държавното тяло” [„corpo politico”], превъзходството на декрета 
спрямо закона. Тук обаче следва да се отбележи един нов праг. 
Накратко, вече не сме изправени пред известните ни процеси на 
рационализация на държавата, а напротив, следва да се констатира 
появата на одържавностяване на разума. Старият израз „държавна 
необходимост” [„ragion di stato”] за първи път приема неметафорично 
значение.

Втората последица се отнася до самото естество на постфордизма. 
Докато традиционният производствен процес се основава на 
техническото разделение на задачите (този, който прави главата 
на карфицата, не се занимава с тялото ѝ и обратно), работните 
дейности, основани върху general intellect, се базират на общото 
участие в „живота на ума” или на предварителното споделяне на 
родови комуникативни и познавателни умения. Споделянето на 
„всеобщия интелект” се превръща в действителната основа на всеки 
вид практика. Следователно се свиват всички форми на съгласувано 
действие, които се основават на техническото разделение на труда.

Краят на разделението на труда, осъществяващ се в условия на 
капитализъм, се превежда в увеличаване на произволни йерархии 
или, иначе казано, до форми на съвместно действие, неопосредствани 
от роли и задачи. Впрягането в работа на общото, т.е. на разума 
и на езика, ако, от една страна, прави фиктивно безличното 
техническо разделение на задачите, от друга, води до една лепкава 
персонализация на подчинението. Неизбежното взаимоотношение с 
чуждото присъствие, което споделянето на разума предпоставя, се 
проявява като повсеместно възстановяване на личната зависимост. 
Лична в двоен смисъл: преди всичко човек е зависим от личността на 
тоя или оня, а не от правила с анонимна принудителна власт; освен 
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това подчинена бива цялата личност, самата склонност към мислене и 
към действие, „родовият живот” на всеки един (за да си послужим с 
израза, с който Маркс обозначава опита на индивида, който отразява 
в себе си и образцово демонстрира основните способности на 
човешкия вид).

Накрая трябва да си зададем въпроса дали особената публичност 
на разума, която в наши дни представлява техническо изискване на 
производствения процес, не е по-скоро основата на една радикално 
нова форма на демокрация, на една публична сфера, антитетична 
на онази, която се върти около държавата и нейния „монопол върху 
политическите решения”. Въпросът има две различни страни, 
които обаче са изцяло взаимодопълващи се. От една страна, general 
intellect може да се утвърди като една независима социална сфера 
единствено ако бъде прекъсната неговата връзка с производството 
на стоки и наемния труд. От друга страна, подкопаването на 
капиталистическите производствени отношения може да се случи 
вече единствено с установяването на една недържавна публична 
сфера, на една политическа общност, която да има за основа general 
intellect.

Превод от италиански език: Александър Вачев
Редакция: Мартин Петров
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Еди Шерки и Мишел Виеворка

Из „Социалните борби в Италия:
движенията за самопонижаване 
на цените в Торино” (1975)1

Всеки, който иска да разбере опита на социалните борби в За-
падна Европа след 1968 г., трябва да насочи поглед към Италия. 
Именно там се развиват най-оригиналните форми на борба и на ор-
ганизация в работническото движение и често придобиват масов 
характер; именно там, по-конкретно, градските битки биват най-
забележителни, артикулирайки действие в един квартал, профсъ-
юзно действие и политическо действие около залози, свързани с 
потреблението.

От такава гледна точка започналото през есента на 1974 г. движе-
ние за „самопонижаване” на цените в Торино представлява събитие 
от първостепенна важност. „Самопонижаването” е действие, чрез 
което в областта на потреблението и в областта на производството 
потребители и работници сами понижават до определен по колекти-
вен начин размер цената на обществените услуги, жилищните наеми, 
електричеството..., а в завода - на работния цикъл и на производи-
телността. 

[...]

В ситуация на икономическа криза и при остър дефицит (или по-
скоро липса) на икономическа политика от страна на италианското 
правителство най-просветените представители на технокрацията, 
както и някои шефове на големите италиански монополи (като Анели 
на „ФИАТ”), се нареждат зад управителя на Италианската централ-
на банка Карли и през юни 1974 г. предлагат на правителството да 
приеме възстановителен план - т.нар. „план Карли”. Планът почива 
върху фундаменталното допускане за мълчалива подкрепа от страна 
на Италианската комунистическа партия (ИКП) или поне за нейния 

1 Преводът е направен със съкращения по изданието: Eddy Cherki et Michel 
Wieviorka, „Luttes sociales en Italie: les mouvements d'autoréduction � Turin”, в: 
Revue Les Temps Modernes, No. 347, юни1975, Paris: Gallimard, pp. 1793-1830; 
благодарности на изд. Gallimard за разрешението да публикуваме този пре-
вод и безвъзмездно предоставените авторски права; бел. ред.
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неутралитет, като си поставя две основни цели: от една страна, това е 
преструктуриране на производствения апарат (диверсифициране на 
някои промишлени сектори и на първо място на автомобилния, раз-
работване на програма за атомна електроенергия); от друга страна, 
в областта на потреблението планът залага на свиване на публични-
те разходи (в частност, иде реч за ограничаване на поддържането на 
публични инфраструктури). По-общо, „планът Карли” се стреми да 
прехвърли върху народните класи цената на мерките за икономиче-
ското възстановяване на Италия, като понижи вътрешното търсене и 
оттам потреблението на домакинствата. По-конкретно, тази полити-
ка почива върху управленческия принцип за „действителната цена” 
на обществените услуги - с други думи, върху цялостното увели-
чение на тарифите за транспорт, електричество, телефонни услуги, 
публични инфраструктури, здравеопазване, жилищно настаняване… 
През юли същата година парламентът приема тази ценова програма с 
някои поправки, предложени от ИКП, като отделни увеличения над-
хвърлят с 50 % цените, които дотогава са в сила.

Прилагането на „плана Карли” предполага контекст на социален 
мир, по-смекчени работнически и социални борби и в крайна сметка, 
по-неблагоприятно за народните класи отношение на силите.

Възходът на социалните борби

Само че от няколко години вече е налице възход на различни бор-
би, като работническите достигат връхната си точка през 1968-1969 
г.; което не означава, че впоследствие те изчезват напълно: тъкмо на-
против, класическите форми на работнически действия - всеобщи, 
частични или продължителни стачки и т. н. - са до голяма степен под-
крепяни и усъвършенствани чрез по-неконвенционални форми като 
саботаж на производството, отнемане на собственост, понижаване на 
производителността и контрол върху работния цикъл, масово отсъст-
вие от работното място. Това движение изразява едновременно бунта 
на италианската работническа класа и нейната висока бойна готов-
ност; в основни линии то е задвижвано от обединението на проф-
съюзите в металургията (ИФМ2) и от различни групи на крайната 
левица (като „Лота Континуа”, „Авангуардия Операйя”, а по-късно 
и от Ил Манифесто). Подобни форми на пряко действие могат да 

2 Federazione Lavoratori Metal-meccanici - Италианска федерация на мета-
лурзите; Федерацията обединява три отделни профсъюза на металурзите - 
съответно в ИГКТ, ИКРП и ИОТ (вж. бел. 5-7); бел. ред. 
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бъдат открити в рамките на градските борби, които крайната левица 
организира от 1969 г. насетне съвместно с ИКП и с посредничеството 
на профсъюзите на наемателите (ОНПН3).

В периода 1968-1975 г. градските борби в Италия се фокусират 
най-вече върху жилищните проблеми. Хора без подслон окупират 
празни домове, а наематели на държавни и общински жилища „са-
мопонижават” наемите или се съпротивляват на опитите да бъдат 
изгонени от тях. Тези борби често използват противозаконни мерки 
(окупация, „самопонижаване”); те имат масов характер и понякога 
прибягват до насилие.

[...]

Доколкото си служат с насилствени методи, тези борби не могат да 
бъдат изолирани от общия климат на социално и полицейско насилие, 
който по онова време преобладава в Италия. Най-драматичният при-
мер за това е от квартал „Сан Базилио” (в предградие на Рим), където 
през септември 1974 г. активист на крайната левица е убит по време на 
сблъсъци между полицията и живеещите в мизерни условия бедняци.

[...]

Не е лесно да се установи пряка връзка между тези понякога ма-
сови борби и борбите на работниците, нито пък да се заключи, че и 
в двата случая става дума за всеобщо оспорване на капиталистиче-
ската система в производствен и в потребителски план. Причината 
е, че липсва посредничещо звено; и значимостта на движението за 
„самопонижаване” от Торино се състои именно в опита по действи-
телен начин и в практиката на борбата да бъдат обединени тези два 
фронта - на производството и на потреблението.

[...]

Всеки ден в региона на Торино десетки хиляди „пендолари”4 тряб-
ва да се преместват от дома до работа (и обратно), което представля-
ва не само принудително удължаване на работния ден, а на всичкото 
отгоре и значителна финансова тежест, която понякога надхвърля 
15000 лири на месец.

3 Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari - Обединен национа- - Обединен национа-
лен профсъюз на наемателите; бел. ред. 
4 Работници, които извършват последователни миграции; бел. авт.

Еди Шерки и Мишел Виеворка
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Някои предприятия осигуряват на своите работници надбавки за 
транспорт; други сами финансират транспортирането на работната 
сила; често обаче - какъвто е случаят с „ФИАТ” - цената за транспорт 
се поема пряко от приходите на работниците. За последните всяко 
увеличение на тази цена представлява удар по тяхната покупателна 
способност: а в кризисната конюнктура от лятото и есента на 1974 г. 
решението на две частни транспортни компании да увеличат пътната 
си тарифа с 20 до 50 % (в зависимост от разстоянието) може само да 
предизвика незабавна реакция от страна на работниците.

[...]

Веднага след като отшумява първоначалната изненада, следват 
спонтанни и неорганизирани реакции: в Пинероло - важен сборен 
пункт на работници от Ривалта и Мирафиори на път за работа - са 
блокирани автобуси; работнически делегации поемат към кметствата 
на Пинероло и Ривалта, както и към регионалните власти; разпрос-
траняват се позиви. Но това не променя самото увеличение на цените. 
Тогава клонът на ИФМ в Ривалта решава да поеме в свои ръце орга-
низацията на борбата срещу увеличението въз основа на „самопони-
жаване”: седмичната карта за транспорт ще бъде заплащана на старата 
цена. Решението се взема след бърз политически дебат. Обратно на 
случващото се с отоплението, наема или електричеството, тук линията 
на отказ от плащане не е възприета поради една проста причина: при 
подобен ход от страна на работниците транспортните компании биха 
преустановили курсовете на автобусите си, което би довело или до 
спиране на работата, докато трае бойкотът, или до употреба на лични 
автомобили, което не винаги е възможно, нито пък желателно, като се 
има предвид цялостната политика на синдикатите.

[...]

Във всеки автобус има представители, които събират суми за або-
наментни карти по старата тарифа в замяна на бележка, изготвена от 
синдикатите; а самите синдикати събират на едно място всички пари 
и после ги превеждат на съответните транспортни компании.

В началото най-малките компании не приемат парите, но бързо 
след това се съгласяват на тази стъпка. Всички обаче заплашват, че 
ако „самопонижаването” продължи, ще преустановят някои от авто-
бусните си линии като репресивна мярка. Вследствие на работни-
чески манифестации и - както изглежда - под натиска на „ФИАТ” 
регионалните власти се застъпват пред засегнатите компании, които 

Из „Социалните борби в Италия: движенията...” (1975)
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в крайна сметка склоняват да не орязват линии и техните автобуси да 
продължат да се движат на старата цена, докато не бъде постигнато 
споразумение със профсъюзите.

[...]

Независимо от всичко фактът, че по този начин едно директно 
действие бързо постига успех, е от първостепенна важност, било то 
и единствено в рамките на дебата вътре в профсъюзите и в левите 
организации относно въпроса за формите на борба.

Теренът на борбата представлява нещо като разпростиране на ра-
ботническите борби извън самия завод: транспортът произтича пря-
ко от сферата на производството и би било прибързано да се твърди, 
че засяга залози на градския живот, които да бъдат мислени в катего-
рии на потребление или възпроизводство на работната сила. Но тук 
вече не се намираме в завода, в самото място на производство, а по-
скоро на пресечната точка между завода и квартала или селото - на 
терен, който предизвестява разгръщането на работническите борби 
на нивото на потреблението, без в същото време да изявява неговите 
най-характерни черти (преплетеност на различни класи, мъчно орга-
низиране на връзката с борбите в завода).

[...]

„Самопонижаването” не е задействано под влиянието на разпръсна-
ти активисти: то е организирано - и този пункт е фундаментален - от 
профсъюзите, които дават своята активна подкрепа и едновременно с 
това налагат линия на съгласувано действие. Няколко години по-рано 
подобна линия е немислима: ето защо както в идеологически и в по-
литически план, така и вътре в профсъюзите, тя разкрива пробива на 
някои теми от крайната левица, които се противопоставят на неефи-
касните практики от миналото. Необходимо е обаче ясно да си дадем 
сметка за посоката на този пробив: „самопонижаването” в регионал-
ния транспорт винаги е било локално ограничен феномен, който въ-
влича единствено местните профсъюзи на металурзите и с оглед на 
предварително зададена цел. В нито един момент не стои въпросът 
движението да се разрасне до национален мащаб. Но движението за 
цените на електричеството, организирано от местното ръководство на 
ИФМ, придава на „самопонижаването” нова дълбочина и действител-
но масов характер.

[...]

Еди Шерки и Мишел Виеворка



233

Движението за „самопонижаване” на електричеството

Възползвайки се от летните месеци и в хода на „плана Карли”, в 
началото на юли 1974 г. правителството взема решение (което обмис-
ля вече близо година) да увеличи цената на електроенергията. Съ-
гласно официалните мотиви, става дума за предоставяне на средства 
за въвеждане на елементите от дългосрочна програма за енергийния 
сектор - и по-точно за ядрена програма, - която да съдейства за раз-
витието на малките и средни предприятия, както и да засили подкре-
пата за Южна Италия и изостаналите региони.

[...]

В ситуация на икономическа криза (поява на първите данни за час-
тична безработица през лятото, както и значително увеличаване на 
общата безработица) борбата в завода не може да послужи като 
благоприятна основа за мобилизация в полза на цели и искания, свър-
зани със сферата на потреблението.

Нещо повече, в условията на предстоящ ценови скок и галопираща 
инфлация никой не може да защитава своята заплата и покупателна 
способност, ако се бори единствено в рамките на завода (и чрез ра-
ботническа стачка). Традиционните форми на борба от типа на мани-
фестациите, делегациите или частичната стачка, които са неефикасни 
и биват критикувани от социалната база, няма да бъдат достатъчни. 
Аргументите на поддръжниците на традиционните методи за борба 
относно електричеството бързо биват неутрализирани и се разгаря 
дебат от друг тип: дали да „самопонижим” с 50 % сметките, които ще 
получат потребителите или - според на пръв поглед най-радикалното 
решение - просто всички да откажем да плащаме?

Всъщност има опасност последното решение да се обърне срещу 
неговите автори: различни опити от миналото (особено през 1971 г., 
когато депутатът от ИКП Пайета без успех нарежда да не се плаща 
данък за телевизията) показват, че този път не води никъде. Освен 
това, както не пропускат да отбележат профсъюзниците от крайна-
та левица, това е форма на борба, която не подтиква работниците 
да се организират. Призивът за отказ от плащане има за своя опъка 
страна пасивността на работниците, от които се иска единствено да 
не си погасяват сметките; той не придобива никаква популярност и е 
силно демобилизиращ.

[...]

Из „Социалните борби в Италия: движенията...” (1975)
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„Самопонижаването” на цените за електроенергия означава, че по-
требителите искат да изразят несъгласието си с единодушно приетото 
от правителството през юли решение за повишаване на тарифите. Но 
това означава също и че те възнамеряват да принудят с директно дейст-
вие управляващите да преговарят с тях, определяйки чрез и в борба ис-
каното ниво, около което може да се преговаря. Това ниво е фиксирано 
от профсъюзниците на 50 % от новите цени за електроенергия.

[...]

Активистите очакват тази борба да им послужи за организирането 
(или за самоорганизирането) на масите в Торино, а от друга страна, 
да бъде оръжието, което да накара правителството да отстъпи и да се 
съгласи на споразумение за значително съкращаване на предвижда-
ното увеличение на цените.

[...]

Важно е да отбележим обаче ролята, която един работнически 
профсъюз играе в инициирането на социалните борби „извън пред-
приятието”. По-долу ще се върнем на този пункт: работническите 
профсъюзи поемат отговорността за борбите на социалния фронт 
и донякъде заместват политическите партии и организации, за да 
придадат масови отзвук и легитимност на действията на активи-
стите в различните квартали.

[...]

От друга страна, профсъюзната инициатива може да бъде разбрана 
само ако се отчитат силовите отношения вътре във всяка профсъюзна 
централа и в частност между локалното/регионалното ниво и нацио-
налното ниво на конфедерациите на труда. В действителност в Тори-
но е налице специфичен контекст на синдикализъм. Профсъюзите на 
място - ИГКТ5, ИКРП6, ИОТ7 - и профсъюзното обединение ИФМ са 
относително автономни по отношение на техните национални ръко-
водства.

5 Cofederazione Generale Italiana del Lavoro - Италианска главна конфеде-
рация на труда; бел. прев.
6 Confederazione Italiana Sindicati Lavoratori - Италианска конфедерация на 
работническите профсъюзи; бел. прев.
7 L’Unione Italiana del Lavoro - Италианско обединение на труда; бел. прев.

Еди Шерки и Мишел Виеворка
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В национален план ИГКТ е тясно свързана с ИКРП, но в Тори-
но има по-леви позиции от своето национално ръководство; ИКРС, 
която (поне в Торино) е нещо като италиански аналог на френската 
ФДКТ8, е „отворен” профсъюз, в който представители на крайната 
левица отстояват своите политически идеи и получават отговорни 
постове в регионалното ръководство.

[...]

Не такъв е случаят на други места: например в Милано, където 
регионалните ръководства на профсъюзите са по-свързани с нацио-
налните (а ИКРП, която е близка до ИКП, има решаваща роля в син-
дикалните обединения) и възпират движението за „самопонижаване” 
на цените на електроенергията, основано от крайно леви групи; или 
пък в Неапол, където движението е по-спонтанно и не е обвързано 
със профсъюзна инициатива.

Друг ключов елемент за успеха на мобилизацията на квартално 
ниво са съгласието и подкрепата на КП в Торино, която има хегемон-
на позиция в кварталните комитети, без участието на които профсъ-
юзната инициатива рискува да угасне. Тази подкрепа е постигната 
след доста труден, едноседмичен дебат вътре в партията и при отно-
сително несъгласие с националното ръководство: впоследствие КП 
активно се ангажира в борбата и участва масово в нейното разгръща-
не. Активистите от крайно левите групи участват активно в движе-
нието или през кварталните комитети, или през мобилизационните 
комитети, или пък по независим начин. Важен пункт представлява и 
активната подкрепа на цялата крайна левица в Торино по отношение 
на профсъюзната инициатива: никога движението нямаше да може 
да се организира в различните квартали, ако КП и крайната левица, 
както и различните квартални организации, не се бяха натоварили 
с прилагането на профсъюзната инициатива. Профсъюзите, разбира 
се, участват в мобилизацията на квартално ниво, но конкретните им 
действия са ефикасни най-вече в рамките на предприятията.

Самата борба се разгръща в два етапа. В първата фаза е органи-
зирана кампания за събиране на подписи в подкрепа на призива за 
„самопонижаване”, която тръгва от заводите, но много бързо достига 
кварталите. Защо е необходима тази кампания? Защото трябва да се 
действа бързо и борбата да придобие масов мащаб, тъй като съби-
рането на дължимите суми от страна на електрическите компании 

8 Confédération française démocratique du travail - Френска демократична 
конфедерация на труда; бел. прев.

Из „Социалните борби в Италия: движенията...” (1975)
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рискува да разложи движението. Така подписката позволява да бъде 
отприщено незабавно колективно действие; всеки, който я подпише, 
се задължава да понижи с 50 % сумата по своята квитанция и успо-
редно с плащането ѝ да изпрати до администрацията писмо, в което 
обяснява, че неговите действия са в съгласие с насоките на торински-
те синдикати: ИКТ, ИКРП и ИОТ.

[…]

Втората фаза засяга самото плащане на сметките. На този етап 
по план се намесват профсъюзите на работниците в електрическите 
компании, като предоставят пълна информация за датите на издаде-
ните фактури, квартал по квартал. … Работниците извършват „са-. … Работниците извършват „са-Работниците извършват „са-
мопониженото” плащане, използвайки изготвеното от профсъюзите 
или мобилизационните комитети пощенско клеймо.

[...]

Така за няколко седмици в Торино и Пиемонт близо 150000 семей-
ства (оценките варират между 120 и 180000) „самопонижават” свои-
те сметки за ток. В по-голямата си част става дума за работнически 
семейства, но има и представители на дребната буржоазия - просло-
вутите средни класи; което придава на борбата истинско мултикла-
сово измерение. В подобна масова форма обаче движението остава 
стриктно ограничено до Пиемонт.

В останалата част от Италия „самопонижени” са няколко хиляди 
сметки - в Таренто, Варезе, Милано и Рим. В последните два града 
ограниченият характер на движението е пряко свързан със „спирач-
ките”, които му налагат националните ръководства на синдикатите (а 
непряко поради влиянието на политическите партии и в частност на 
КП). В Милано изолираната крайна левица все пак успява да предиз-
вика „самопонижаване” на десетина хиляди фактури.

[...]

Ситуацията в Торино благоприятства разгръщането на движение-
то: тук става дума за свързване между един относително автономен 
спрямо конфедерациите ляв синдикализъм и една крайна левица, 
която умее да упражнява натиск върху местните профсъюзи и базо-
вите квартални организации.

Но специфичният характер на торинската профсъюзно-политиче-
ска ситуация е в основата и на нейната изолираност: ако и движение-

Еди Шерки и Мишел Виеворка
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то в Торино да провокира други подобни движения в Италия и важен 
дебат по темата, то така и не успява да създаде идеологическо и по-
литическо силово отношение, което да позволи „самопонижаването” 
да се наложи като форма на действие в националните ръководства на 
партии и профсъюзи.

Докато движението трае, по въпроса се води разгорещен дебат 
сред профсъюзите, комунистическата партия и крайната левица. 
Всяка от ангажираните в движението страни води кампания с едни и 
същи призиви и наредби, но с относително специфични за нея схва-
щания за „самопонижаване”; и в края на движението тези различния 
изригват.

На национално ниво дебатът бързо се поляризира поради критич-
ните позиции в Италианската комунистическа партия и резервите в 
синдикалните ръководства и разделя привърженици и противници на 
„самопонижаването”.

[...]

Всеки път, когато комунистическата партия заема позиция спрямо 
движението, то е за да критикува авантюристичния характер на не-
говата форма на борба, която, според нея, в никакъв случай не може 
да бъде адекватна форма на действие за работническата класа (това е 
централната теза, а една нейна разновидност гласи, че работниците 
не са илегалисти); формата на работническа борба трябва да бъде 
стачката, а другите борби са само провеждани и използвани от край-
ната левица и от нейното синдикално „було” (разбирай ИКРП в Ми-
лано и Торино).

[...]

Враждебното отношение на ИКП към движението за „самопо-
нижаване” на цените и нейният отказ да се присъедини към едно 
конкретно действие, в което целите се ограничават до конкретни 
искания, се опират на аргументация, базирана върху идеите за дър-
жава и за „обществени услуги”: „самопонижаването” и идеология-
та на гражданско неподчинение, която то може да породи на масово 
ниво, допринасят за раздробяването на държавата и кризата на ин-
ституциите. В един политически контекст, където всяко действие на 
десницата се стреми да отслаби държавата и институциите (такава е 
стратегията на „напрежението” на италианската крайна десница), по-
добно движение може само да допринесе за тяхното омаломощаване 
в политически план.

Из „Социалните борби в Италия: движенията...” (1975)
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[...]

Няма съмнение, че „самопонижаванието” носи в себе си семе-
ната на една сериозна критика срещу идеята за обществени услуги 
(или държава), според която те са неутрални, технически, от полза за 
всички и без политически и идеологически конотации.

Действително, в ситуация на икономическа криза, разтърсваща 
Италия, КП показва воля за управление, която в политически план е 
артикулирана през стратегията на „историческия компромис”.

При съюз с християндемократическата партия взаимното управле-
ние на кризата и участието във властта не могат да се случат в кон-
текст на разразяващи се социални борби като тази. Няма съмнение, 
че зараждащото се движение на гражданско неподчинение е свърза-
но с немарливата икономическа политика на италианската държава 
и нейните „институти”, както и с тяхното разпадане; но също така 
няма съмнение и че това движение съучаства в разпадането.

[...]

Конфедерациите на труда са в най-добрия случай резервирани, а 
КП изразява несъгласие: торинските активисти, от своя страна, се 
чувстват все по-изолирани с наближаването на датата, от която тряб-
ва да започне втората вълна на „самопонижаване” (първите сметки за 
ток се очаква да пристигнат в средата на декември).

Сега политическият контекст е много по-неблагоприятен в 
сравнение с октомври: профсъюзите или блокират, или не се оп-
итват да разширят движението, в което Торино фигурира като 
единствен, но затова и изолиран пример; освен това, профсъюз-
ните ръководства упражняват натиск върху ръководствата в гра-
да. Изглежда едно ново правителство на център-ляво се опитва 
да реши въпроса, стремейки се към бързи преговори. Най-сетне, 
икономическата криза е в своята връхна точка, а малко по-рано 
„ФИАТ” е поставил голяма част от своите работници в техниче-
ска безработица.

В този контекст профсъюзните водачи започват преговори с пра-
вителството под одобрителния поглед на националните ръководства 
на конфедерациите, които са притискани да приключат час по-скоро 
с това; одобрително гледат на преговорите и в Торино, където не са 
малко онези, които се страхуват от евентуален провал на движението 
и от пропадане на всички искания: нещо, което би имало сериозен 
политически ефект, тъй като би дискредитирало използваната форма 
на действие.

Еди Шерки и Мишел Виеворка
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[...]

Подписвайки споразумението, конфедерациите на труда приемат 
да възстановят онази „самопонижена” част, която надхвърля пред-
видената в споразумението сума; все пак са предвидени улеснения 
при плащането (като удължаване на сроковете за погасяване на за-
дълженията).

Всяка от участващите страни в движението си изважда урок от 
борбата, а на мястото на противопоставянията в работническото дви-
жение между поддръжници на „самопонижаването” и негови проти-
вници (КП) или критици (синдикалните ръководства) идва „вътре-
шен” дебат за оценката на постигнатите цели при изхода от движени-
ето и за политическите перспективи, които то открива.

[...]

От торинското движение за „самопонижаване” на цените (както 
впрочем и от движението в други части на Италия; но именно в То-
рино то е най-мощно и организирано) могат да бъдат извлечени мно-
жество политически и теоретични поуки.

[...]

Движението за „самопонижаване” превръща в отживелица ста-
рата алтернатива между градските борби, виждани като подчине-
ни на борбите в завода и следователно като второстепенен фронт, 
и независимостта, дори изолираността на градските борби, водени 
предимно от крайната левица. То показва възможността за артикули-
рана борба, като реализира за първи път теоретичните и практически 
интуиции на извънпарламентарните групи. Това артикулиране, свърз-
ването на различните борби, е извършено по категоричен начин от ра-
ботническите профсъюзи, с което те се превръщат в ключов пункт при 
анализа на торинските „самопонижавания”, едновременно защото пое-
мат инициативата и защото дават на движението своята организацион-
на подкрепа, без която борбата никога нямаше да има подобен устрем.

[...]

Така че без профсъюзната намеса движението за „самопонижава-
не” щеше да си остане малобройно и изолирано. Кои са условията, 
които са благоприятствали подобна намеса? Правят ни впечатление 
три елемента.

Из „Социалните борби в Италия: движенията...” (1975)
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Първият е свързан със спецификата на Торино като работнически 
град, чийто живот е белязан изоснови от „ФИАТ” и от борбите, които 
се водят в завода.

Вторият е свързан със силната традиция на италианските проф-
съюзи да се намесват в социалните борби в национален план - тази 
традиция е много по-силно изразена в сравнение с Франция и се 
проявява например в националните работнически стачки относно 
жилищния проблем (през 1969 г.) или в подкрепата на ИФМ за мно-
гобройните окупации на празни домове. Движението за „самопони-
жаване” представлява нова стъпка в модалностите на профсъюзна-
та намеса.

Така профсъюзите вече не се ограничават до символна политиче-
ска подкрепа от страна на работническото движение към градските 
борби, за да им помогнат да създадат по-благоприятно силово отно-
шение при постигането на различни искания, а директно организират 
тези борби за реализирането на определена цел. В Торино преходът 
е, така да се каже, от непряка намеса на профсъюзите в социалните 
борби към пряка намеса, която позволява градското движение да се 
разшири значително.

Накрая, контекстът на икономическа криза разкрива още един 
пункт от фундаментално значение: в период на свръхпроизводство, 
безработица или опасност от безработица обичайните оръжия на 
работническата класа губят острота; стачките, съпротивата срещу 
работния цикъл, борбата срещу увеличаване на производството - 
всичко това трудно може да бъде задействано. Оправданият страх 
от частична безработица, временно спиране на работния процес от 
ръководството (както във „ФИАТ” през декември 1974 г.) или пъл-
на загуба на работа поставя работниците в слаба позиция. Борбата 
за запазване на работното място се превръща в приоритетна ос на 
действие. Но атакувани едновременно от силната инфлация и увели-
чението на цените, работническите заплати не могат да бъдат успеш-
но защитавани чрез действия вътре в завода. Борбата за увеличаване 
на заплатата вече не е достатъчна, за да се запази покупателната спо-
собност, и налага борба в сферата на потреблението.

Борбата за запазване на покупателната способност може да бъде 
разгърната в масов мащаб. Работници, чиновници (скъсвайки с иде-
ологията за обществените услуги като политически неутрални), учи-
тели и др. участват в движението за „самопонижаване” на цените на 
електроенергията. Подобна мултикласовост, изградена чрез иници-
ативата на профсъюзите и въз основа на директно действие, по-
рано е била практикувана единствено в маломерни мащаби. Сега тя 
се превръща в една от най-важните характеристики на тази борба.

Еди Шерки и Мишел Виеворка
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„Самопонижаването” почти навсякъде пряко оспорва държавата 
и нейните институции. Народният контрол върху т.нар. колективно 
потребление, налагането на „политическа” цена върху обществените 
услуги, противоречи на политиката на „действителната цена”, която 
провежда „планът Карли”.

„Самопонижаването” е много по-трудно приложимо в частния 
сектор. Репресивната машинария действа в синхрон, за да защити 
частната собственост. Да вземем следните два примера: активи-
сти марксисти-ленинисти започват „самопонижаване” на хранител-
ни продукти в супермаркети в Милано. Резултатът е, че полицията 
много скоро се намесва и арестува активистите. Вторият пример е 
окупирането на празни домове. Тук репресията рядко е незабавна и 
брутална, когато става дума за публични жилища; обратно, окупи-
рането на домове, които са частна собственост, води до незабавна 
репресия.

Движението за „самопонижаване” се развива до голяма степен в 
сектори, контролирани от държавата - държава, която е в криза и е 
неспособна да се справи със собствените си противоречия. Разгръ-
щането на това движение може само да ускори нейния разпад. А 
усилването на държавната власт изисква намесата на съвкупност от 
сили, които да възстановят нарушения икономически ред.

Превод от френски език: Момчил Христов

Из „Социалните борби в Италия: движенията...” (1975)
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Франко Берарди - Бифо, Марко Жакеме и
Джанкарло Витали

Медиактивизъм и видеокрация (2004)1

(Из Telestreet: нехомологизирана
въобразяваща машина)

[…]

Произход на медиактивизма

През последните десетилетия в Италия, както и в голяма част от 
Западния свят, възникна едно движение за самоорганизация на инте-
лектуалните и комуникационни оператори, което се прояви във фор-
мата на медиактивизма. Думата „медиактивизъм” навлезе в употреба 
отскоро и с нея се обозначават всички форми на социален активизъм, 
чиито инструменти за действие се намират в мрежата. С думата „ме-
диактивизъм” искаме обаче да обозначим съвкупността от практики, 
които имат за цел да събудят социалната комуникация от пасивността 
и от спектакълната форма, за да възстановят нейния характер на актив-
но действие и общностна конструкция. По тази причина считаме, че 
с нея можем да обозначим множество експерименти и някои достиже-
ния от изминалите десетилетия. Социалната комуникация като цяло не 
беше част от социалната инициатива, защото средствата за производ-
ство и разпространение на съдържанието на въобразеното и на пуб-
личния дискурс станаха сложни, скъпи и поради това обект на частно 
присвояване. В последните години обаче това е все по-малко вярно. 
Благодарение на понижаването на цените на устройствата за медий-
но производство, на разпространението на знания в областта на тех-
нологиите и на по-широкия достъп до далекосъобщителната мрежа, 
медийният пейзаж вече не е собственост на големи частни и публични 
групи, а има тенденцията той да се превърне в поле за експерименти 

1 Преводът е направен по изданието: Franco Berardi, Marco Jaquemet е Giancarlo 
Vitali, „Mediattivismo e videocrazia”, в: Telestreet - Macchina immaginativa non 
omologata, Milano: Baldini/Castoldi Dalai Editori, 2004; бел. ред.
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и обмен на спонтанни групи, индивиди, артисти, политически и кул-
турни агитатори. Медиактивизмът е съзнателната практика на онези, 
които навлизат в полето на медиизираната социална комуникация и 
се противопоставят на властта на големите комуникационни агенции, 
контролирани от властта, които навлизат в умственото време на голя-
мото мнозинство от населението, моделирайки неговата култура, него-
вото въобразено и в крайна сметка неговото мнение. 

За да разберем зараждането на италианския медиактивизъм, тряб-
ва да се върнем към бунта на студентите в Болоня от 1977 г. Тогава на 
власт беше коалиция на националната солидарност, която обединява-
ше Християндемократическата партия и Италианската комунистиче-
ска партия. Икономическата криза беше докарала безработицата до 
13 %, а равнището на безработица сред младите беше особено висо-
ко. В университетите и кварталите се бяха създали автономистки ко-
лективи, които упражняваха различни форми на подривна обществе-
на дейност: окупираха къщи, отнемаха блага от първа необходимост, 
разпространяваха вестници за политическа агитация и провокации, 
създаваха множество свободни радиостанции.

Технологии за комуникация и обществена промяна 

От 60-те години насам устройствата за техническо-съобщително 
производство се умножиха и станаха достъпни за студентски, работ-
нически или граждански групи. Средствата за техническо възпроиз-
веждане на съобщения играят основна роля в обществените промени 
и през последните тридесет години превръщането им в разпростра-
нена стока направи възможно демократизирането на комуникацията, 
която успя да се противопостави на концентрирането на средства за 
комуникация в ръцете на финансови и капиталистически групи. 

Още от началото на съвременната епоха средствата за техническо-
комуникационно производство играят ключова роля. Да си припом-
ним колко са важни за самото възникване на модерното общество 
разпространението и популяризирането на книгата и печатния текст. 
Само когато една значима част от обществото има достъп до печат-
ни текстове, когато е възможно разпространението на собствените 
мисли и спомени посредством писмото и печата, е възможно образу-
ването на една производителна буржоазия, а политическите решения 
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и действия са достижими за все по-големи слоеве от обществото. 
В края на XIX и началото на XX в. се развиват и разпространяват 
технологии за техническо възпроизвеждане на образ и звук, които 
променят инфосферата, a впоследствие и въобразеното. Тези сред-, a впоследствие и въобразеното. Тези сред- a впоследствие и въобразеното. Тези сред-a впоследствие и въобразеното. Тези сред- впоследствие и въобразеното. Тези сред-
ства (фотографията, киното, радиото, телевизията) дълго време не са 
достъпни за голямото мнозинство от населението, тъй като устрой-
ствата са рядко срещани и скъпи и предоставят властта над семио-
тичното производство на тесен кръг от специалисти. В края на 60-
те и началото на 70-те години обаче се създадоха условия за масово 
разпространение на техническите устройства, използвани в областта 
на семиотичното производство, на културата, на изкуството и на ин-
формацията.

През 60-те години политическият асоциационизъм2 и ъндърграунд 
културата се развиха благодарение на разпространението на записва-
щите устройства и циклостила - голямото разпространение на поли-
тически послания през 1968 г. е свързано с циклостила, който през 
тези години даде възможност за капилярни действия на едно диво и 
автономно информационно осведомяване, което не би било възмож-
но с традиционните ротационни печатни машини. Циклостилът поз-
воляваше отпечатването на дадено съобщение в хиляди екземпляри 
и за много кратко време. Вечерта се пишеха листовките, през нощта 
се отпечатваха пет хиляди екземпляра на циклостила и в шест часа 
сутринта се раздаваха пред входа на фабриката „ФИАТ” лозунгите за 
стачката или шествието.

От 70-те години насам разпространението на технологии за произ-
водство на комуникационни продукти се превърна в масово явление. 
Инструментите за семиотично производство, т.е. инструментите, не-
обходими за производство на тези потоци, които създават Инфосфе-
рата, станаха стоки на достъпни цени и това даде възможност за 
все по-широк достъп до културното производство. Появиха се три 
устройства, които имаха решаваща роля за превръщането на семи-
отичния (културен, художествен, политически или информационен) 
продукт в масов: офсетовият печат, радиото и видеокасетата.

С помощта на офсетовите машини стана възможно отпечатването 
на цветни вестници в ограничен брой екземпляри и с жива компози-

2 Политически асоциационизъм - обща теория за участието или неучасти-
ето на определени социални групи в социално-политическия живот, сравни-
телно популярна в Италия; бел. ред. 
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ция, далеч по-богата и с повече фантазия от тази, която позволяваше 
циклостилът. Широкото разпространение на безпартийни списания и 
вестници, характерно за експлозивното развитие на креативното авто-
номистко движение между 1975 и 1977 г. (A/traverso, ZUT и десетки 
други вестници, издания и фензинове), беше възможно благодарение 
на ниската цена и лесното ползване на офсетовия печат, който позволя-
ваше извършването на монтаж дори и без типографски умения, както и 
промяната на дадена страница до последно преди отпечатването.

Второто устройство беше евтиният радиопредавател. След 1976 
г. стотици спонтанни колективи се снабдиха с предаватели. Радио 
„Аличе” беше създадено чрез подписка - студенти и работници от 
редакторския колектив събраха малката необходима парична сума, 
за да закупят нужната за излъчване апаратура. Опитът на свободните 
радиостанции, който първоначално действаше като форма на култур-
но и езиково признание на една неформална част от пролетариата, 
през следващите години се утвърди като независимо от политическа-
та власт средство за информация и продължава да съществува с тази 
си функция и в наши дни. Радиостанциите са може би най-отдавнаш-
ната и с най-постоянно въздействие форма на политическа и култур-
на самоорганизация в цялата панорама на движенията в Италия.

Третият инструмент на масово семиотично производство беше ви-
деокасетата, чието разпространение започна в средата на 70-те години 
благодарение на дейността на малки и войнствени видео колективи, 
които в Италия, за разлика от Германия и САЩ, не успяха да се пре-
върнат в едно истинско движение на независимо собствено производ-
ство, но проправиха път към една обхватна критика на телевизията.

Опитът на радио „Аличе” и на свободните радиостанции в Италия 
беше възможен благодарение на това, че едно ново действащо лице 
в обществото, което тогава наричахме младежки пролетариат, полу-
чи достъп до тези технологични устройства за масова комуникация 
и успя да придобие умения за творческото им ползване. Благодаре-
ние на тази структурна трансформация на комуникационното про-
изводство, през 60-те години в Италия, малко по-рано и с по-големи 
социални последствия в сравнение с други европейски страни, екс-
периментите в областта на изкуството започват да се смесват с под-
ривната политическа насоченост, подхващайки наново една насока, с 
която американският underground вече е експериментирал при други 
обстоятелства през 60-те години. 
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Радио „Аличе”

Борбата за демокрация в Инфосферата следва различни пътища 
според специфичните условия в различните страни и различните ис-
торически конюнктури. Днес можем да кажем, че основната опасност 
за свободата на комуникациите се състои в приватизацията на инфра-
структурата и в ограничаването на достъпа, но в други исторически 
моменти опасността е произхождала от обществения монопол. През 
десетилетията след Втората световна война правителствата в Европа 
не позволяваха достъпа до ефира на частни лица нито за търговски, 
нито за политически или културни цели. В Италия монополът върху 
радиовълните беше премахнат след решение на Конституционния 
съд, който през декември 1974 г. обяви държавния монопол върху 
комуникациите за противоконституционен.

Още преди това решение в Болоня се сформира колектив, наречен 
„Контрорадио”, за оценка на възможността за основаване на частна 
радиостанция на име Радио „Аличе” в разрез със закона за монопо-
ла. Групата, която гравитираше около списание A/traverso, се захвана 
с разпространението на необходимите научно-технически и теоре-
тични познания за този проект за комуникация отдолу. Този проект 
беше пряко вдъхновен от ентусиазма на историческия авангард на 
масмедиите и психеделичните видения на Западния бряг на САЩ 
за прекрояване на медиите по мяра на човека. Множество обстоя-
телства превърнаха онова време във време на промяна, на коренно 
обновление. В този период в центъра на сцената бяха движенията за 
обществена автономия и те носеха промяна в културата, в начина на 
живот, на събиране, а също така и на комуникация. Връзката между 
обществените процеси и технологичните изменения беше в центъра 
на теоретичното внимание. Влиянието на Маклуън хвърляше нова 
светлина върху връзката между технологиите и обществените по-
следствия от комуникацията.

В социалистическата теоретична традиция комуникацията се въз-
приемаше като надстройка, в която се сблъскват системи на идеоло-
гическо съдържание, вярна информация с погрешна информация. По 
тази причина стратегията на традиционното социалистическо дви-
жение беше да противопостави на доминиращата информация една 
контраинформация, която е в състояние да възстанови скрити и ма-
нипулирани истини. То се надяваше, благодарение на пропагандата 
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и на контраинформацията, да успее да се противопостави на консен-
суса върху доминиращата идеология и да успее да изгради консенсус 
върху прогресивната и революционна идеология. Вдъхновените от 
марксизма теории мислеха културното и комуникационно производ-
ство в чисто инструментални термини, в термините на контраинфор-
мация и възстановяване на пролетарската истина срещу буржоазната 
лъжа. Културата се считаше (съгласно принципите на историческия 
материализъм) за надстройка, последица от производствените отно-
шения.

През 70-те години френският постструктурализъм проблематизи-
ра този механичен възглед. През 1974 г. в Европа излязоха два важни 
текста по тази тема: едно есе на Ханс Магнус Енценсбергер, озагла-
вено За една социалистическа стратегия на средствата за комуни-
кация, и есето на Жан Бодрияр Реквием за медиите. За Енценсбергер 
задачата на една социалистическа стратегия в областта на комуни-
кацията се състои във възстановяване на истината в информацията, 
утвърждаване на потребителната стойност на процеса на означаване 
и освобождаването му, организирането му, противопоставянето му 
на господството на капитала. Бодрияр дълбае още по-надълбоко и 
открива, че процесът на превръщане в стока включва самата струк-
тура на съобщението и начините на неговото производство. Бодрияр 
се позовава на основния урок на Маклуън (макар и да не му спестява 
някое и друго полемично възражение): организационната, техноло-
гична структура на медията оказва решително влияние върху начина 
на комуникация, върху условията, при които се провежда комуника-
ционният обмен, и съответно влияе, макар и не детерминистично, 
върху самото съобщение. Бодрияр показва, че въздействието на ко-
муникацията върху обществото зависи до голяма степен от вида на 
взаимоотношенията, който технологията предоставя на играчите, а 
не само от идеологическите или политически намерения на социал-
ните актьори.

Постструктурализмът предизвика голям интерес в Италия, осо-
бено сред новото движение, което се формира извън старите ак-
тивистки структури на левицата. Лишеният от илюзии прочит на 
семиологията на Умберто Еко, на постструктурализма на Фуко и 
Дельоз-Гатари проникна и даде плод в теориите и практиките на 
активисткото радио на движението и малко по малко пропука ор-
тодоксията. Културата не можеше вече да бъде считана за една 
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надстройка, трябваше да се приема като символното производство, 
което оформя въобразеното, т.е. океана от образи, чувства, очак-
вания, копнежи и мотивации, върху които се основава социалният 
процес, неговите изменения и обрати. Позовавайки се на френския 
постструктурализъм, списанието A/traverso водеше разгорещена 
битка срещу историческия материализъм, диалектиката и бюрокра-
тичния език на социалистическите движения. В рамките на този 
нов теоретичен контекст намери своето място и опитът на свобод-
ните радиостанции в Италия, който представляваше един процес на 
усвояване на комуникационните технологии и на създаване на едно 
ново публично пространство, независимо от държавния монопол и 
от господството на частния капитал.

Докато италианската левица (парламентарна или не) съсредото-
чаваше своето внимание единствено върху съдържанието на инфор-
мацията, развивайки т.нар. контраинформация, колективът на радио 
„Аличе” изостави тази традиция, за да премине към една информа-
ционна партизанска война. Тази практика не се ограничаваше до ра-
бота върху информацията, а атакуваше целия цикъл на производство 
на медийни продукти. Едно ново поколение от оператори в областта 
на комуникациите започна да разбира, че истинската битка не е за 
съдържанието и консенсуса, а за създаването на технологии, на ин-
терфейс и на обществени и комуникационни връзки. Сред протест-
ното движение тогава си проправи път съзнанието, че не става дума 
за възстановяване на една революционна истина срещу буржоазната 
лъжа, не е въпросът да се предостави контраинформация, за изо-
бличаване на заговорите на някой враг. Въпросът е да се въздейства 
върху формите на социалното въобразено, да се задвижат объркващи 
течения, т.е. способни да смутят господстващото послание на труда, 
реда, дисциплината.

Радио „Аличе” започна да предава на 9 февруари 1976 г., сутрин 
от 6.30 ч. до 8.30 ч. и след това от 14.00 ч. до 2.00 ч. през нощта. 
Сутринта на първия ден топъл женски глас на фона на индийска му-
зика пожелава добро утро на слушателите и ги приканва да останат в 
леглото: „каним ви тази сутрин да не ставате, да останете с някого в 
леглото, да си направите музикални инструменти и военни машини”. 
Радиото е намерило своя глас, способен да смеси желаещи машини с 
военни машини, за да използваме думите, създадени от философски-
те водачи на движението - Дельоз и Гатари.
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От самото начало радио „Аличе” отказа да бъде разпознато като 
инструмент за контраинформация. Радио „Аличе” не беше преди 
всичко инструмент. То беше комуникационен агент. Не служеше на 
пролетариата или на движението, а беше ставаща субектност, която 
не си поставяше за цел възстановяването на отричани, скрити, пору-
гани или потиснати истини. Целта на автономната комуникация вече 
не беше търсенето на една обективна истина, отговаряща на дълбока-
та историческа динамика, а конструирането на процес на автономно 
изказване, способен да се противопостави на, да се преплете с, да 
контаминира други процеси на изказване.

В комуникационната партизанска война на радио „Аличе” беше 
необходимо да се присвои средството, да се разбие циркулацията на 
информацията, да се премахне връзката между предаване и циркула-
ция, да се премахне строгото разделение между слушатели и редак-
тори. При този хоризонт информацията трябва да бъде произвеждана 
колективно. Основният елемент на тази партизанска война беше от-
казът от новината или информацията, произведени извън процесите 
на социалните движения, т.е. отказът да се имитират практиките на 
новинарските агенции, които трупат новини, за да ги включат в един 
капиталистически цикъл, носещ печалба. Всичко, което се пуска-
ше по радиото - музика, информации, интервюта, дебати, - следва 
да бъде считано за обществена собственост. Преди всичко музиката, 
оставена на личния вкус на отделните участници: „Всеки носеше в 
радиото своите плочи. С изключение на Минела, които имаха мага-
зин за плочи и съответно разбираха от музика и носеха голяма част 
от плочите си, останалите идваха в радиото, пускаха своите плочи, 
правеха предаването и после си ги вземаха. Беше един вид много 
по-бавен Напстър, т.е. споделяне на всичко, което хората имаха, като 
музиката, само че вместо да го имат в цифров формат, хората го но-
сеха в радиото физически”3.

Радио „Аличе” отрече професионализма и разделението между 
„журналисти” и „потребители”, обяви се против рамкирането на из-
казванията, добре подготвените програми, перфектните съобщения: 
„Ние няма да станем професионалисти. Отказваме да се образоваме. 
Не се учим. Не ни влиза в главата” (A/traverso). Тази липса на про-
фесионализъм позволи една пряка връзка със слушателите. Всеки с 

3 Franco Berardi e Veronica Bridi, 1977: l'anno in cui il futuro incominciò, 
Rome: Fandango Libri, 2002; бел. авт.
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добри намерения можеше да сътрудничи при излъчването на преда-
ванията.

Телефонът изигра основна роля при тази обществена комуника-
ция преди всичко поради възможността, която даваше за достъп на 
слушателите до радиото. Радиото и телефонът си взаимодействаха 
все по-тясно в преките предавания на радио „Аличе”. Чрез съчета-
ването на телефона и радиото, радио „Аличе” извърши революция 
в журналистическата техника, която впоследствие беше копирана 
от всички комуникационни средства в Италия. Две бяха основните 
нововъведения на радиото: прякото предаване на информация, пре-
доставено от симултанния репортаж на описваното събитие, и ха-
осът на мигновената журналистика, при която радиото служи като 
отворен канал, в който кой да е може да вземе думата (стратегия, 
която ще намерим и при indymedia).

По този начин се отричаше разликата между производството на 
една новина от страна на редакционния екип и пасивното приемане 
на новината от страна на слушателите. Новините се даваха на живо 
от който се обади на радиото, без отсяване или редакция. Свободни-
ят достъп, неформалната комуникация, оскъдният професионализъм 
и прякото предаване позволяваха да се премахне бариерата между 
излъчващи и получаващи, да се преодолее идеята за частна собстве-
ност върху интелектуалния труд. Всички социални субекти се пре-
върнаха в производители на радио култура.

Отварянето на радиопредаването доведе до коренна промяна на 
комуникативния контекст:

Радио „Аличе” предава всичко: това, което искате, и това, кое-
то не искате - обявяваха неговите редактори, - това, което мисли-
те, и това, което мислите, че мислите, особено ако дойдете, за да 
го кажете тук, или позвъните на този номер, 66 или на 274128 или 
на 80 и т.н., в сърцето на Болоня (музиката отново се усилва).

Предвид това, че всички обаждания се предаваха пряко, понякога 
можеха да бъдат чути обаждания, които се ограничаваха до това да 
обиждат редакторите: „Мръсни комунисти, ще си платите прескъпо 
за това радио. Знаем кои сте”. По-често обаче обажданията имат сюр-
реалистичен тон: 
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„Аличе”: Ало?.. Ало, тук е „Аличе”?
Слушател: Кажи!
„Аличе”: Как така кажи? Ти кажи, ти се обади. 
Слушател: Точно така, кажи4!

За студентското и работническо движение, което съставляваше ау-
диторията на радио „Аличе”, „радиото е подходящият инструмент 
да обиколят страната отвъд огледалото, да се намесят творчески в 
ежедневието” (A/traverso). Страната на чудесата! „Аличе” дълже-
ше своето име на Алиса на Луис Карол, но още една книга му беше 
кръстница, а именно Логика на смисъла на Дельоз, в която френският 
философ дешифрира в парадоксите, с които се сблъсква героинята на 
Карол, метафори на механизмите на загуба на идентичност. Според 
Дельоз Алиса иска да бъде извън логиката, огледалото, символ на 
идентичността, то трябва да бъде преминавано постоянно. Играта 
срещу изкушението на идентичността ще се превърне в една от ха-
рактеристиките на колектива на радиото.

Колективът на радиото се опита да премахне разликата между тех-
ници и редактори и да избегне вътрешната йерархия. И макар това же-
лание за един отворен и антийерархичен проект да създ�де опасността 
креативността на редакцията да бъде разводнена при обикновеността 
на включванията на хиляди събеседници (с подобен проблем ще се 
сблъска по-късно и indymedia), то същевременно позволи на радиото да 
получи непосредствено най-кретивните произведения на социалните 
движения от този период. Пълната липса на контрол върху достъпа до 
канала за предаване позволи разпространението на всеки вид тематика: 

Радио „Аличе” излъчва: музика, новини, цветни градини, 
празни приказки, изобретения, открития, рецепти, хороскопи, 
магически филтри, любовни истории, военни бюлетини, фото-
графии, съобщения, масажи, лъжи.

Така в програмата на радиото се срещаше всичко: бюлетини за по-
литическата агитация в училищата, дискусии за секс, препоръки за 
храненето, разнообразна музика, интервюта със стачкуващи болон-
ски работници, разкази за пътувания, четения на Барт, програмата на 
кината. Някой прави следното съобщение: „Откраднаха ми колелото. 

4 Klemens Gruber, Die zerstreute Avantgarde, Wien/Köln: Böhlau, 1989; бел. авт.
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Може ли да кажа по радиото, че са копелета?”. Излъчваха се цените 
на наркотиците и резултатите от едно изследване на болонския ди-
алект. Отпадаше редът, установен от новинарските емисии, в които 
предимство получават политическите новини и бедствията, за смет-
ка на историите на живо, нецензурираните разкази, информациите от 
квартала, парченцата живот.

Микрофизика на властта на комуникациите

Радио „Аличе” обаче беше много повече от един авангарден худо-
жествено-комуникационен експеримент. При своите взаимодействия 
с града то произвеждаше социалност и знание. Една вечер през 1977 
г. радиото подхвърли идеята за организиране на веселба на площада 
в полунощ. Само след броени часове на площада се събраха две хи-
ляди души, „въоръжени с консервени кутии, китари, свирки, хвърчи-
ла и знамена”, за джемсешън, който продължи около два часа. След 
това се организира весело шествие, което прекоси улиците на града 
посред нощ, за да приключи пред входа на радиото.

Студенти и млади пролетарии започнаха да носят със себе си 
преносими транзистори, за да могат да слушат радио „Аличе” и в 
движение. Ако трябваше да се съобщи нещо на радиото, веднага се 
влизаше в първата свободна телефонна кабинка. Повечето искаха да 
споделят някоя весела случка, да се свържат с някой приятел или да 
си поискат определена песен.

Със засилването на студентските борби през 1977 г. радиото при-
доби първостепенна роля. Ползваше се за предупреждаване за при-
съствие на полицията или на група фашистки биячи пред някое учи-
лище, за напомняне на другарите да участват в някоя асамблея, на-
срочена за същата вечер, за да се обсъди стратегията за окупацията 
на университета. Радио „Аличе” се мяташе в движението като риба 
във вода.

После дойдоха мартенските събития. След убийството на един 
млад активист от „Лота континуа” студентите окупираха района на 
университета и издигнаха барикади из целия център на града. След 
това положението стана много сериозно и по улиците на универси-
тетското градче влязоха танкове, за да възстановят реда. Студенти-
те, които участваха в уличните боеве, можеха да разчитат на радио 
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„Аличе”, за да получат информация относно движението на полици-
ята. В онези дни радио „Аличе” имаше същата функция, която имат 
мобилните телефони днес. Представляваше едно невероятно сред-
ство за комуникация в реално време. Радиото изпълняваше функци-
ята на средство за комуникация, но също така задоволи нуждата от 
поддържане на контакт в нелеки за движението ситуации през онези 
трескави дни. Това беше един колективен мобилен телефон. Хибри-
дът между радиото и телефона предоставяше възможността за преки 
репортажи по време на сблъсъците. Телефонните обаждания, които 
се излъчваха пряко, се редуваха с дълги музикални пасажи и с ко-
ментарите на колектива на радиото, създавайки по този начин един 
звуков килим, в който различните радио жанрове се смесваха непре-
къснато.

В онези дни радио „Аличе” изпълняваше три важни функции: поз-
воляваше на своите слушатели да бъдат в течение на събитията, слу-
жеше като централа за координация на уличните сблъсъци и предос-
тавяше пространство за обсъждането на отговора на полицейската 
намеса и на политическата и културна роля, която следва да изпълня-
ва едно активистко радио.

Бунтът от 1977 г. беше по-скоро предизвестие за политическите и 
комуникационни динамики, които се развиха през следващите две 
десетилетия, отколкото допълнение към пролетарските борби на ХХ 
в. или опашката на студентските движения от ´68-ма година. В сър-
цето на младежкия бунт от 1977 г. беше разпространението на кому-
никационни устройства. Радио „Аличе” продължи линията на худо-
жествения и литературен авангард от първата половина на XX в., на 
дадаизма и футуризма, свърза я с контракултурите на психеделичния 
рок и пънка и я преведе на рафинираните езици на френския пост-
структурализъм на Дельоз, Гатари и Фуко. В тази пресечна точка в 
ония години се образува едно движение за независима комуникация, 
което изпревари медиактивизма. През 70-те години философската 
мисъл, преди всичко във Франция, преосмисля хоризонта на властта 
и този на освобождението в микрофизични термини, на молекуляр-
ност на процеси, които се разпространяват в обществото и в колек-
тивното въобразено. Субектността вече не се определя в монолитна-
та форма на идеологията, политиката, социалната принадлежност, а 
се разтваря в микрофизиката на потребностите, на въобразеното, на 

Медиактивизъм и видеокрация (2004)



254

желанията. Понятието за социална „микрофизика” бива въведено от 
Мишел Фуко и впоследствие развито в Анти-Едип на Дельоз и Гата-
ри. Понятието за субект бива заменено от това за субективация, по-
сочващо, че субектът не е нещо вече завършено, детерминиран соци-
ално и идеологически компактен. В роящия се процес на образуване 
на социалните субектности трябва да виждаме процеси на привлича-
не и на въобразяване, които моделират индивидуалните тела и колек-
тивните организми, карайки ги да действат като динамични, промен-
ливи, множащи се субекти. История на лудостта на Мишел Фуко, 
Анти-Едип на Дельоз и Гатари и Фрагменти на любовния дискурс 
на Ролан Барт са книги, които през ония години в Италия предизви-
каха изключително задълбочен интерес. И тези книги се превърнаха 
в отправни точки на политическия дебат, макар и съвсем да нямаха 
характера на политическа програма. Те предлагаха един определен 
стил: номадски, неидентичностен, гъвкав, но не интегрируем, креа-
тивен, но не състезателен. Болонското движение обогати своя език и 
своето поведение с думи, които произхождат от тези книги, и поради 
това разви по-рано от други представата за движението като симво-
лен агент, като колектив за медийно производство, като колективен 
субект на изказване - за да използваме един израз на Феликс Гатари.

Радио „Аличе” съзнателно се роди извън, всъщност в противопос-
тавка, на активистките и диалектически теории. През 70-те години 
много се четеше Анти-Едип, първият съвместен труд на Жил Дельоз 
и Феликс Гатари. Анти-Едип създава замъци от думи, понятия и кар-
тини. Тази конструкция обаче не представлява едно просто литера-
турно упражнение, а проекция на въобразеното. Несъзнателното не е 
театър, а фабрика, казват Жил и Феликс. Несъзнателното не е място, 
където се играе една вече написана пиеса, в което играят актьори, 
научили своите роли или които трябва да ги научат. Не. Несъзнател-
ното е една фабрика или по-скоро майсторска работилница, в която 
всеки актьор създава странни машини, които работят по един или 
друг начин, които режат и шият, които комбинират и рекомбинират. 
Подобно на несъзнателното и въобразеното на обществото бива раз-
глеждано като фабрика, а не като театър. Разхвърляната задна стаичка 
на колективния разум, в която се произвеждат поведенията и в която 
се разработват формите на дискурсивно съзнание, които обществото 
поставя на сцена. Ако искаме да въздействаме върху движенията на 
обществото, да изиграем роля за действителната трансформация, то 
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трябва да се работи именно на тази сцена.
Не бива да забравяме, че по същото време на културната сцена, 

първо в САЩ, а после и в Европа, излизат феминисткото и гей дви-
женията. Феминисткото движение изигра решаваща роля за преде-
финирането на културата и на политическите програми на италиан-
ските движения. И радио „Аличе” затвърди съзнанието, че историче-
ският актьор не е една единна и културно еднородна социална класа, 
а сбор от множество сингуларности, които се проявяват на различни 
нива, като например сексуалността и езика.

За първи път в Италия сексуалността и наркотиците се превърнаха 
в тема за дискусии и повод за вълнение. Радио „Аличе” беше експли-
цитният и заявен знак на желанието да се излезе от езиковите схеми 
на традиционното работническо движение и да се експериментира с 
нови провокативни и непосредствени езици, вдъхновени от сюрреа-
лизма и дадаизма, които се връщаха към агитационни техники, при-
същи на хипи културата: осмиването, иронията, разпространението 
на фалшиви новини, смесването на лирически и истерични тонове 
в политическото общуване, смесването на историческия хоризонт с 
дребни събития от всекидневния живот.

От края на 70-те години, докато някъде из недрата се подготвяше 
микроелектронната революция и започваше процесът на масова ин-
форматизация, глобалното производството започна да се видоизме-
ня. То все повече се интегрираше със семиозиса, а езикът се интегри-
раше с икономическото производство. Анти-Едип беше предложил 
метафората на съзнанието като фабрика, но тогава тази метафора се 
превръщаше в реалност на една действителна трансформация и пре-
обръщаше целия производствен процес.

В годините след 1977 г. техническото развитие протече изключи-
телно бързо: форматите и стандартите се промениха за броени годи-
ни и устройствата, ползвани от експерименталните групи, остарява-
ха морално. Нека помислим например какво се случи в областта на 
видеопроизводството. Между 1976 и 1979 г. процъфтя един ширещ 
се опит на видеопроизводство, свързан с движенията, и по-общо, с 
опита на колективния живот. През онези години стотици видеоопера-
тори на движенията документираха обществения живот и по-късно 
бързо преминаха към по-развити технологии. Едва години по-късно 
осъзнахме, че бързото морално остаряване на стандартите и влоша-
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ването на състоянието на експерименталните електронни носители 
бяха направили неизползваеми много от продуктите на труда от оне-
зи години. Видеокасети, радиофонични записи биваха оставяни да 
гният в някое мазе в продължение на години. Щом биваха извадени, 
тези касети се оказваха повредени и безвъзвратно загубени. Това е 
още една причина, поради която тези години (годините на първите 
електронни експерименти между края на 70-те и началото на 80-те) 
днес ни се струват толкова далечни, сякаш погребани от векове с 
прах и забрава. Днес от радио „Аличе”, въпреки че създаде стотици 
аудио и десетки видео касети, са на разположение само някои остан-
ки: полицейската лента, с която радиото беше затворено на 12 март 
1977 г., и още няколко дреболии.

[…]

Превод от италиански език: Александър Вачев
Редакция: Мартин Петров
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Светозар Стоянович

Обществено самоуправление и
социалистическа общност (1967)1

1.

Няма и не може да има социализъм без обществено самоуправле-
ние и обществена собственост. Система, която се основава на дър-
жавна собственост и държавно управление на производството и об-
ществения живот, не трябва да се класифицира като социалистическа 
(с или без уточнение), а като етатистка. Засега на световната сцена 
заедно с капитализма срещаме още една модерна класова система - 
етатистката. Марксизмът като епохално критическо съзнание трябва 
да бъде в състояние да демитологизира „социалистическия” етати-
зъм. На развитието и излагането на това твърдение посветих цялата 
дискусия „Етатисткият мит за социализма” (Praxis, 1-2/1967). Това 
ми дава право тук да я взема като начална теоретична рамка. 

Понеже има марксисти, които вярват, че изграждането и на кому-
нистическото, а не само на социалистическото, общество може да се 
центрира около всемогъщата държава, трябва да се добави, че същест-
вува дори и етатистки мит за комунизма. За тях общественото самоу-
правление в най-добрия случай може да бъде специфична национална 
форма на преход от капитализма при така схванатия комунизъм! Но 
докато марксистите все още могат да спорят около адекватната интер-
претация на Марксовото схващане за държавата при социализма, ета-
тисткият комунизъм даже на пръв поглед представлява пълен абсурд 
за всеки, който точно познава автентичния Маркс. 

Ако едно политическо движение не настоява да изчерпи реалните 
възможности за въвеждането на работническо самоуправление (като 
основа на общественото самоуправление), то то не е работническо дви-
жение в пълния смисъл на тази дума. Критерият трябва да бъде използ-
ването на всички възможности за това, не само след идването на власт, 
а и в опозиция. Защото от поне толкова елементарно участие на работ-

1 Преводът е направен по изданието: Svetozar Stojanović, „Društveno 
samoupraljanje i socijalistička zajednica”, в: Praxis, 5-6/1967, Zagreb; бел. ред. 
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ническата класа при управлението на предприятията в капитализма в 
известна степен зависи разпределението на силата в борбата за това 
или онова решение на епохалната дилема: етатизъм или социализъм. 

За съвременните социалдемократически партии с етатистки про-
грами „държавата на благосъстоянието” на работническото управле-
ние е утопия, от която трябва да се отрезвим колкото се може по-ско-
ро, дори и ако тя някога е заемала значително място в програмната 
им история. В същността си тази позиция бива защитавана чрез те-
хнократска аргументация. 

От друга страна, в комунистическото движение отхвърлянето на 
работническото самоуправление всякога е било внимателно маски-
рано. Веднъж като максималистка политика, която при капитализма 
отхвърля началата на работническото самоуправление като опортю-
нистко-реформаторска измама, за да бъде запазена системата. Втори 
път след идването на власт, когато работническото самоуправление 
се отлага за необозримото бъдеще. Вместо спонтанно възникнали-
те в революцията работнически съвети да се вземат като основна 
клетка на социалистическото преструктуриране на цялото общество, 
тяхната компетенция първо бива доста редуцирана, а после и биват 
разпуснати формално. Такъв шанс не е използван и когато работни-
ческата класа, в борбата срещу „своята” етатистка олигархия, винаги 
спонтанно е създавала самоуправленски органи (Унгария и Полша). 
Футуристката идеологическа маска обаче е трябвало да падне в мо-
мента, в който е било обявено началото на изграждането на комуни-
зма, а работническото самоуправление винаги е отлагано за необоз-
римото бъдеще.

Елементите на капитализма са се развивали и преди гражданската 
политическа революция, която само е премахвала препятствията пред 
тях. Обратно, социалистическата революция тепърва е трябвало да съз-
даде първите елементи на новото общество. В предходната система са 
били наблюдавани само начални елементи на етатизация, а не истин-
ска социализация. Затова и неразрешеността на адекватната теория за 
социалистическото общество, с която се е тръгвало на революция, е 
имала такива тежки последици. По трагичен начин бива потвърдено, че 
единствено теорията и практиката представляват учредителен принцип 
на всяка истинска марксистка революция. Разбира се, не желая да вну-
шавам, че до етатистката дегенерация на социалистическата револю-
ция се стига предимно заради теоретични слабости. Но за съответните 
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социални обстоятелства и условия се каза доста в споменатата диску-
сия, която, дори и в този случай, няма да преповтарям. 

Днес вече познаваме етатизма детайлно. Социализмът обаче търси 
единствено своето практическо съдържание и конкретен модел. Сте-
пента и тежестта на този експеримент нараства в обкръжение, в което 
една малка и неразвита страна го провежда и заради историята, а не 
само заради себе си. Изостаналостта причинява много лутания, кои-
то не би ги имало при по-добри условия, и благоприятства етатизма. 
Разбира се, по пътя се срещат не предимно теоретично-познавателни 
трудности, а сблъсък на различни и противоположни интереси при 
практическото концептуализиране на социалистическото общество. 

Пред марксизма сега стои сериозна работа по изграждане на тео-
рия за общественото самоуправление и обществената собственост. 
Това важи и за югославските марксисти, макар и, естествено, по-
голямата част от тях да са я свършили. Трябва да се използват не 
само практически опити - колкото и да са малобройни, - а и всички 
предходни теоретични дискусии в работническото движение. За да 
илюстрираме това, ще споменем богатата и напълно неизползвана 
история на синдикализма.

По-нататъшни съществени приноси към теорията за общественото 
самоуправление и обществената собственост не могат да се очакват от 
коя да е отделно взета обществена наука или философия. Необходими 
са синтетични подходи. Освен това тази теория може да се изгражда 
само като част от широка теория за социалистическата общност. 

Този текст трябва да се схваща като опит да се анализират и об-
общят някои югославски опити. Югославски, но не поради някаква 
националистическа ориентация, а защото работническото движение 
няма други развити опити в самоуправлението. Краткотрайната прак-
тика на работническите съвети в СССР, Унгария (1919 г. и 1956 г.), 
Испания и Полша, макар и поучителна, не може да служи като основа 
за теоретично обобщение. В крайна сметка тук ще стане повече дума 
за нашите негативни опити. Но не защото позитивни няма или защото 
пишещият не би ги оценил достатъчно, а защото първите винаги са по-
важни за марксизма като критическа теория. В крайна сметка онези, 
които говорят за постиженията, винаги ще бъдат повече. 

Всички останали бързо пропаднали опити за работническо само-
управление се използват като аргумент, че то е утопия - несъмне-
но благородна. Противниците на работническото самоуправление 
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не отхвърлят въвеждането на демокрация в стопанството, а „само” 
твърдят, че не ѝ е там мястото, тъй като не може да функционира. 
С петнадесетгодишния югославски опит този въпрос вече не спада 
към областта на чисто теоретичните спекулации и догадки. Георг Ли-
хтхайм не показва достатъчно сериозност като изследовател, когато 
категорично твърди2, че работническото самоуправление е „синдика-
листка утопия”, а не споменава и дума за този опит. 

2.

Социалистическото самоуправление трябва да бъде концептуали-
зирано като интегрална обществена система. Това означава, че тя 
трябва да бъде: 

Първо, всеобща, обхващаща всички части на обществото. 

И, второ, в допълнение към самоуправлението на отделни части 
или групи и управление на обществото като цялост за себе си. Това 
представлява съставянето на самоуправленски елементи в самоу-
правленското общество като цялост. Без това единство Марксовата 
вяра и подчиняване на социалните процеси на „силата на сдруже-
ните индивиди” и надеждата за „сдружаването на производителите” 
би се оказала утопична. Конкретните предложения, намиращи се 
между автономията на самоуправленската група и властовите органи 
на самоуправленското общество, винаги са, разбира се, зависими от 
обстоятелствата и преценката за тях. Но все пак едно е ясно пред-
варително: социализмът не може да се базира на пълна автономия, 
което на практика означава на монопола на отделни самоуправлен-
ски групи. 

Общественото самоуправление като макрофеномен със сигурност 
е невъобразимо без самоуправлението на микрониво. Но обществе-
ното самоуправление не бива да се отъждествява с това на другите и 
да се свежда до тях. Идеолозите на подобно, групово самоуправле-
ние тълкуват Марксовия идеал за „свободно сдружен труд” и „сдру-
жаване на производителите” като съвкупност от взаимно несвърза-

2 Вж. книгата му Marxism in Contemporary France, New York: Columbia 
University Press, 1966, p. 144; бел. авт.
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ни, противопоставени и напълно автономни групи. Трябва ли да ги 
подсещаме за следните редове от Маркс: „Изчезнат ли в хода на раз-
витието класовите различия, концентрира ли се и цялото производ-
ство в ръцете на асоциираните индивиди, тогава обществената власт 
ще изгуби своя политически характер”3 (Манифест на Комунисти-
ческата партия; курсивът мой, С. С.). Нашата марксистка теория, че 
и философската такава, досега едностранчиво противопоставяше на 
общественото самоуправление единствено етатизма. Но какво да ка-
жем за противопоставянето между обществено и партикуларистич-
но-груповото самоуправление? Време е по-решително да се привле-
че вниманието към тенденцията на отделни самоуправленски групи 
да експлоатират и застрашават други групи в обществената цялост. 

Така раздробената и дезинтегрирана работническа класа излага по-
тенциала си на егоизма, партикуларизма и безпощадната конкуренция. 
Само в интегрално самоуправленско общество то може да прояви своя-
та социалност, солидарност и универсализъм. Далеч от това да отрича 
етатизма, изключително груповото самоуправление само го подхран-
ва. Само хоризонтално и вертикално интегрираното самоуправление, 
а оттук и самоуправленска система, прави възможно за работническата 
класа да се установи като господстващата обществена сила. Чак докато 
координирането, ръководството и планирането не бъдат свойствени за 
самоуправлението, тези роли трябва да бъдат извършвани от една обо-
собена част на обществото - държавата. Когато няма истинска общност, 
е необходим неѝн сурогат. Нашият опит показва, че етатистката оли-
гархия лесно манипулира автономизма на груповото самоуправление. 

Теоретичният фон на такова самоуправление създава илюзията, че 
общественото самоуправление е равносилно на пълна децентрализа-
ция и наивно настояване да се осъществи предимно неопосредства-
но самоуправление. Поради това т.нар. големи системи (железници, 
поща, електроразпределение и подобни) биват нарочно раздробени, а 
малки стопански и други организации биват изкуствено ограничени 
в това измерение и едва по-късно биват оситнени. За такова схва-
щане вдъхновение не може да бъде открито у Маркс, а у Прудон. 
Това течение е трябвало да влезе в остър сблъсък с нуждите на тех-
ническата, технологична, организационна и финансова интеграция 

3 Цит. по бълг изд: Маркс/Енгелс, Манифест на Комунистическата пар-
тия, превод Димитър Денков, София: ГАЛ-ИКО, 1999, с. 57; бел. прев.
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и концентрация. Етатистите го използват изкусно, за да докажат как 
самоуправлението спъва развитието на производителната сила. Кам-
панията на насилствената, политическа дезинтеграция, отстъпила 
място на същите подобни кампании за интеграция, които, разбира се, 
не могли да подобрят ситуацията. Днес отново всичко се очаква да 
дойде от някаква напълно спонтанна интеграция, понеже самоупра-
вленската интеграция примитивно се идентифицира с отсъствието 
на каквито и да били организационни усилия. Очевидно е, че някои 
влиятелни хора схващат перманентната революция като перманентна 
импровизация. 

Само наивници могат да приемат обяснението, че единствено опи-
саният път към дезинтеграция води от етатистка до самоуправленска 
интеграция. Но какво казва срещу противоположната теза това, че по-
начало е било възможно да се въведе самоуправление, приспособено 
към големи системи и широки организации? Прахосването на пари, 
време и енергия в действителност не е било продиктувано от някаква 
неизбежност, а от заблудите на онези, концептуализирали подобен път. 

Описаното самоуправление в работническите организации има 
свое допълнение в тенденцията териториално-политическите общ-
ности, преди всичко комуните, да се схващат като завършени и за-
творени цялости. Локалната автономия често се е развивала като 
локална автархия. Социалистическото общество е схванато като ня-
какъв вид на сдружаването на такива комуни. Всичко това, особено в 
стопански план, е трябвало да доведе до криза, от която трябва да ни 
измъкне стопанската и обществена реформа. 

Към тази картина трябва да се прибави една отблъскващост, идва-
ща от редица задължителни общосоциални регулации и интервенции. 
Счита се, че те биха застрашили правата на самоуправление. Практи-
ката, разбира се, показва, че осланянето на съзнание за общосоциални 
интереси и съответните призиви и препоръки въобще не е достатъчно. 
Процесът на отмирането на държавата не бива да се схваща примитив-
но като отричане на такива регулации, а като изменение характера на 
техните носители, а с това и на тяхното съдържание. 

Да се говори за нашето общество като самоуправленско, най-меко 
казано, предпоставя проектиране на програма в действителността. 
То ще да е по-скоро смесица от етатистки и самоуправленски струк-
тури (ако абстрахираме дребното собственичество от около петдесет 
на сто от населението!), самоуправление главно на микрониво. Со-
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циолог от ранга и ориентацията на Милс лесно би показал това чрез 
анализ на основните центрове на обществената власт. Вече се забе-
лязват първите сериозни знаци за вертикална обществена интегра-
ция на основите на самоуправлението. Развитието на общественото 
самоуправление като цялостна система предпоставя, разбира се, съ-
щностна промяна в обществено-политическата структура до върха 
ѝ: основополагане на вертикална асоциация на самоуправленските 
групи, израстване на представителни тела изотдолу, поставяне не 
само на всички държавни органи под техен контрол, а и на цялостния 
обществен живот, съществено демократизиране и приспособяване 
на политическите организации (преди всичко на комунистическите) 
към подобна система. Проблемът на етатизма е далеч по-сложен, от-
колкото се разкрива по правило. Една от неговите форми представля-
ва класическият етатизъм на държавните органи. Така сломен, той 
може да се прикрие под формата на партиен етатизъм: държавата се 
подчинява на представителните тела, но затова пък оставя предава-
нето на началството на управляващата политическа организация. 

Големи илюзии сеят и онези, които свеждат проблема за държавата 
в социализма до нейното отмиране. Тъй като става дума за дълготра-
ен процес, етатистите използват това гледище - всичко или нищо, - за 
да затвърдят позицията си, че когато и да било - превземането на 
определени държавни функции от страна на обществото все още не 
е възможно. Но ако това е неизпълнимо, то нещо друго сигурно не 
е неосъществимо: всички държавни органи трябва да бъдат строго 
подчинени на самоуправленски тела. Трудно ли е да се отрече, че 
нашето обществено положение не отговаря на това търсене? 

3.

В какво отношение са характерът на самоуправлението и характе-
рът на собствеността? Може ли да се говори за обществена собстве-
ност, ако общественото самоуправление се сведе до групово самоу-
правление? 

За разлика от частната, обществената собственост е изключително 
сложен диалектически феномен, който причинява огромни трудности 
за социалната наука. Засега на обществената собственост трябва да 
гледаме повече като на процес, а не етап, следователно като на сблъ-
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сък на противоположни тенденции. В крайна сметка Маркс говореше 
за процеса на „положително снемане на частната собственост”4. 
Този процес по обобществяване на собствеността при нас започна с 
одържавяването на собствеността. Неминуемо държавата още дълго 
ще играе огромна роля в разпореждането с и управлението на соб-
ствеността. Абстрахирайки се от държавата, общественото самоу-
правление и обществената собственост предполагат и групово взе-
мане на решения и разпореждане. Заради единия момент - държавата 
- и другия - самоуправленските групи - постоянно съществува тен-
денция за свеждане до и разграждане на обществената собственост 
на етатистка и групова собственост. Това са всъщност два вида пар-
тикуларна, групова собственост. Ето затова чиста илюзия е групови-
ят партикуларизъм да може да надхвърли етатизма. 

Само в онази мяра, в която съществува обществено самоуправле-
ние, може да се говори за действителна обществена собственост. По-
неже конкретните обществени субекти трябва да имат право на опре-
делено вземане на решения и разпореждане с обществената собстве-
ност, то винаги съществува опасност тя да бъде сведена до групова 
собственост (държава или самоуправленски групи). Има нужда, от 
една страна, обществената собственост да се конкретизира колкото 
се може повече, а от друга, същевременно да се преодолее тясното 
и монополистично вземане на решения относно нея. Конкретно об-
щото е непрестанно заплашено от абстрактност, но и от партикулар-
ност. Категорията обществена собственост, както и в крайна сметка 
общественото самоуправление, отразяват основни обществени про-
тивоположности.

Груповата собственост и груповото самоуправление целят ета-
тистка собственост и управление. Обществото не би могло да функ-
ционира, когато държавната собственост не постави строги рамки на 
групово-самоуправленската собственост. 

Това не са чисто абстрактни теоретични размишления, а констатира-
ни реални възможности и тенденции в нашето общество. Опасността 
от свеждане на общественото самоуправление до групово се основа-
ва на третирането de facto на обществената собственост като групова. 
Наедно с етатисткия мит за обществената собственост съществува и 

4 Цит. по бълг. изд.: Карл Маркс, Икономическо-философски ръкописи от 
1844 г., в: Маркс/Енгелс, Съч., т. 42, София: Издателство на БКП, 1983, с. 
109; бел. ред.
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друга форма на групова собственост, която може да се маскира като 
обществена собственост. Какво друго е пълното затваряне - кадрово, 
организационо, в решенията, разпределението и т.н. - на отделните са-
моуправленски групи, ако не монополизиране на част от обществената 
собственост? За безработния способен човек, който не може да проник-
не в такава група, за да замени неспособния, собствеността не може да 
има действителен характер на социалност. Това важи и за работниче-
ската организация, която е инвестирала значителна част от приходите 
си в модернизирането на един цех, а после според правото на самоупра-
вление той се е отделил като самостоятелна работна единица, която не 
иска да допринесе за модернизацията на останалите цехове. 

Опасността на груповата собственост и груповото самоуправление 
не се набива достатъчно на очи в стопанство, съставено от малки 
предприятия. Но в каква мяра обществото може да позволи самос-
тоятелност при управлението и разпределението на приходите на ко-
лектива от страна на няколко десетки работници в силно амортизи-
ран цех, в който то е инвестирало стотици милиарди5? Съмнявам се, 
че в този случай може да се говори за орган на обществено самоупра-
вление без многочислени представители на обществеността в него. 

Някои теоретици твърдят, че в споменатите случаи става дума за 
сблъсък между характера на вземането на решения и характера на 
собствеността. Собствеността не е някаква метафизична същина, 
която съществува независимо от решаването, от разпореждането с 
нея. В горните примери отделни групи се разпореждат монополис-
тично със собствеността, тъй че най-малкото може да се говори за 
опасност от установяване на групова вместо на обществена собстве-
ност. За обществото като цяло е сравнително второстепенно дали 
това е така чрез отношенията на собственост на цялата самоупра-
вленска група, или само на олигархични групички вътре в тях. Въ-
преки че вярвам, че най-често вторите са такива актьори, не мога се 
присъединя към славославещите груповото самоуправление, които 
a priori изключват първата възможност и свеждат целия проблем до 
т.нар. децентрализиран бюрократизъм. 

Нашата философия и социална наука едностранчиво третират от-
чуждението при социализма като въпрос на етатизма. Отчуждение 
обаче има и в самоуправленските структури, но не само заради оли-
гархични групи, а и заради отношенията на някои самоуправленски 

5 Вероятно авторът има предвид динари; бел. прев.
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групи с обществената цялост. Отчуждението на продуктите и сред-
ствата на труда е възможно и като тяхното отчуждение от обществото 
под формата на монополистично присвояване и използване от страна 
на отделни самоуправленски групи. За обществото в крайна линия е 
все едно дали губи контрол над тях в полза на държавата или на дру-
ги групи. В крайна сметка „партикуларистко-самоуправленското от-
чуждение” не може без своето допълнение - етатисткото отчуждение. 
С отчуждението по правило върви и овещняването: самоуправлен-
ските групи третират останалите членове на обществото и цялото 
общество като средство, предмети. 

4.

Идеологията на груповата собственост и груповото самоуправле-
ние, която се легитимира като обществена, всъщност е своеобразен 
анархолиберализъм. Такива идеолози цинично нападат най-острите 
си критици, преди всички измежду философите, като анархолибера-
ли. 

Не е трудно да се съзре строгата аналогия помежду идеологията 
на либералния, laissez-fair капитализъм и „социалистическия” анар-
холиберализъм. Вторият, разбира се, не оперира с понятията на капи-
талистите, а с тези на самоуправленската общност. Всичко останало 
в междуличностни отношения и като цяло общественото поведение 
на такива „общности”, което анархолиберализмът рационализира, е 
повече или по-малко същото. 

Според това схващане всяка самоуправленска група има тежест 
единствено според максимизирането на своя доход и реализирането 
на интереса си на пазара. Междуличностно противопоставените ин-
тереси на самоуправленските групи спонтанно се напасват с общест-
вения интерес. Пазарът и реализираният от него доход автоматично 
възпроизвежда социалистическите обществени отношения. Нима 
всичко това не напомня за схващането на теоретика на либералния 
капитализъм за „невидимата ръка”, която по магичен начин съгласу-
ва конкуриращите се интереси?

Анархолибералите използват в изобилие социалистическа фразе-
ология като идеологическа завеса: изравняването на групово с об-
ществено самоуправление, а на разпределението на реализирания на 
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пазара доход - с разпределението на реализирания чрез труд доход, 
премълчавайки, че доходът може да бъде резултат на всичко друго, 
само не и на труда (използване на монополно положение, спекулации 
и подобни). Всяка по-сериозна координация, ръководство и плани-
ране на по-глобално ниво се жигосва като етатизъм. Стремежът към 
вертикална обществена интеграция на самоуправленски основи се 
критикува като прикрит етатизъм („представителен етатизъм”). 

Свободата се схваща като възможност индивидите и самоуправлен-
ските групи да се държат безпрепятствено по така описания начин. 
Главната задача на обществото като цяло е да им подсигури подобна 
свобода. Анархолибералите наричат обезотчуждаването действител-
но отчуждаване на средствата за производство и продуктите на труда 
от обществото като цяло, а всяко настояване за тяхното действително 
обезотчуждаване осъждат като опит за отчуждаване на правото на 
самоуправление.

Както и при либералния капитализъм, идеята за социална справед-
ливост се свежда до комутативна справедливост: при общественото 
разпределение всеки трябва да получи само толкова, колкото е изра-
ботил на пазара според своята находчивост. Преразпределителната 
концепция за справедливост се провъзгласява за етатизъм, парази-
тизъм и настояване средствата да бъдат отчуждени от производите-
лите. Съобразно това споделените социални, здравноосигурителни и 
образователни фондове трябва да бъдат редуцирани до минимум, а 
медицинската грижа и тази за бременните, за образование и подобни 
да се предлага в зависимост от финансовите възможности на индиви-
дите и евентуално на техните самоуправленски групи. 

„Социалистическият” анархолиберализъм жестоко атакува ко-
лективизма като идеология на етатизма, но не чрез гледището на 
Марксовия социален персонализъм, а чрез индивидуализма и групо-
вия егоизъм. Когато действа срещу преувеличения индивидуализъм, 
той не го прави в името на истинска социалност, а на груповия пар-
тикуларизъм. 

Главната социална база на този анархолиберализъм се излива от 
олигархични групи в самоуправленски колективи, но и от една при-
крита част на етатистката олигархия, защото кампанията срещу ета-
тистките интегративни функции без подменянето им със самоупра-
вленчески само възпроизвежда необходимостта на първите. 

Анархолиберализмът не е нищо повече от социалистическа кон-
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цепция за етатизма. Социализмът се основава на идеята за цялостна 
социалистическа общност. Съмнявам се междуособното противопос-
тавяне на самоуправленски групи, държащи се по анархолиберално-
му, да могат, макар и вътре в себе си, да бъдат истински общности. 

5.

Социалистическа общност е по-широко и по-важно понятие от об-
ществено самоуправление. То представлява нужно, но не и достатъч-
но условие за такава общност. 

Ключовият въпрос не е само кой - обществото или някоя негова 
осамостойностена част - взема решения от обща важност, а и какво 
е тяхното съдържание. Качеството на решенията трябва да бъде пре-
ценявано през гледищата на цялостната социалистическа общност. 
Общественото самоуправление не е някаква ценност сама по себе си, 
а е ценно само дотолкова, доколкото води до оживотворяване на една 
такава общност. 

У нас обаче има пълна фетишизация на самоуправлението, че и 
групово-партикуларистка такава. Оттук и смесването на самоупра-
влението с всекидневието ръководителстване6. Схванато така при-
митивно, ръководителството не може да бъде нито вещо, нито от-
говорно. Не е странно, че в такава обстановка не се и помисля за 
използване на съвременни научни постижения в ръководителството. 
Това объркване е една от причините, поради която в много случаи 
няма ефикасна оперативно-трудова йерархия и дисциплина, без коя-
то едно модерно общество, дори и да не е самоуправляващо се, не 
може да функционира. Има ли по-сигурен начин самоуправлението 
да бъде компрометирано? 

Една сравнително изостанала страна се намира в голямо изкуше-
ние да схваща самоуправлението като начин за управление изклю-
чително на производително-потребителски ориентирано общество. 
Нима у нас са малко ония, които свеждат проблемите на социализма 
директно или индиректно до производството и разпределението, а 
самоуправлението - до производствени отношения? 

Бедното общество, разбира се, трябва по-скоро да се съсредоточи 

6 Тук няма да се впускаме в свеждане на самоуправлението до празна фор-
ма от страна на ръководните органи, понеже за това вече е писано; бел. авт.
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върху създаване на материални блага. Но в тази посока материал-
ното богатство като предусловие, средство тежнее към това, да зае-
ме мястото на основната цел и идеал - човешкото богатство. Homo 
economicus, човекът, зает предимно с присвояване, а не с човешкото 
съществуване, застрашава формирането на homo humanum и него-
вата общност. Животът ни е научил, че пътят към социалистическа-
та общност не може, както си въобразява примитивно-утопичният 
комунизъм, да се преброди без осланяне и на интересите, пък били 
те и материални. Само дето до нея не може да се достигне и чрез 
тяхното абсолютизиране. Как следователно да се стимулират личния 
и групов интерес и инициатива, без да не бъде застрашен смисълът 
на цялостта, общността? Макар понякога категорията за интерес да 
е била захвърляна, днес всички все по-рядко и по-рядко използват 
„идеалистически” език. Може да се каже, че обществото може и да 
може да се основава на голия интерес, но общността, да не говорим 
за социалистическата - никак. В нея е необходима сериозна загри-
женост, солидарност и заинтересуваност на човека от хората, дори и 
когато това иска пожертване на личния или групов интерес. 

Ако целият живот се свеждаше до съревнование за доходи и меж-
дуличностно противопоставяне и конкуренция на индивида и група-
та, тогава такова общество, макар и наречено самоуправленско, не 
би имало абсолютно никакво право да се позовава на Маркс. Нима 
то не би притежавало същата онази нехуманна йерархия на ценно-
стите, която той така остро критикува в гражданското общество? В 
нито едно съществено отношение такъв човек не би се различавал от 
homo duplex, разподобен до частната личност и абстрактния граж-
данин. Какво самоуправленските групи биха очертали на мястото на 
капиталиста, е второстепенно, щом те вече се държат като „колектив-
ни капиталисти”. Когато в интерес на своята печалба подобна група 
безпричинно го изхвърля на улицата, за човека разликата е малко 
или много терминологична. На така описаната тенденция на Запад 
се осланят онези, които злорадо предричат, че социализмът в края на 
краищата ще се различава от капитализма само по името си. 

Общественото самоуправление може и трябва да намали социал-
ните разлики. Трудно е да си представим че обществото по договор, 
демократично, предоставя възможност на някои слоеве да забогатеят 
непомерно. Затова и кривата на социалната разлика е един от най-
добрите показатели за действителната развитост на общественото 
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самоуправление. 
Но ако се обогати материално, социалистическото общество тряб-

ва добре да възнагради знанието, вещината, способността, висока-
та производителност. Само че когато социалистическото общество 
бъде материално по-могъщо, не се ли образува така постепенно все 
по-богат и по-могъщ елит, който е в състояние да попречи на по-
нататъшното намаляване на социалните разлики? И днес има доста 
хора, които говорят открито против комунистическо-солидаристката 
корекция и разпределение на доходите спрямо резултатите от тру-
да, че и за разпределението на доходите, реализирани на пазара. Как 
междувременно да се запази резерв от революционно-егалитарно 
съзнание? И в този процес да не се промени същностно позицията на 
революционния авангард спрямо социалното неравенство? Какви ще 
бъдат в това отношение следващите поколения, от които зависи кон-
тинуитетът на революцията? Разбира се, голяма илюзия е, че социал-
ното неравенство би се подсигурило с връщането на статистическата 
уравниловка. Оставяйки на страна практическия ѝ крах, трябва само 
да се досетим че уравниловката ражда големи етатистки привилегии 
като свое допълнение и основа. 

Всичко това са въпроси и предупреждения, които истинските 
марксисти и революционери трябва да изкажат, преди да е станало 
късно. Нека е ясно и че към момента в нашето общество все още 
съществува пронизваща ирационалност, незаетост, неадекватно сти-
мулиране, а не така описаната тенденция. Но именно конкретният 
хуманизъм изисква сега вече да обърнем внимание и на нея. 

6.

След определени дискусии и практически колебания, взели връх в 
НЕП, Болшевишката партия избира строгото и централистко планово 
и преразпределително, а значи и своеобразно натурално стопанство. 
Това има ключово влияние за изграждането на обществената систе-
ма: поставени са основите на примитивно-политократския етатизъм. 
Сякаш историята иска иронично да напомни на марксистите доколко 
всеобщият обществен живот е все още неумолимо организиран око-
ло производството и разпределението. 

При този болшевишки избор следните добре познати моменти 
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изиграват важна роля. Започва се, от една страна, с това, че бързата 
индустриализация е невъзможна без огромна държавна централиза-
ция на натрупването, а от друга, от увещаването, че социалистиче-
ското общество е абсолютно несъвместимо със стоково-паричната 
икономика. 

Без да навлизаме в спор за това, дали това увещание е основано на 
автентичния Маркс, тук трябва да се каже, че едно нещо е неоспори-
мо. Ако обществените продукти изгубят свойството на стоката, според 
Маркс, е необходимо те да бъдат в изобилие. А тук става дума за едно 
общество на недостига, което иска да унищожи обществото на иконо-
миката, без да изпълнява това важно предусловие. Резултатът не е со-
циализъм, а етатизъм. Този модел, икономически и обществено-поли-
тически, по-късно се превръща в образец за цяла редица от държави. 

Разбира се, днес ситуацията се променя. Примитивно-политократ-
ската икономика е отдавна в дълбока криза, и почти всички тези стра-
ни в Европа провеждат или предвиждат икономическа реформа, като 
бавно, но сигурно, се решават да приложат пазарен механизъм. При 
техните условия това е компонентът на израстване на примитивно-
политократския в модерно-технократски, децентрализиран етатизъм. 

Примитивно-политократския етатистки модел, основаващ се на на-
туралното стопанство, не могъл да окаже значимо влияние на теория и 
на практика на Запад. Едва днес тази възможност се отваря с неговата 
модернизацация, технократизация и с въвеждането на пазарния прин-
цип. Разбира се, влиянието е взаимно. Така с още по-голям размах ще 
получим теория за „конвергенцията” на две системи: капиталистиче-
ската и „социалистическата” (в действителност етатистка). 

Относно това, със сигурност не искаме да кажем, че икономиката, 
която управлява социалистическото общество, може да се основава 
изключително на пазара. Необходимо е сериозно обществено ръково-
дителство, координиране и планиране. Социалистическата общност 
е несъвместима както с отчуждената държава, така и с анархичния, 
отчужден пазар. Без рационален контрол на икономическите потоци 
от страна на сдружените производители не може да става дума за 
социализъм в Марксовия смисъл7. Това би означавало да е ненужно 

7 „Образът на обществения процес на живота, т.е. на материалния процес 
на производството, ще снеме своето мистично мъгляво було само когато, 
като продукт на свободно обединили се хора, ще се намира под техния съз-
нателен, планомерен контрол”. (Marx, Kapital, T. I, Beograd, ss. 53-54 [цит. по 
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да се подчертава, че днес все повече няма хора, славославещи сто-
ковото производство в социализма. Вярвам, че няма дълго да чакаме 
и за мита за комунистическото стоково производство. Още с Кейнс 
капитализмът се освободи от две огромни заблуди. Първо, че иконо-
миката може сама по себе си ефикасно да регулира изключително 
пазарния механизъм. Второ, че изцяло свободният пазар подсигуря-
ва максимално използване на икономическите възможности. Нашият 
анархолиберализъм е следователно много закъснял и провинциален.

Изборът на непазарния стопански модел след социалистическата 
революция безспорно е бил мотивиран и от желанието чрез строгото 
държавно планиране да се избегне ирационалността на анархична-
та и разоряваща пазарна конкуренция. Доказало се обаче, че такова 
планиране и преразпределение води до не по-малко ирационалност: 
етатистки субективизъм и волунтаризъм. Изглежда, че своеобразна-
та комбинация от пазар и обществено планиране може да сведе дву-
странната ирационалност до възможния минимум. 

Пазарът открива и лекува някои „детски болести” и освобождава 
много митове от наивността. Той може да открие например, че зад 
пълната заетост се крие псевдозаетост или че фантастичното спира-
не на икономическия ръст до голяма степен представлява натрупване 
на неупотребени запаси. С една дума, пазарът разобличава паразити-
зма, въвежда ефикасна стимулация и селекция. Нашата икономиче-
ска криза, която икономическата реформа направи така спешна, беше 
отчасти резултат от неподготвеноста да се приемат на практика не-
обходимите последици на пазарната икономика: държавата е прикри-
вала и санирала действителни банкрути, като, разбира се, е взимала 
средства за това от успешните предприятия. 

Без стоково-парична икономика днес не е възможен успешен на-
предък чрез материално изобилие. Все още няма по-добър начин да 
се открият материалните нужди на населението - и така продукти 
с действителна потребителна стойност - от опосредстването на раз-
менната стойност. Желанието, пък макар и благородно, това опосред-
стване да бъде набързо отклонено, поощри производството към запа-
сяване, а не потребление. 

Но докато съществува, пазарът ще настоява да се наложи като висш 
регулатор и критерий на отношенията между хората, за да може по този 

бълг. изд.: Маркс, Капиталът, т. 1, кн. 1, София: Издателство на БКП, 1948, 
с. 68; бел. прев.]); бел. авт.
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начин да реставрира базата на гражданското общество. Пазарът резони-
ра предимно в съществуващото ниво на нуждите и създава изкуствени, 
а дори и вредни нужди. Така че той влиза в сблъсък със замисъла на со-
циалистическата общност да хуманизира съществуващите и да развива 
нови човешки нужди. Това е тъй повече от очевидно в духовнокултур-
ния живот, въпреки че пазарът и тук може да разкрие някои паразити 
(а и всъщност да създаде много нови). Нашият опит само потвърждава 
това, което вече знаем за капитализма: отделните групи (днес самоу-
правленски) могат да използват „културния” пазар за подтикване към 
най-некултурни нужди и по този начин да забогатяват. Въпреки това у 
нас има все повече теоретици и практици, които прибързано направо 
привнасят принципа на пазарната икономика в културата. 

С това, как социалистическото общество ще забогатява, то все по-
вече ще се превръща в сдружение на потребители и все по-малко на 
производители. От това, как ще бъде възпитан и ръководен потреби-
телят, до голяма степен ще зависи качеството на цялото общество. 
Безспорно е, че днес капиталистическата цивилизация като цяло ни 
диктува структурата на нужди и потребление. Затова и много крите-
рии са изкривени. И самото понятие стандарт на живот все повече се 
свежда до материален стандарт. 

Само интегрираното самоуправленско общество може да йерархи-
зира демократично своите нужди, да постановява приоритети и да 
насочва средствата за възпитание и задоволяване на най-човешките 
нужди. Теорията на подобни нужди представлява важна предпостав-
ка за разпространението на теорията на социалистическата общност. 
Отново, в това не може да се постигне напредък без развитие на 
марксистка антропология и аксиология.

Hic Rhodus - hic salta8!
 

Превод от сърбохърватски: Станимир Панайотов

8 Hic Rhodus - hic salta! (лат.) - „Тук е Родос - тук скачай!”. Цитат от баснята 
на Езоп за петобоеца. Сентенцията е призив към това, човек да докаже какво 
може, а не само да говори за него; бел. прев. 
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Паоло Фрейре

Из Педагогика на потиснатите (1968)1

[...]

Когато се опитваме да идентифицираме диалога като човешки фе-
номен, откриваме това, което представлява същността на самия диа-
лог: думата. Но думата е нещо повече от инструментa, който прави 
диалога възможен; следователно ни се налага да търсим също така и 
конструктивните ѝ елементи. Това търсене изненадващо води до две 
измерения - действие [ação] и размишление [reflexão], в такова ради-
кално взаимодействие, че ако едното бъде пожертвано - дори и само 
частично, - то другото също неизбежно страда. Няма истинска дума, 
която да не е заедно с това и праксис2. Така да кажеш истинска дума, 
значи да трансформираш света3.

От своя страна неистинната дума, с която не може да се проме-
ня реалността, се разкрива тогава, когато се наложи дихотомията на 
конструктивните ѝ елементи. Така думата, лишена от своето прос-
транство на действие, се превръща в празнословие, във вербализъм 
[verbalismo], в отчуждено и отчуждаващо „дрънкане” [„blablablá”]. 
Тя става куха дума, неспособна да разобличи света, защото няма ис-
тинско разобличаване без себеотдайност за промяна, а няма промяна 
без действие.

Ако обаче се набляга изключително на действието за сметка на раз-
мишлението, то думата се превръща в активизъм [ativismo]. Послед-
ното - действието заради самото действие - отрича истинския праксис 
и прави диалога невъзможен. Създавайки неавтентични форми на съ-
ществуване, която и да е от тези дихотомии се превръща в неавтентич-
на форма на мисълта и така засилва изначалната дихотомия.

1 Преводът е направен по изданието: Paolo Freire, Pedagogia do oprimido, 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 44 ff.; преводът е направен в съпоставка с 
английския; бел. ред.
2 Действие
      Размишление
      Жертване на действието = вербализъм
      Жертване на размишлението = активизъм; бел. авт.
3 Някои от тези размишления са подбудени от нашите разговори с проф. 
Ернани Мария Фиори; бел. авт.

дума = труд = праксис
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Човешкото съществуване не може да мълчи, нито пък да се под-
хранва с фалшиви думи, а само с истински, с които хората променят 
света. Да съществуваш по човешки, означава да назоваваш света, да 
го променяш. Веднъж назован, светът се явява пред назовалите го 
като проблем, който изисква от тях ново назоваване. Човешки съще-
ства не се изграждат с мълчание4, а с думи, с труд, с действие-раз-
мишление.

Но докато да кажеш истинската дума - която е труд, която е прак-
сис, - означава да промениш света, казването на тази дума не е при-
вилегия на няколко души, а е право на всеки. Така че никой не може 
да каже истинска дума сам - нито пък може да я каже вместо някой 
друг, в предписващо действие, което ограбва други хора от световете 
им.

Диалогът е среща между хората, опосредена от света, с цел назо-
ваването на света. Следователно диалог не може да има между тези, 
които искат да назоват света, и тези, които са против това назоваване 
- между тези, които отказват на другите правото да обговорят своя 
свят, и тези, на които им е отказано правото да говорят. Тези, на които 
им е отказано изначалното право да кажат своята дума, трябва най-
напред да си възстановят това право и да попречат на тази дехумани-
зираща агресия да продължи. 

Ако именно с казването на своята дума хората променят света, 
назовавайки го, то диалогът се налага като начина, по който те по-
стигат смисъл като човешки същества. Диалогът така се оказва ек-
зистенциална необходимост. И тъй като диалогът е срещата, в която 
обединеното размишление и действие се отнасят към света, който 
трябва да бъде променен и очовечен, то този диалог не може да 
бъде сведен до действие, при което един човек „депозира” идеите 
си в другиго, нито пък може да се превърне в проста обмяна на 
идеи за „потребление” от дисктутантите. Нито път може да е враж-
дебен, полемичен спор между тези, които не са ангажирани нито с 
назоваването на света, нито с търсене на истината, а по-скоро с на-
лагането на своята собствена истина. Тъй като диалогът е срещата 
между мъже и жени, които назовават света, той не трябва да бъде 
ситуация, в която някои назовават света от името на други. Той е акт 

4 Очевидно нямам предвид тишината на дълбинната медитация, в която 
хората само привидно напускат света, отделяйки се от него с цел да го ос-
мислят в неговата цялост и така на практика оставайки в него. Но този тип 
уединение е автентичен само тогава, когато медитаторът е „окъпан” в реал-
ността; не когато уединението означава презрение към света и бягство от 
него, в един вид „историческа шизофрения”; бел. авт.
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на съзидателство; той не трябва да служи като изкусен инструмент 
за господството на един човек над друг. Господството, което се под-
разбира в диалога, е това над света от страна на диалогизиращите; 
то е завладяване на света с цел освобождаване на човечеството.

Диалогът не може да съществува обаче в отсъствието на дълбока 
обич [amor] към света и към хората5. Назоваването на света, което е 
акт на съзидание и на пресъздаване, не е възможно, ако не е пропито 
с обич6. Обичта е едновременно основата на диалога и самия диалог. 
Tака тя по необходимост е задача за отговорни Субекти и не може да 
съществува в отношение на господство. Господството разкрива пато-
логията на обичта: садизма на господаря и мазохизма на подчинения. 
Тъй като обичта е действие от смелост, не от страх, обичта е все-
отдайност към другите. Независимо къде се намират потиснатите, 
актът на обич е отдаденост на тяхната кауза - каузата на освобожде-
нието. А това отдаване, тъй като е изпълнено с обич, е диалогично. 
Като акт на смелост, обичта не може да бъде сантиментална; като акт 
на свобода, тя не може да служи като предтекст за манипулация. Тя 
трябва да предизвиква други актове на свобода; в противен случай 
не е обич. Само с преодоляването на ситуацията на потисничество е 
възможно да се възстанови обичта, която тази ситуация прави невъз-

5 На български език съществуват два възможни превода на португалска-
та дума amor: „любов” и „обич”. Тук се спряхме на „обич”, за да избегнем 
по-явно сенсуалните/сексуалните конотации, които „любов” носи на българ-
ски език. Читателят трябва да има предвид обаче, че различията в нюансите 
между двата термина на български език не съществуват на португалски и че 
„обич” следователно не покрива напълно гамата от значения и подсмисли на 
своя португалски еквивалент; бел. ред.
6 Все повече и повече съм убеден, че истинските революционери трябва да 
възприемат революцията, с нейната съзидателна и освободителна природа, 
като акт на обич. За мен, революцията, която не е възможна без теория на 
революцията - и следователно на науката, - не е несъвместима с обичта. На-
против: революцията се извършва от хора с цел тяхната хуманизация. Всъщ-
ност има ли по-дълбок мотив, който прави от индивидите революционери, 
от дехуманизацията на хората? Изкривяването на думата „обич”, наложено 
от капиталистическия свят, не може да попречи на революцията да бъде в 
същността си въпрос на обич, нито пък може да попречи на революционерите 
да утвърждават своята обич към живота. Гевара (макар и да признава „риска, 
че може да прозвучи нелепо”) не се страхува да си го признае: „Позволете ми 
да кажа, с риска да прозвуча нелепо, че истинският революционер е воден 
от силни чувства на обич. Невъзможно е да си представим автентичен рево-
люционер без това качество”. Venceremos - The Speeches and Writings of Che 
Guevara, edited by John Gerassi, New York: Panther Books, 1969, p. 398; бел. авт.
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можна. Ако не обичам света - ако не обичам живота - ако не обичам 
хората, - то аз не съм способен да се включа в диалог.

От друга страна, диалогът не може да съществува без смирение. 
Назоваването на света, чрез което хората постоянно пре-създават 
този свят, не може да бъде арогантно действие. Диалогът като сре-
ща на заетите с общата задача на учение и действие се разрушава, 
ако на страните в него (или на една от тях) им липсва смирение. 
Как мога да диалогизирам, ако постоянно проектирам невежество 
върху другите, без да осъзнавам своето собствено? Как мога да 
диалогизирам, ако се считам за по-специален случай от другите 
- които са просто „онова”, в които не мога да разпозная своето 
„Аз”? Как мога да диалогизирам, ако се считам за член на затво-
рената група на „чистите” хора, на притежателите на истината и 
познанието, за които всички нечленове си остават „ония хора” или 
„неумитата маса”? Как мога да диалогизирам, ако изхождам от 
позицията, че назоваването на света е задача за един елит и че 
присъствието на хората в историята е знак за разяждане, което 
трябва да бъде избягвано? Как мога да диалогизирам, ако съм се 
затворил за - и дори се обиждам от - приносите на другите? Как 
мога да диалогизирам, ако се страхувам да не бъда изместен, само 
възможността за което предизвиква терзания и слабост в мен? Са-
модостатъчността е несъвместима с диалога. Хора, на които им 
липсва смирение (или които са го изгубили), не могат да се при-
съединят към народа [povo], не могат да бъдат негов партньор в 
назоваването на света. Този, който не иска да си признае, че е тол-
кова смъртен, колкото всеки друг, има още много път да извърви, 
преди да е готов за среща. В момента на срещата не съществуват 
нито пълни невежества, нито идеални мъдреци; има само хора, 
които се опитват, заедно, да научат повече от това, което знаят.

Диалогът освен това изисква ревностна вяра в човечеството, вяра 
в способността му да прави и да преправя, да създава и пре-създава, 
вяра в призванието му да става все по-човечно (което не е привиле-
гия на елита, а е рождено право на всички). Вярата в хората е пред-
варително условиe за диалог; „диалогичният човек” вярва в другите, 
дори преди да се срещне с тях лице в лице. Неговата вяра обаче не 
е наивна. „Диалогичният човек” е критичен и знае, че макар да е по 
силите на човеците да създават и променят, в една конкретна ситу-
ация на отчуждение индивидите може да са с нарушена способност 
да използват тази сила. Далеч от това да разруши вярата му в хората 
обаче, тази възможност му се представя като предизвикателство, на 
което трябва да отговори. 
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[…]

Нито пък може да съществува диалог без надежда. Надеждата е 
вкоренена в незавършеността на човека, от която той изхожда в едно 
постоянно търсене - търсене, което може да бъде извършено един-
ствено в общност с другите. Безнадеждността е форма на мълчание, 
на отричане от света и на бягство от него. Дехуманизацията, която 
произхожда от един несправедлив порядък, е причина не за отчая-
ние, а за надежда, водейки до безспирния стремеж към човешкото, 
което несправедливостта е отхвърлила. Надеждата обаче не се със-
тои в това, да си скръстваш ръцете и да чакаш. Докато продължавам 
да се боря, аз съм мотивиран от надежда; а ако се боря с надежда, то 
тогава мога и да почакам. Като срещата на хора, които искат да бъдат 
още по-очовечени, диалогът не може да се извършва в климат на без-
надеждност. Ако диалогизиращите не очакват да постигнат нищо със 
своите усилия, то срещата ще бъде празна и стерилна, бюрократична 
и скучна. 

Истинският диалог не може да съществува, ако участниците в него 
не мислят критически - мислене, което съзира неразривната соли-
дарност между света и хората и не допуска дихотомия помежду им 
- мислене, което възприема реалността като процес, като промяна, 
а не като статична единица - мислене, което не се самооткъсва от 
действието, а постоянно се потапя в темпоралността без страх от 
включените в това рискове. Критическото мислене [pensar critico] е 
в ярък контраст с наивното мислене [pensar ingênuo], което гледа на 
„историческото време като на тежест, наслояване на постиженията и 
преживяваниято от миналото”7, от които настоящето трябва да се по-
яви в нормализиран вид и с „добри маниери”. За наивния мислител 
най-важното нещо е приспособяването към нормализираното „днес”. 
За критѝка най-важна е постоянната промяна на реалността в името 
на продължаващото очовечаване на хората. ...

Само диалогът, който изисква критическо мислене, е способен да 
създава критическо мислене. Без диалог няма общуване, а без общу-
ване няма истинско образование. Образование, способно да преодо-
лее противоречието между учител и ученик, възниква в ситуация, в 
която и двамата съотнасят акта на своето възприятие към обекта, от 
който са опосредени. Така диалогичният характер на образование-
то като практика на свободата не започва тогава, когато учителят-
ученик се срещне с учениците-учители в педагогическа ситуация, а 
когато първият се запита, за какво ще диалогизира с втория. А гри-

7 От писмо на приятел; бел. авт. 
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жата за съдържанието на диалога е всъщност грижа за програмното 
съдържание на образованието.

За антидиалогичния възпитател-банкер [educador-bancário] въ-
просът за съдържанието чисто и просто засяга програмата, за която 
ще говори със своите ученици; така той отговаря на собствените си 
въпроси, като организира своята собствена програма. За диалогич-
ния, задаващ въпроси учител-ученик [educador-educando, dialógico, 
problematizador], програмното съдържание на образованието не е 
нито дар, нито налагане - парченца информация, които трябва да бъ-
дат депозирани у учениците, - а по-скоро организирана, систематизи-
рана и развита „пред-става” за индивидите на нещата, за които искат 
да знаят повече8.

Автентичното образование не се извършва от „А” за „Б” или от 
„А” относно „Б”, а по-скоро от „А” с „Б”, с посредничеството на 
света - свят, който впечатлява и предизвиква и двете страни, като дава 
повод за гледища или мнения за себе си. Тези гледища, наситени със 
страхове, съмнения, надежди или безнадеждност, предполагат значи-
ми теми, на основата на които може да се гради програмното съдър-
жание на образованието. В желанието си да създаде идеален модел 
на „добрия човек”, наивно изграденият хуманизъм често пъти прене-
брегва конкретната, екзистенциална, настояща ситуация на реалните 
хора ... Много политически и образователни планове са се провали-
ли, защото техните автори ги замислят според собствените си разби-
рания за реалността, без така и да вземат предвид (освен като прости 
обекти на своите действия) хората-в-ситуация, към които тяхната 
програма е привидно насочена. 

[...]

В своята политическа дейност, господстващите елити използват 
банковото понятие [concepção bancária], за да окуражават пасивност-
та на потиснатите според „потопеното” състояние на съзнанието на 
последните и за да се възползват от тази пасивност с цел „напълва-
не” на съзнанието с лозунги, които още повече да създават страх от 

8 В дълъг разговор с Малро, Мао Дзедун заявява: „Знаете ли, отдавна твър-
дя, че трябва да учим масите по ясен начин на това, което сме получили от 
тях в объркан вид”. Andre Malraux, Anti-Memoirs, New York: Holt, Rinehart 
and Winston, 1968, pp. 361-362. Това твърдение съдържа цялата диалогична 
теория за създаване на програмно съдържание на образованието, което не 
може да бъде направено според това, което възпитателят си мисли, че е най-
добро за учениците му; бел. авт. 
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свободата. Тази практика е несъвместима с истински освободител-
ния курс на действие, който, представяйки лозунгите на потисниците 
като проблем, помага на потиснатите да „изхвърлят” тези лозунги 
извън самите себе си. В края на краищата, целта на хуманистите 
със сигурност не е да противопоставят своите лозунги на тези на 
потисниците, използвайки потиснатите като изпитателно поле, което 
„подслонява” лозунгите ту на едната, ту на другата страна. Напро-
тив, задачата на хуманистите е да направят така, че потиснатите да 
осъзнаят факта, че като двойствени същества, които „подслоняват” 
потисниците в самите себе си, те не могат да са истински човеци.

Тази задача предполага, че революционните водачи не отиват при 
хората с цел да им донесат послание за „спасение”, а за да разберат 
чрез диалог с тях както обективната им ситуация, така и разбира-
нето им за тази ситуация - различните нива на възприятие на са-
мите тях и на света, в който и с който съществуват. Човек не може 
да очаква положителни резултати от образователно или политиче-
ско действие, което не уважава особения светоглед на хората. Такава 
програма представлява културно нашествие9, независимо от добрите 
ѝ намерения. 

Отправната точка за организиране на програмното съдържание 
на образованието или на политическото действие трябва да бъде на-
стоящата, екзистенциална, конкретна ситуация, която отразява стре-
межите на хората. Използвайки определени основни противоречия, 
трябва да представяме тази екзистенциална, конкретна, настояща 
ситуация пред хората като проблем, който ги предизвиква и който из-
исква отговор - не само на интелектуално равнище, но и на равнище 
действие10.

Никога не трябва просто да изнасяме доклади за настоящата ситу-
ация, никога не трябва да снабдяваме хората с програми, които имат 
малко или нищо общо с техните грижи, съмнения, надежди и стра-
хове - програми, които понякога на практика увеличават страховете 
на потиснатото съзнание. Не е наша ролята да говорим на хората за 
тяхното гледище, нито пък да се опитваме да им наложим това гле-
дище, а по-скоро да диалогизираме с хората за техните гледища и 
нашите. Трябва да разберем, че техният светоглед, който се изразява 

9 Това ще бъде изследвано по-подробно в гл. 4 [от книгата, по която е 
преводът; бел. ред.]; бел. авт. 
10 Толкова противоречиво е за истински хуманисти да използват банковия 
метод, колкото е за хора от десницата да се включват в задаващо проблемите 
образование. (Последните са винаги последователни - те никога не използват 
педагогика на задаване на проблемите.); бел. авт. 
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по различни начини в действията им, отразява тяхната ситуация в 
света. Образователното и политическо действие, което не е наясно с 
тази ситуация, рискува да изпадне в „банкерство” или да бъде глас в 
пустиня. 

Често пъти възпитателите и политиците говорят, но не биват раз-
бирани, защото езикът им не е пригоден към конкретната ситуация 
на хората, към които се обръщат. Следователно думите им са само 
отчуждена и отчуждаваща реторика. Езикът на възпитателя или на 
политика (а изглежда все по-ясно, че последният трябва сам да стане 
възпитател, в най-широкия смисъл на думата), подобно на езика на 
хората, не може да съществува без мисъл; а нито езикът, нито мисъл-
та могат да съществуват без структура, към която да се отнасят. За 
да общуват ефективно, възпитателят и политикът трябва да разберат 
структурните условия, в които диалектически се изграждат мисълта 
и езикът на хората.

Именно към реалността, която опосредява хората, както и към въз-
приемането на тази реалност от страна на възпитателите и хората, 
трябва да се обърнем, за да открием програмното съдържание на об-
разованието. Изследването на това, което наричам „тематичната все-
лена” [universo temático]11 на хората - комплекса от техните „генера-
тивни теми” [temas geradores], - дава начало на диалога на образова-
нието като практика на свободата. Методологията на това изследване 
трябва също така да бъде диалогична, предлагайки възможността 
както да се открият генеративните теми, така и да се стимулира ос-
ъзнаването у хората на тези теми. В съгласие с освободителната цел 
на диалогичното образование, обектът на изследване са не личности 
(сякаш те биха били анатомични фрагменти), а по-скоро мисълта-
език, с която хората се отнасят към реалността, нивата, на които те 
възприемат тази реалност, и техния светоглед, в който биват открити 
техните генеративни теми. 

[...]

Превод от португалски език: Християна Иванова и Николай Кърков
Справка с английския превод: Николай Кърков

11 Фразата „смислена тематика” е използвана със съшите конотации; бел. авт. 
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Селма Джеймс

Из „Женско място” (1952)1

Бях говорила със С. Л. Р. Джеймс, основател на тенденцията Джон-
сън-Форест, на която бях член, за това, какво е да си домакиня, и за 
жените в моя работнически квартал. Той беше доста ентусиазиран 
от думите ми, тъй като никога преди това не беше чувал за нищо 
политическо, свързано с домакините. По-късно ме помоли да напиша 
памфлет по тази тема. 

След няколко месеца ми се обади по телефона, за да ме попита 
защо не съм го написала, на което отговорих: „Защото не знам как 
се пише памфлет”. „Най-добрият начин” - отговори ми той - „е да 
вземеш кутия за обувки и да направиш малък отвор отгоре ѝ; след 
това, когато ти дойде на ум някаква идея, я написваш на лист хартия 
и я пъхаш в кутията. Малко по-късно отваряш кутията, подреждаш 
всички тези изречения едно след друго и вече имаш чернова”. След 
няколко седмици предстоеше национална среща на ръководството (те 
бяха доста редки поради високите цени и липсата на време). Това ми 
даде краен срок, което ми помогна да се стегна.

Знаех, че ако вместо да съм на работа, си остана вкъщи, за да за-
върша черновата, ще се хвана да чистя фурната или да върша друга 
домакинска работа, поради което се уредих да прекарам деня у една 
приятелка. Излязох от вкъщи по същото време, по което отивах на 
работа, оставих сина си в яслата и пристигнах в дома на приятелка-
та си в осем сутринта, тъкмо когато тя тръгваше на работа. Къщата 
беше празна. Нямаше нищо, което да отвлича вниманието ми или да 
ми служи за извинение. Отворих кутията за обувки и до към шест 
или седем часа вечерта имах готова чернова на памфлета, както ми 
беше казал С. Л. Р.

През следващите няколко седмици го показах на съседките си, кои-
то не бяха особено „политически настроени”. Те имаха множество 
коментари. Не бях съгласна с повечето от тях, но въведох съответните 
промени в отговор на забележките им, като на места добавих комен-

1 Преводът е направен по изданието: Selma James, „A Woman’s Place”, в: Sex, 
Race, and Class - The Perspective of Winning: A Selection of Writings 1952-2011, 
Oakland, CA: PM Press, 2012, pp. 13-14, 15-18, 19, 20, 23-24, 25, 29, 31; благо- 31; благо-31; благо-; благо-
дарности на изд. PM Press и на авторката за разрешението да публикуваме този 
превод и безвъзмездно предоставените авторски права; бел. ред.
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тари, но главно отговарях на такива. Дори тогава, когато отхвърлях 
това, което казваха, те пак ми помогнаха да си изясня какво мислех 
и да се фокусирам по-добре върху това, което трябваше да бъде за-
сегнато. По един или друг начин, моите съседки ми помогнаха със 
съдържанието.

Това се превърна в моя колективен начин на работа върху черно-
вите, типичен за организацията, която ме беше помолила да напиша 
съшия този памфлет.

[...]

САМОИЗДЪРЖАЩАТА СЕ ЖЕНА

Много жени работят, преди да се оженят, и откриват, че спокойно 
могат да се грижат за себе си. Те са много по-независими от неомъ-
жените момичета от преди двадесет години. Те искат да се оженят, 
но твърдят, че искат браковете им да са различни. Казват, че няма 
да позволят да ги превърнат в домакини ченоработнички като май-
ките им. Една моя приятелка споделя, че е различна от майка си, 
защото иска повече от брака. „Тя не го очакваше. Аз съм различна. 
Очаквам го”.

Жените искат да са част от вземаните решения и много често ня-
мат желание да оцеляват само с една заплата. Те предпочитат да про-
дължат работа и след женитба, дори да е само за малко, така че да 
могат да се сдобият поне с част от нещата, които искат и от които се 
нуждаят.

Един от най-сериозните проблеми, с които една неомъжена млада 
жена се сблъсква, извън нуждата да се самоиздържа, е, как да се от-
нася към нравите, на които са я учили. В процеса на преосмислянето 
им, неомъжените момичета развиват една съвсем нова нравственост. 
Макар много момичета да не мислят за действията си по този начин, 
те се изправят срещу цяла една система от норми, според които са ги 
учили, че трябва да живеят. Много жени имат любовни връзки, пре-
ди да се оженят, без да се гледа на тях като на пропаднали жени или 
лоши жени. Не е както преди години, когато една жена, която изли-
заше с мъж, трябваше да го крие от всички. Едно момиче ми каза, че 
всичките ѝ приятелки са имали сексуални отношения с приятелите 
си и че ги обсъждат открито. Те чувстват, че имат право на това, и са 
готови да се изправят пред училищните власти, родителите си и дори 
пред тези мъже, които не ги приемат. Независимо дали обществото 
го одобрява или не, те искат това, което правят приятелките им, и 
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настояват за одобрение според количествената сила на тези, които се 
чувстват и действат по същия начин. 

„Хей, плашите ме”

Една неомъжена жена се замисля два пъти, преди да се ожени и 
да се откаже от свободата, с която разполага преди брака. Преди 
това да се случи, тя излиза, когато ѝ се иска, и си купува дрехи-
те, от които се нуждае. Тя никога няма да има свободата, с която 
разполагат мъжете, но поне е независима. Едно младо момиче 
на двадесет години, с което работя, ми каза, че за малко да се 
омъжи на два пъти, но е щастлива, че не го е направила. Каза ми: 
„Знам колко съм добре, когато слушам омъжени жени да говорят 
за съпрузите си. Сега мога да правя каквото си поискам”. Докато 
слуша омъжените жени, тя казва, „Хей, плашите ме. Ще ме на-
правите на стара мома”.

Но всички жени искат дом и семейство. Същото това момиче по-
стоянно говори, че иска да има деца и заради приятелите си. Младите 
жени днес чувстват, че приятните моменти и близостта, която имат 
с приятелите си мъже, не трябва да свършват с брака, а че трябва 
да превърнат брака в едно истинско преживяване. Ясно е, че тези 
момичета не отхвърлят мъжете или брака, но отхвърлят брака такъв, 
какъвто е днес.

ОМЪЖЕНАТА ЖЕНА

В момента, в който се омъжи, жената открива, че трябва да се 
укроти и да поеме отговорност, нещо, в което жените винаги са 
обучавани. Тя осъзнава, че нейна е задачата да превърне къщата, 
в която тя и съпругът ѝ живеят, в място, където могат да канят 
приятели и да се отпускат след тежкия работен ден. Дори и да 
работи, от самото начало се очаква, че главната отговорност за 
дома е на жената, а работата по прехраната е на мъжа. Съпругът 
трябва да излиза и да издържа теб и децата. Ти трябва да се по-
грижиш за това, домът да е чист, децата да са добре отгледани, 
храната да е сготвена, прането да е изпрано и т.н. Това изглежда 
като едно справедливо състояние на нещата. Но ти скоро откри-
ваш, че домакинската работа и поддържането на дома не е, както 
го описват във филмите. Домакинската работа е работа без край, 
която е монотонна и еднообразна. След известно време работата 
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вкъщи, като гладенето или ставането рано, за да направиш обяд 
или закуска, става нещо, с което не искаш да се занимаваш. То 
става нещо, с което трябва да се занимаваш.

Децата

Някои двойки се опитват да се отърват от това разделение на тру-
да в самото начало. Например тогава, когато жената работи, мъжът 
споделя с нея работата, когато се приберат вкъщи. Съпругът на една 
жена извършва повечето от домакинската работа от нея самата, пре-
ди да им се родят деца.

Но всяка една идея за споделяне на домакинската работа се изпа-
рява с появата на децата. С присъствието на децата цялото това поло-
жение, при което мъжът работи навън, докато жена му работи вкъщи, 
се проявява в цялата си пълнота - като едно нечовешко положение. 
Целият товар на децата, дома, всичко пада върху раменете на жената. 
В момента, в който една жена спира да работи, за да има деца, мъжът 
вече не чувства никаква нужда да помага с каквото и да било. Това, 
което някога е било разделение в самото начало на брака, сега се пре-
връща в разрив. Вместо да го обединят, децата разединяват брака, на-
тиквайки жената вкъщи и запращайки мъжа на работа. Но много чес-
то за една жена, която работи и очаква да престане да работи, когато 
ѝ се родят деца, раждането на децата превръща работата извън дома 
в доживотна присъда. След месец или два тя е обратно на работа.

Малко мъже проявяват интерес към детайлите по грижата за бебе-
то. Те чувстват, че не е тяхна работа да сменят пелените или да къпят 
децата. Някои мъже дори чувстват, че макар жените им да трябва да 
си стоят вкъщи с децата, за тях самите няма никаква причина да сто-
ят у дома и те. Затова и излизат навън и правят, каквото си знаят, ако 
жените им им позволят, защото са наясно, че жените им са заклеще-
ни вкъщи с децата. Ако един мъж може да излезе с приятели, то една 
жена обикновено трябва да се бори за правото си да излиза с нейни-
те. Една жена ми каза, че е бременна и че съжалява, защото има бебе 
на четири месеца. Тя каза, че съпругът ѝ бил доволен. Каза, че знаел, 
че ако тя трябва да се грижи за детето, той можел да излиза, когато си 
поиска. Все по-малко и по-малко жени приемат подобни нелепици от 
съпрузите си. Жените се борят със зъби и нокти срещу това, да носят 
сами цялата отговорност за къщата и децата. Те отказват да си стоят 
вкъщи и да са вързани за дома, докато мъжете им продължават да си 
живеят живота, като че ли нищо не се е случило. Ако жените ще си 
стоят вкъщи, то и мъжете им трябва да стоят вкъщи заедно с тях. 
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Семейството е разделено

Жените се опитват да прекършат разделението, създадено между 
бащата и децата и между майката и бащата. Жената не дава на мъжа 
привилегията, която обществото му е дало. Това е привилегия, от 
която страда както тя, така и той. Мъжете знаят малко за децата си, не 
са близки с тях и не знаят какво ти дава грижата за децата и прекарва-
нето на време с тях. Именно това даване на жената я прави много по-
близка с децата, отколкото бащата въобще може да бъде. Мъжете си 
мислят, че издържането на едно дете е всичко, което трябва да дадат, 
за да получат обичта на детето и уважението на съпругата си. Те си 
мислят, че нищо друго не може да бъде изисквано от тях - но колкото 
по-малко се иска от тях, толкова по-малко получават в замяна.

Не е лесно за една жена да свикне с това, да бъде майка. Освен 
всичко останало ти знаеш, че си изцяло отговорна за това дете. Ако 
мъжът ти спре да го издържа, то това става твоя задача. Ти трябва да 
го отгледаш. Никой друг няма да го направи вместо теб. Какъв човек 
ще излезе от него, зависи най-вече от теб. В момента, в който ти се 
роди дете, трябва да направиш така, че бракът ти да проработи. Сега 
вече не си сама, а има и още един човек, който не е молил да бъде 
раждан и който ще страда, ако бракът ти катастрофира. Много бра-
кове, които иначе биха се разпаднали, се поддържат от жената, за да 
спасят детето ѝ от един разбит дом. 

Жената организира целия свой живот около децата си. Тя мисли 
най-напред за тях. Тя знае, че те са единствените хора в живота ѝ, 
които наистина се нуждаят от нея. Дори и да си няма нищо друго, тя 
живее за тях. Тя организира труда си така, че да може да им даде най-
добрата грижа. Дневният ѝ график показва, че времето ѝ не принад-
лежи на нея самата, а на децата ѝ. Тя често пъти се отказва от много 
неща, така че децата да имат това, от което се нуждаят. Тя трябва да 
се постарае да живее в дом, който е достатъчно сигурен и просторен 
за тях. Понякога дори ѝ се налага да се кара със съпруга си за нещо, 
от което чувства, че те се нуждаят, но което той не иска да им даде. 
Тя планира живота си според възрастта им. 

[…]

И тогава децата се прибират вкъщи

Работата, която е част от това да имаш дете, унищожава много от 
удоволствието за тази, която трябва да я извърши. Да си с децата бук-

Селма Джеймс



291

вално всеки ден и всяка седмица, да чистиш след тях и да ги поддър-
жаш чисти, да се притесняваш дали са на улицата или дали няма да 
настинат, е не само огромно бреме, но и се превръща в единственото, 
което виждаш у детето си - работата и грижите, които тя включва. 
Започваш да виждаш у детето си само работата и нищо от удоволст-
вието. Усещаш, че всяка една фаза от израстването му представлява 
не само развитие на детето, но и повече работа за теб самата. За-
почваш да гледаш на детето като на пречка, поради която не можеш 
да си свършиш останалата работа и нямаш никакво свободно време. 
То изглежда да ти се пречка, вместо да е част от живота ти. И точно 
когато си мислиш, че си свършила с чистенето на къщата, децата се 
прибират вкъщи и цялата тази рутина започва отново, отпечатъци от 
пръстите по стената, кални обувки и разхвърляни играчки.

Дори и не осъзнаваш, каква преграда е работата по отглеждане на 
едно дете, докато то не достигне до тийнейджърска възраст. Той вече 
е по-малко работа за теб и имаш повече време и по-голяма възмож-
ност да го оцениш като човек. Но сега вече е твърде късно. Той се е 
отдалечил от теб и ти не можеш наистина да го видиш, да го опозна-
еш и да му се порадваш.

[…]

Домът 

Всичко, която една домакиня върши, тя го върши сама. Цялата 
работа по дома е за теб да я свършиш сама. Единственото време, 
когато си с други хора, е когато имаш гости или когато ходиш на 
гости. Хората понякога си мислят, че когато жените си ходят на гос-
ти, те чисто и просто си губят времето. Но ако не го правеха от 
време на време, те биха полудели от скука и от чувството, че няма с 
кого да си поговорят. Добре е да излезеш и да си сред хора. Работата 
е една и съща, ден след ден. „Дори да умреш, къщата все ще си е 
там на сутринта”. Понякога ти става толкова скучно, че трябва да 
направиш нещо. Една жена си сменяше мебелировката на всеки две 
седмици. Други жени си купуват нещо ново за дома или за себе си. 
Има милион и половина схеми, да разчупиш монотонието. Дневни-
те радио сериали помагат да си убиеш времето, но нищо не променя 
изолацията и скуката.

Най-ужасното нещо, което винаги е налице, докато вършиш дома-
кинската работа, е усещането, че тя никога не свършва. Когато един 
мъж работи в завода, той може да работи много и с часове наред. Но в 
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един момент той си перфорира картата и поне за този ден е свършил. 
Дойде ли петък или събота вечер, той е свободен поне за ден или 
два. У дома ти никога не си свободна. Не само че винаги има нещо 
за вършене, но и има някой, който да изпоцапа почти точно преди да 
си свършила. 

[…]

Останалата част от семейството не е част от дома. Те само живеят 
в него. Ти правиш дома това, което е - място, където да можеш да си 
починеш. Ти го правиш годен за живот. Ти го правиш привлекателен. 
Ти го правиш удобен. Ти го поддържаш чист. И само ти си един-
ствената, която така и не може да му се порадва истински. Винаги 
гледаш с едно око какво още трябва да се свърши. А да прибираш 
след другите, изглежда като да е работа без край. Така и не можеш 
да си починеш там, където прекарваш голяма част от своето време, 
енергия и способности. 

[…]

Жените се познават една друга

Ако не могат да се обърнат към мъжете си, жените се обръщат 
към други жени. Тъй като водят толкова сходни животи, те се позна-
ват и се разбират една друга. В квартала някои жени се сближават 
много с други. Тези жени си помагат в случай на нужда в съда или 
на улицата и така времето лети по-бързо. Те си говорят за неща, 
за които не биха могли да говорят със съпрузите си дори и насън, 
дори ако съпрузите им биха ги изслушали. Коя може да каже на 
един мъж, че иска да ремонтира къщата или какво иска да купи на 
децата? Неща като проблеми със съпруга или финансови проблеми 
са „обща собственост”. Жените обсъждат всичко, което влияе на 
живота им - дали да имат деца или не и колко, как да спестяват пари 
за дрехи, домашни потреби и храна, кои магазини са с ниски цени, 
най-добрите методи против забременяване, сексуални проблеми, 
ходене на работа. При обсъжданията много неща биват разрешени. 
Жените развиват нов манталитет, докато слушат какво говорят дру-
гите жени. Те изключват от групата тези, които не се държат така, 
както се очаква от тях. Една майка, която пренебрегва детето си или 
не се грижи за къщата без извинение за това, не разполага с времето 
или доверието на другите жени.
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Някои наричат всичко това клюкарство, но то е много повече. Же-
ните разчупват изолацията на дома, като създават силни връзки с 
други жени. Това е единственият групов живот, който една домакиня 
може да има, и тя го използва по най-добрия начин. Самото същест-
вуване на тези връзки е присъда за взаимоотношенията, които има 
със съпруга си, с работното място и с обществото като цяло. Те няма 
към кого другиго да се обърнат, освен към себе си. Това е единстве-
ното място, където могат да решат с кого да бъдат, кога и какво да 
правят. Тук няма кой да им се пречка. 

Най-доброто време от седмицата в моята обител е петък. Всеки 
чисти дома си в петък, така че да има по-малко работа през уи-
кенда. И след като приключим следобеда, някой отскача за бира и 
сядаме заедно да си говорим, да разпуснем и да си сверим часовни-
ците. Общителността сега е в най-високата си точка и всички ние 
се чувстваме най-спокойни след привършването на работата. Има 
усещане за близост и майтап, което не можеш да изпиташ никъде 
другаде, освен с тези хора, които те познават и които те приемат 
такава, каквато си.

[…]

Жените действат като група, защото ги третират като такава. Те 
живеят по един и същи начин като цяло, независимо колко различна 
е отделната ситуация на всяка една от тях.

Ново взаимоотношение

Най-универсалната организация на жените е в действията, които 
извършват в собствените си домове. Всяка жена извършва револю-
ция у дома си. Има жени, които не казват много на съпрузите си или 
на други жени. Въпреки това, когато дойде времето за разкриване на 
картите, те карат напред и вършат това, което според тях е правил-
но. Други жени спорят със съпрузите си за нещата, които според тях 
трябва да имат. За една жена тези спорове значат нещо. Тя не просто 
спори със съпруга си. Тя му показва и, още по-важното, показва на 
самата себе си, че има собствени идеи и желания. Жените постоянно 
казват на мъжете, по всеки един начин, че не могат да продължават 
постарому. Мъжете се възхищават на този дух на независимост и са-
моуважение у жените, дори когато е насочен срещу тях самите. Те 
се възхищават на една жена, която стои на собствените си крака и 
не позволява на съпруга си да я тъпче. Една жена, която не допуска 

Из „Женско място” (1952)



294

такова поведение от съпруга си, се ползва с уважението на другите 
жени и на собствения си съпруг.

Жените все повече и повече отказват да са чисто и просто машини 
за отглеждане на деца и за изпращане на съпрузите си на работа. 
Те изискват повече от съпрузите си като отношение. Ако един мъж 
не може да се промени, те по-скоро ще разтурят брака, отколкото да 
продължат да живеят с непознат. Разводът днес е общоприет, защото 
жените са го направили приемлив. Ясно е, че не става въпрос за от-
делния мъж като индивид. Съществуват твърде много разводи, за да е 
така. Когато една жена се развежда, макар и да се противопоставя на 
един отделен мъж, тя също така се изправя срещу цял един начин на 
живот, който мъжете и жените трябва да водят ежедневно. 

Жените се противопоставят срещу ролята, която мъжете играят у 
дома. Това няма нищо общо с помощта, която съпругът оказва на съ-
пругата си и колко е добър с децата. Независимо колко много един 
съпруг се опитва да разбере проблемите на жена си, независимо кол-
ко добре се разбират, жените се борят срещу начина, по който са при-
нудени да живеят и искат да установят нов начин на живот.

[…]

Ние - оттук насетне

Когато една жена се прибира от работа вечер, това е много по-
различно от прибирането на мъжа от работа. В момента, в който 
влиза вкъщи, тя започва отново да работи. Една омъжена жена, 
независимо дали има деца, никога не може да си позволи лукса да 
си седи на задника и да не прави нищо. Трябва да се сложи вече-
ря на масата, да се измият чиниите, да се изкъпят и да се сложат 
да спят децата. Тя работи на две места. Като майка и домакиня 
с почасово работно време и като работник на пълен работен ден. 
Уикендът, когато мъжът си почива, за нея е посветен на дома. 
Всичко това, което не е било свършено по време на седмицата, 
сега трябва да се свърши.

Трудна работа е да работиш и да имаш семейство. Независимо 
колко ти помага съпругът и колко е внимателен, главната тежест на 
дома е върху раменете на жената. Само защото тя ходи на работа, не 
означава, че престава да бъде домакиня. 

Една жена има много повече общо със съпруга си, докато работи, 
отколкото, докато е вкъщи. Има много повече, за което да си говори 
с него, отколкото преди. Главната бариера обаче е все още налице, и 
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все още е по-лесно да говориш с други жени, отколкото със съпруга 
си. И въпреки това за двойката ситуацията се променя. За първи път 
жената казва - ти не поддържаш този дом. Ние го поддържаме. И 
оттук насетне всичко ще е ние.

[…]

Всяка жена знае

Все повече и повече жените показват с всяко свое действие, че не-
щата не могат да продължават постарому. Те вече не вярват, че това, 
което трябва да проработи, наистина ще го направи, или че животите 
им трябва да бъдат такива, каквито им се казва, че трябва да бъдат. 
Съпрузите им, децата им, работата им, всички са в конфликт с тях. 
Каквото и да правят, всяко решение, което вземат, те усещат, че може 
да проработи. Бракът, децата, домът, жените вече не са сигурни за 
никое от тези неща. 

Домакини, които никога преди това не са работили, чакат децата си 
да пораснат достатъчно, за да си намерят работа. Жени, които винаги 
са работили, едва чакат деня, в който най-накрая могат да се откажат. 
Бракове, продължили двадесет години, се разпадат. Млади двойки 
след шест месеца брак решават, че е по-добре да приключат сега, 
докато все още нямат деца, които да страдат. Млади жени, които за-
вършват училище, вместо да тичат да се омъжват, си намират работа 
и собствен апартамент и живеят независимо.

Жените не просто не искат да са съпруги и домакини. Те искат и 
се нуждаят от мъже, с които да споделят живота си, така както всяка 
жена иска деца. Но също така чувстват, че ако не могат да имат една 
човешка връзка, то те не искат никаква връзка. Жени се женят и се 
развеждат, домакинстват или работят извън дома, но никъде не виж-
дат този живот, който искат за себе си и за своите семейства. 

Жените разбират все повече и повече, че няма друг изход освен 
пълна промяна. Но едно е сигурно. Нещата не могат да продължават 
постарому. Всяка жена знае това.

Превод от английски език: Николай Кърков

Из „Женско място” (1952)
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Мариароса Дала Коста

Из „Жените и подкопаването на
общността” (1971)1

Тези наблюдения представляват опит да се дефинира и анализира 
„женският въпрос” и да се локализира въпросът в цялостната „женска 
роля”, както е създадена от капиталистическото разделение на труда. 

Поставяме на челно място в тези страници домакинята като цен-
тралната фигура на тази женска роля. Допускаме, че всички жени са 
домакини, и дори тези, които работят извън дома си, продължават да са 
домакини. Така че, на световно ниво, именно това, което е особено за 
домакинската работа, измервана не само според броя часове и естест-
вото на работата, но и като качество на живот и качество на отношения, 
които тя поражда, определя мястото на жената, където и да се намира и 
към която и класа да принадлежи. Тук се съсредоточаваме върху пози-
цията на жената от работническата класа, но това не означава, че пред-
полагаме, че само жените от работническата класа са експлоатирани. 
По-скоро е за да утвърдим ролята на домакинята от работническата 
класа, която смятаме за незаменима в капиталистическото производ-
ство, която е определящата за позицията на всички други жени. Всеки 
анализ към жените като каста, в такъв случай, трябва да изходи от ана-
лиза на позицията на домакините от работническата класа. 

За да разгледаме домакинята като централна фигура, на първо мяс-
то е необходимо да се анализира накратко как капитализмът, унищо-
жавайки предхождащите го видове семейства и общности, е създал 
съвременното семейство и ролята на домакинята в него.

Този процес далеч не е приключил. Когато говорим за Запада като 
цяло или за Италия в часност, искаме да бъде ясно, че в степента, 
в която капиталистическият начин на производство поставя Третия 
свят под своето командване, то там същият унищожителен процес 
трябва да се случва, а и се случва. Нито пък следва да приемаме за 
даденост, че семейството, такова, каквото го познаваме днес в най-

1 Преводът е направен по изданието: Mariarosa Dalla Costa, „Women and the 
Subversion of the Community”, англ. превод на Mariarossa Dalla Costa и Selma 
James, в: Mariarossa Dalla Costa and Selma James, The Power of Women and the 
Subversion of Community, Bristol: The Falling Press, 1972, pp. 19-20, 25-27, 30-
40, 47-49; благодарности на авторката за разрешението да публикуваме този 
превод и безвъзмездно предоставените авторски права; бел. ред.
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технологично напредналите западни държави, е последната форма, 
която семейството може да приеме в капитализма. Но анализът на 
нови тенденции може да бъде продукт само на анализа на това, как 
капитализмът е създал това семейство и каква е ролята на жената 
днес, всяко като отделен момент в процеса. 

Предлагаме да завършим тези наблюдения върху женската роля 
също като анализираме позицията на жената, която работи извън 
дома, но това по-натам. Искаме просто да посочим връзката между 
два на пръв поглед отделни опита: този на домакинята и този на ра-
ботещата жена. 

Ежедневните борби, с които жените се заемат от края на Втората 
световна война насам, се изправят директно срещу организацията на 
фабриката и дома. „Ненадеждността” на работничките, от която шефо-
вете се оплакват, се разраства бързо. Уклонът към по-чести отсъствия 
от работа, по-малко уважение към графика, по-висока трудова мобил-
ност е общ за младите работници и от мъжки, и от женски пол. Но там, 
където мъжът в ключовия период от младежките си години ще бъде 
единствената опора на новото семейство, жените, като цяло неогра-
ничавани по този начин, които винаги трябва да вземат предвид дома-
кинската работа и които при всеки случай са с единия крак извън „об-
ществото”, биват принудени да са даже още по-неангажирани спрямо 
работната дисциплина, като налагат прекъсване на производствения 
поток и оттам - по-високи разходи за капитала. (Това е едно от изви-
ненията за дискриминационните надници, които многократно компен-
сират загубите, понасяни от капитала.) Именно същата тази тенден-
ция на освобождаване от задължения преживяваме, когато групи от 
домакини оставят децата си с бащите им на тяхната месторабота2; тази 
тенденция е, и все повече ще бъде, такава на решителните форми на 
кризата в системите на фабриката и в социалната фабрика. 

[…]

Експлоатацията на ненадничния труд

[…]

До степента, до която капиталът вербува мъжа и го превръща в 
надничен работник, той създава зев между него и всички останали 

2 Това се случи като част от масова демонстрация на жени, честващи Меж-
дународния ден на жената в САЩ през август 1970 г.; бел. авт.
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пролетарии без надница, за които, като не участват пряко в социал-
ното производство, следователно се предполага, че са неспособни да 
бъдат субекти на социалния бунт. 

От времето на Маркс е ясно, че капиталът управлява и се развива 
посредством надницата, сиреч че основата на капиталистическото об-
щество е надничният работник и неговата или нейната пряка експло-
атация. Това, което не е било нито ясно, нито допускано от страна на 
организациите на работническото движение, е, че експлоатацията на 
ненадничния труд се организира именно чрез надничния. Тази експло-
атация е даже още по-ефективна, защото липсата на надница я скрива. 
Т.е. надницата повелява по-голямо количество труд, отколкото е видно 
при спазаряването във фабриката. Когато става въпрос за жените, 
техният труд, изглежда, е лична услуга извън сферата на капита-
ла. Жената, изглежда, като че ли страда само от мъжкия шовинизъм, 
който я тласка насам-натам, защото капитализмът значел само обща 
„несправедливост” и „лошо и неразумно поведение”; малкото мъже, 
които забелязаха това, ни убедиха, че това било „потискане”, но не и 
експлоатация. Ала „потискането” скри един друг и по-всепроникващ 
акспект на капиталистическото общество. Капиталът изключва децата 
от дома и ги праща на училище не само защото се пречкат в пътя на по-
„производителния” труд на другите или само за да ги индоктринира. 
Господството на капитала чрез надницата принуждава всеки дееспо-
собен човек да функционира според закона за разделението на труда, 
и то да функционира по начини, които, ако не непосредствено, поне в 
крайна сметка все пак са изгодни за разпростирането и разпростране-
нието на господството на капитала. Това, в основата си, е смисълът на 
училището. Когато става въпрос за децата, техният труд, изглеж-
да, е да се учи в името на собственото им благо. 

Пролетарските деца са принудени да преминат през същото обра-
зование в училищата: това е капиталистическата уравниловка срещу 
безкрайните възможности за образование. От друга страна, жената е 
изолирана вкъщи, заставена да полага труд, смятан за неквалифици-
ран, трудът по раждането, отглеждането, дисциплинирането и обслуж-
ването на работника за производство. Нейната роля в цикъла на соци-
алното производство остава невидима, защото само продуктът на ней-
ния труд, работникът, е видим. С това тя самата е хваната в капана на 
докапиталистически условия на труд и никога не ѝ се плаща надница. 

И когато казваме „докапиталистически условия на труд”, нямаме 
само предвид жени, които трябва да ползват метли за метене. Дори и 
най-добре оборудваните американски кухни не отразяват днешното 
ниво на технологично развитие; най-много да отразяват технологи-
ята от XIX в. Ако не ви се плаща почасово, в известни граници, на 
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никой не му пука колко време ви отнема, за да си свършите работата.
Тук имаме работа не само с количествено, но и качествено различие 

от другите видове работа, и то произтича именно от вида стока, която 
този труд е предназначен да произвежда. В рамките на капиталисти-
ческата система като цяло, производителността на труда не нараства 
освен ако няма конфронтация между капитал и класа: технологичните 
нововъведения и сътрудничеството са същевременно моменти на ата-
ка за работническата класа, и моменти на капиталистическо противо-
действие. Но ако това важи за производството на стоки в по-общ план, 
то не важи за производството на онзи специален клас стоки - работната 
сила. Ако технологичните нововъведения биха могли да намалят гра-
ницата на необходимия труд и ако борбата на работническата класа в 
промишлеността може да използва това нововъведение, за да си спе-
чели повече свободно време, не можем да кажем същото за домакин-
ската работа; в степента, в която жената в условия на изолация трябва 
да ражда, отглежда и да отговаря за децата, високата механизация на 
домакинските задължения не освобождава никакво свободно време 
за жената3. Тя е винаги на крак, защото не съществува машина, коя-
то да ражда и да се грижи за децата. По-високата производителност 
на домакинската работа чрез механизация следователно може да бъде 
съотнесена само с някои специфични задължения, например готвене, 
пране, чистене. Работният ден на домакинята е нескончаем не защото 
тя не разполага с машини, а защото е изолирана4. 

3 В никакъв случай не игнорираме опитите към днешния ден да се произ-
веждат бебета в епруветка. Но днес тези механизми принадлежат напълно на 
капиталистическата наука и контрол. Използването им би било изцяло про-
тив нас и срещу класата. Не е в наш интерес да абдикираме от създаването 
на потомство, да го поверим в ръцете на врага. В наш интерес е да овладеем 
свободата да се размножаваме, за която няма да заплащаме нито с цената на 
надницата, нито с цената на социалното изключване; бел. авт.
4 В степента, в която не технологичното нововъведение, а само „човешката 
грижа” може да отглежда децата, действителното освобождение от домакин-
ското работно време, качествената промяна на домакинския труд може да 
произлезе само от едно движение на жените, от борбата на жените: колкото 
повече расте движението, толкова по-малко мъжете - и на първо място по-
литическите поборници - могат да разчитат на грижите за пеленачетата от 
страна на жените. И в същото време новата социална среда, която движение-
то създава, предоставя на децата социално пространство с присъствието и на 
мъже, и на жени, което няма нищо общо с детските градини, организирани 
от Държавата. Ето това вече са победи на борбата. Именно защото те са ре-
зултати на движение, което по естеството си е битка, те не целят да заменят 
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[…]

Принадената стойност и социалната фабрика

Към този момент искаме да започнем да разчистваме терена за 
един определен възглед, който ортодоксалният марксизъм, особено 
в идеологията и практиката на т.нар. марксистки партии, винаги е 
вземал за даденост. А той е следният: когато жените остават извън 
социалното производство, сиреч извън социално организирания про-
изводствен цикъл, те остават и извън социалната производителност. 
С други думи, жената винаги се е разглеждала като психологически 
подчинена личност, която, освен в случаи, в които я наемат марги-
нално на работа извън дома, си стои извън производството; по съще-
ство тя е доставчик на редица потребителни стойности у дома. Такъв 
е общо взето възгледът на Маркс, който на базата на наблюденията 
си върху съдбата на жените във фабриките, заключава, че може би 
е по-добре за тях да си стоят вкъщи, където пребивава морално по-
висока форма на живот. Ала истинската същност на ролята на дома-
кинята никога не се проявява ясно у Маркс. И все пак наблюдателите 
отбелязват, че жените от Ланкашайър - работнички от памучната ин-
дустрия за повече от век - са по-освободени сексуално и че мъжете 
им помагат в домашните задължения. От друга страна, в районите 
на йоркширските въглищни мини, където един малък процент от 
жените работели извън дома, жените биват повече доминирани от 
фигурата на съпруга. Дори тези, които били в състояние да дефи-
нират експлоатацията на жените в социализираното производство, 
впоследствие не могат да преминат към разбиране експлоатираната 
позиция на жената в дома; мъжете са твърде компрометирани в отно-
шението си към жените. Поради тази причина само жените могат да 
определят себе си и да се приближат към женския въпрос. 

Трябва да изясним, че в рамките на надницата, домакинската рабо-
та произвежда не просто потребителни стойности, но играе същест-
вена роля за производството на принадена стойност.5 Това важи за 

самата борба с никаква форма на сътрудничество; бел. авт.
5 Някои от първите читатели на английското издание сметнаха, че тази 
дефиниция на женския труд трябва да бъде по-прецизна. Това, което точно 
имахме предвид е, че домакинската работа като работа е производителна в 
марксистки смисъл, сиреч тя произвежда принадена стойност. 
   Говорим веднага след това за производителността на женската роля като 
цяло. Да стане по-ясна производителността на жената както така, както тя се 

Мариароса Дала Коста



301

ролята на жената в нейната цялост като личност, която е подчине-
на на всички нива - физическо, психическо и професионално, която 
е имала и продължава да има съвсем определено и жизненоважно 
място в капиталистическото разделение на труда, в преследването 
на производителността на социално ниво. Нека сега проучим по-
конретно ролята на жената като източник на социална производител-
ност, т.е. на създаването на принадена стойност. На първо място в 
семейството. 

A. ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ПЛАТЕНОТО
РОБСТВО, БАЗИРАНО НА НЕПЛАТЕНОТО РОБСТВО

В дефиницията на платения труд често се твърди, че при домашния 
труд жените не са производителни. Всъщност точно обратното е вяр-
но, ако човек се замисли за огромното количеството обществени услу-
ги, които капиталистическата организация преобразува в приватизи-
рана дейност, нагърбвайки с тях домакините. Домашният труд не е по 
същество „женска работа”; една жена не се реализира или пък уморява 
по-малко от пране и чистене от мъжа. Това са обществени услуги до-
толкова, доколкото те служат на възпроизводството на работната сила. 
А капиталът, именно като установява семейната си структура, „осво-
бождава” мъжа от тези задължения, така че той да е напълно „свобо-
ден” за пряка експлоатация; така че той да е свободен да „печели” дос-
татъчно, за да е в състояние жената да го възпроизвежда като работна 
сила6. Той следователно прави от мъжете платени роби в степента, в 
която успява да възложи тези задължения на жените в семейството, и 
чрез същия процес контролира потока от жени при пазара на труда. В 
Италия жените все още са нужни у дома и капиталът все още се нуж-
дае от тази форма на семейството. При настоящото ниво на развитие 
в Европа като цяло и на Италия в частност, капиталът все още пред-
почита да внася работната си сила под формата на милиони мъже от 

отнася към работата ѝ, така и както се отнася към ролята си като цяло, ще 
трябва да почака един по-късен текст, върху който работим в момента. В него 
мястото на жената е обяснено по един по-учленен начин от гледната точка на 
целия капиталистически цикъл; бел. авт.
6 Вж. „Въведение”, с. 7 [на Селма Джеймс към изданието, по което е напра-
вен преводът; бел. ред.]. Работната сила „е странна стока, защото не е предмет. 
Способността за труд почива само у човешко същество, чийто живот се поха-
бява в производствения процес... Да опишем неговото базисно производство 
и възпроизводство означава да опишем женския труд”; бел. авт.
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нискоразвити региони, докато в същото време натиква жените у дома7.
А жените са полезни не само защото извършват тежкия домашен 

труд без надница и без да стачкуват, но и защото винаги приемат 
обратно вкъщи всички онези, които биват периодично изхвърляни от 
работните им места поради икономически кризи. Семейството, тази 
майчина люлка, винаги готова да помага и закриля във времена на 
нужда, е най-добрата гаранция, че безработните няма незабавно да 
се превърнат в орди от разрушителни загубеняци. 

Организираните партии на движението на работническата кла-
са внимават да не повдигат въпроса за домакинската работа. Като 
изключим факта, че те винаги са третирали жените като по-низша 
форма на живот, даже и във фабриките повдигането на въпроса би 
означавало да се предизвика цялата основа на профсъюзите като ор-
ганизации, занимаващи се (а) само с фабриката; (б) само с измерван 
и „платен” трудоден; (в) само с тази страна на надницата, която ни се 
дава, и не с онази, която бива взета обратно, т.е. инфлацията. Жените 
винаги са били принуждавани от партиите на работническата класа 
да отлагат освобождението си за някакво хипотетично бъдеще, под-
чинявайки го на придобивките, които мъжете - ограничени в обхвата 
на борбите си от тези партии - печелят „за себе си”.

В действителност всяка фаза от борбата на работническата кла-
са закотвя подчинението и експлоатацията на жените на по-дълбоко 
ниво. Предложението домакините да получават пенсии8 (и това ни 

7 На това обаче се противодейства с една противоположна тенденция, да се 
дава достъп на жените до определени сектори в промишлеността. Различни 
потребности на капитала в рамките на един и същ географски сектор про-
извеждат различни и дори противоположни пропаганда и политики. Когато 
в миналото семейната стабилност се е основавала на относително стандар-
тизирана митология (политиката и пропагандата като еднородни и офици-
ално необезпокоявани), днес различните сектори на капитала си противо-
речат един на друг и подкопават самото определение за семейството като 
стабилна, неизменна, „естествена” единица. Класическият пример за това 
е разнообразието от възгледи и финансови политики за контрола на ражда-
емостта. Британското правителство наскоро удвои разпределените за тази 
цел средства. Трябва да проучим до каква степен тази политика е свързана с 
една расистка имиграционна политика, т.е. с манипулирането на източници-
те на зряла работна сила; и с ширещото се разяждане на работна етика, която 
резултира в движения на безработните и лишени от издръжки майки, сиреч 
с контролиране на ражданията, които замърсяват чистотата на капитала с 
деца-революционери; бел. авт.
8 Каквато сред много други е политиката на Италианската комунистическа 
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кара да се питаме защо пък не заплата) служи само да оголи напълно 
готовността на тези партии да институционализират още повече же-
ните като домакини, а мъжете - като платени роби.

Вече е ясно, че никоя от нас не вярва, че еманципацията, освобож-
дението могат да бъдат постигнати чрез работа. Работата си е все 
така работа, било то вкъщи, или извън дома. Независимостта на пла-
тения работник значи само че той е „свободен индивид” за капитала, 
колкото за жените, толкова и за мъжете. Тези, които се застъпват за 
възгледа, че освобождението на жената от работническата класа се 
таи в това, да си намери работа извън дома, са част от проблема, а не 
от решението. Робството на поточна линия не е освобождение от роб-
ството на кухненската мивка. Да се отрече това, означава и да се от-
рече самото робство на поточната линия, което доказва отново, че ако 
не знаеш как жените биват експлоатирани, то никога няма да можеш 
наистина да узнаеш как мъжете биват експлоатирани. Ала този въ-
прос е толкова ключов, че с него се занимаваме отделно. Това, което 
искаме да изясним тук, е, че при производството в един капиталисти-
чески организиран свят, чрез неизплащането на надница фигурата на 
началника се спотайва зад тази на съпруга. Съпругът изглежда като 
да е единственият получател на домашните услуги, а това придава 
прикрит и наподобяващ робство характер на домакинската работа. 
Чрез любящото им участие, чрез любящото им изнудване, съпругът 
и децата стават първите надзиратели, непосредствените инспектори 
на женския труд. 

Съпругът е склонен да си чете вестника и да чака вечерята да му 
бъде сготвена и сервирана, дори и когато жена му ходи да работи, 
както той самият, и се прибира заедно с него. Очевидно, особената 
форма на експлоатация, представлявана от домакинската работа, из-
исква и една съответстващо особена форма на борба, а именно - жен-
ската борба вътре в семейството.

Ако не успеем да разберем изцяло, че именно това семейство е ос-
новният стълб на капиталистическата организация на работата, ако 
направим грешката да го смятаме само за надстройка, чиято промяна 
зависи само от етапите на борбата във фабриките, то тогава ще на-
предваме само към една куца революция, която винаги ще увекове-
чава и влошава едно базово противоречие в класовата борба, и то 
противоречие, функционално за капиталистическото развитие. С 

партия, която в продължение на няколко години предлагаше законопроект 
на италианския парламент, който щеше да предостави пенсии на жените у 
дома - и домакини, и самоиздържащи се жени, - когато навършат 55 години. 
Законопроектът никога не бе приет; бел. авт.
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други думи, ние ще увековечаваме грешката да се смятаме за про-
изводителки единствено на потребителни стойности, да смятаме 
домакините за външни на работническата класа. Дотогава, докогато 
домакините се смятат за външни на класата, във всеки един момент 
и на всеки етап класовата борба бива възпрепятствана, обърквана и 
е неспособна да открие пълния спектър на действието си. Не е наша 
задача да доразвиваме тази точка. Изобличаването и осъждането на 
домакинската работа като маскирана форма на производителен труд 
обаче повдига редица въпроси както относно целите, така и относно 
формите на борбата на жените. 

Социализиране на борбата на изолирания работник

Всъщност искането, което ще последва - а именно, „плащайте ни 
надници за домакинстването”, - в светлината на сегашните отноше-
ния на силите в Италия ще рискува да изглежда, като че ли искаме 
още повече да затвърдим положението на институционализирано 
робство, произведено от положението на домакинстването - следо-
вателно едно такова искане оперира на практика едва-едва като мо-
билизираща цел9.

9 Днес искането за надници за домакинската работа се поставя на пре-
ден план все по-често и с все по-малко съпротива от страна на женско-
то движение в Италия и другаде. От черновата на този документ насам 
(юли 1971 г.), дебатът се задълбочи и много неясноти, дължащи се на 
относителната новост на дискусията, се разсеяха. Но преди всичко те-
жестта на потребностите на пролетарските жени не само радикализира 
исканията на движението. Тя ни даде по-голяма сила и увереност да ги 
издигнем. Преди една година, в началото на движението в Италия, ги 
имаше онези, които все още си мислиха, че Държавата лесно би могла 
да задуши женския бунт срещу домакинската работа, като му „изплати” 
месечна издръжка от 7-8 лири, както вече бяха правили със зависимите 
от пенсии „окаяници на света”.

Сега тази несигурност е като цяло разсеяна. 
И е ясно, че във всеки случай искането за надница за домакинска работа 

е само основа, перспектива, от която се тръгва, чиято заслуга е да свърже 
непосредствено потисничеството на жените, подчинението и изолацията с 
тяхната материална основа: женската експлоатация. В този момент вероят-
но това е основната функция на искането за надници за домакинска работа. 

Това още веднъж ни дава признак за борба, посока в организационните 
условия, в които потисничеството и експлоатацията, ситуацията на каста и 
класа, се оказват неразривно свързани. 
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Следователно въпросът е да развием форми на борба, които не ос-
тавят домакинята да си седи мирно вкъщи, най-много в готовност 
да се включва в спорадични демонстрации по улиците, в очакване 
на заплата, която никога няма да плати за нищо; по-скоро трябва да 
открием форми на борба, които скъсват непосредствено със струк-
турата на домакинската работа и я отхвърлят абсолютно, отхвърлят 
ролята ни на домакини и дома като гетото на нашето съществуване, 
защото проблемът е това, не само да спрем да вършим тази работа, 
но и да прекършим цялостната роля на домакинята. Изходната ни 
точка е не как да вършим домакинската работа по-ефективно, а 
как да намерим мястото си като участнички в борбата, т.е. не 
като по-висока производителност на домашния труд, а по-голяма 
подривност в борбата. 

За да можем незабавно да отхвърлим връзката между времето, из-
ползвано за домакинстване, и това, което не отива за домакинстване, 
не е необходимо ежедневно да прекарваме време в гладене на чар-
шафи и пердета, в ежедневно лъскане на пода, докато заблести, нито 
пък да бършем прах. И въпреки това много жени все още правят това. 
Очевидно не поради глупост: още един път ни се напомня за пара-
лела, направен по-горе с училището за образование със специални 
нужди. Вдействителност единствено в тази работа жените могат да 
реализират идентичност точно защото, както казахме преди, капита-
лът ги е изключил от процеса на социално организирано производ-
ство. 

Но от това не следва автоматично, че да бъдеш изключена от со-
циализираното производството, означава да бъдеш изключена от 
социализираната борба: борбата обаче изисква време отвъд дома-
кинстването и същевременно предоставя на жената идентичност, ал-
тернативна на жената, която преди това тя намираше само на нивото 
на домашното гето. В социалността на борбата жените откриват и 
упражняват власт, която им дава на практика нова идентичност. Но-
вата идентичност е и може да бъде единствено една нова степен 
на социална власт.

Възможността за социална борба възниква от социално произво-
дителния характер на женската работа у дома. Не само и предимно 
социалното обслужване, предоставяно вкъщи, е това, което прави ро-
лята на жените социално производителна, въпреки че към момента 
това обслужване се отъждествява с ролята на жените. Но капиталът 
може да подобри условията на този труд технологически. Това, което 

Практическият, продължаващ превод на тази перспектива е задачата, пред 
която движението в Италия и в други страни се изправя; бел. авт.
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капиталът не иска да направи засега, поне в Италия, е да унищожи 
позицията на домакинята като опорна точка на атомарното семей-
ство. Поради тази причина няма смисъл да чакаме автоматизацията 
на домакинската работа, защото тя никога няма да се случи: под-
дръжката на атомарното семейството е несъвместима с неговата ав-
томатизация. За да го автоматизира наистина, капиталът ще трябва 
да унищожи семейството, такова, каквото го познаваме; сиреч то ще 
бъде тласнато да се социализира, за да може да се автоматизира на-
пълно. 

Но ние знаем твърде добре какво означава автоматизацията ѝ: точ-
но обратното на Парижката комуна!

Новият скок, който капиталистическата реорганизация може да на-
прави и който вече може да се предвкуси в САЩ и по-развитите капи-
талистически страни като цяло, има за цел да унищожи предкапита-
листическите отношения на производство у дома чрез конструирането 
на семейство, което по-пълно да отразява капиталистическото равен-
ство и неговото господство чрез кооперативен труд; да надхвърли „не-
завършеността на капиталистическата модернизация” у дома с една 
предкапиталистическа, несвободна жена като нейна опорна точка, а 
семейството по-плътно да отразява в своята форма капиталистическа-
та си производителна функция - възпроизводството на работната сила. 

Да се върнем тогава на казаното по-горе: жените, домакините, като 
се идентифицират с дома, са склонни да се отнасят към работата си 
с натрапчив перфекционизъм. Всички знаем добре поговорката, че 
винаги може да се намери работа из вкъщи. 

Те не виждат отвъд четирите си стени. Положението на домакинята 
като предкапиталистически начин на труд, а впоследствие и съответната 
наложена ѝ „женственост”, я кара да вижда света, другите и цялостната 
организация на работата като нещо неясно, по същество непознато и не-
познаваемо; неизживявано; възприемано само като сянка зад раменете на 
съпруга, който излиза всеки ден и се среща с това нещо.

Затова, когато казваме, че жените трябва да преобърнат отноше-
нието на времето за домакинска работа към това за недомакинска 
и да започнат да излизат от дома, имаме предвид, че изходната им 
точка трябва да бъде именно тази готовност да унищожат ролята 
на домакинята, за да започнат да се събират с други жени не само 
като съседки и приятелки, но като колежки и антиколежки; като 
така разрушат традицията на усамотената жена, с всичките ѝ съ-
перничества, и изградят отново една действителна солидарност 
сред жените: не солидарност за защита, а солидарност за атака, 
за организирането на борбата. 

Обща солидарност срещу обща форма на труда. По същия начин, 
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жените трябва да спрат да общуват с мъжете и децата си само като 
съпруги и майки, т.е. само по време на вечерята, след като те са се 
прибрали от извъндомашния свят. 

Всяко място на съпротива извън дома, именно защото всяка сфера 
на капиталистическата организация предполага дома, предоставя 
на жените шанс за нападение; събрания във фабриката, в квартала, 
студентски събрания, всяко едно от тях е легитимно пространство 
за борбата на жените, където жените могат да се изправят пред и да 
се конфронтират с мъжете - жени срещу мъже, ако искате, но като 
индивиди, а не като майка-баща, син-дъщеря, с всички възможности, 
които това предоставя за експлоадирането извън дома на противо-
речията, на фрустрациите, които капиталът е искал да имплоадира в 
семейството. 

Нов компас за класовата борба

Ако по време на работническите събрания жените поставят иска-
ния за премахването на нощната смяна, защото през нощта, освен 
сън, на човек му се иска и да прави любов - а това не е същото като 
да правиш любов през деня, ако жените работят през деня, - то това 
ще унапреди собствените им независими интереси като жени срещу 
социалната организация на труда, които отказват да бъдат незадово-
лени майки за съпрузите и децата си.

Но при тази нова намеса и конфронтация жените също се изказват 
за това, че интересите им като жени не са - както им е било казвано 
- отделени от и чужди на интересите на класата. Твърде дълго поли-
тическите партии, особено тези на левицата, и профсъюзите опреде-
ляха и ограничаваха сферите на борбата на работническата класа. Да 
правиш любов и да отказваш да работиш нощна смяна, за да можеш 
да правиш любов, е в интерес на класата. Да проучим защо пък же-
ните, а не мъжете, повдигат този въпрос означава да хвърлим нова 
светлина върху цялата история на класата. 

Да срещнеш синовете и дъщерите си на студентско събрание, зна-
чи да ги откриеш като индивиди, които говорят сред други индивиди; 
значи също и да представиш себе си пред тях като индивид. Много 
жени са правели аборти и още повече са раждали. Не можем да разбе-
рем какво пречи да изразят мнението си първо като жени, независимо 
дали са студентки или не, по време на студентско събрание на студен-
тите по медицина. (Примерът с медицинския факултет не е случаен. 
Виждаме още веднъж експлоатацията на работниците в аудиторията 
или в клиниката не само когато треторазредни пациенти са ползвани 
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изключително за опитни плъхове при изследвания. Специално жените 
са главен обект на експериментиране и също на сексуално презрение, 
садизъм и професионалната арогантност на докторите.)

Да обобщим: в най-важа се превръща именно тази експлозия на 
женското движение като израз на специфичността на женските ин-
тереси, досега кастрирано от всичките си връзки от страна на ка-
питалистическата организация на семейството. Борбата трябва да се 
проведе във всяка сфера на това общество, всяка от които се основава 
именно на потискането на подобни интереси, тъй като цялостната 
класова експлоатация е построена върху специфичното опосредства-
не на експлоатацията на жените. 

И така, като женско движение, сме задължени да посочим всяка 
отделна област, в която тази експлоатация е разположена, т.е. трябва 
да възвърнем цялостната специфичност на женския интерес в хода 
на провеждането на борбата. 

Всяка възможност е добре дошла: домакини от семейства, запла-
шени с насилствено изгонване от дома, могат да възразят, че дома-
кинската им работа в пъти надхвърля неизплатения наем. В покрай-
нините на Милано много семейства вече подеха този форма на борба.

Домашните електроуреди у дома са чудесно нещо, но за работни-
ците, които ги правят, да произвеждат по много такива, означава пот-
рошаване на време и самоизтощение. Това, че всяка заплата трябва 
да изкупи всички уреди, е тежко и предполага, че всяка жена трябва 
да борави с тези уреди сама; а това значи само че тя е блокирана вкъ-
щи, но сега на по-механизирано ниво. Работник с късмет - съпруга 
с късмет!

Въпросът не е да имаме комунални столови. Нека не забравяме, че 
капиталът първо прави „ФИАТ” за работниците, а после столовите им. 

Поради това, да изискваме комунална столва в квартала, без да 
интегрираме това искане като практика на борбата срещу организа-
цията на труда, срещу работното време, рискува да даде тласък на 
един нов скок, който, на общностно ниво, ще прегрупира не някой 
друг, а жените в някаква примамлива работа, тъй че после всички 
ние ще имаме възможността на обяд да ядем колективно боклуци в 
столовата.

Искаме да се знае, че това не е столовата, която желаем да имаме, 
нито пък искаме детски центрове или детски градини от същия по-
рядък10. И столови искаме, и детски градини, и перални, и миялни, 

10 Налице е известно объркване около това, което казахме за столовите. 
Подобно объркване имаше и в дискусиите в други страни освен в Италия 
относно надниците за домакинската работа. Както обяснихме по-рано, до-
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но искаме също да имаме и избор: да ядем насаме, с малцина, когато 
пожелаем, да имаме време да сме с децата си, с родителите си, с бо-
лните, когато и където искаме. Да „имаш време” означава да работиш 
по-малко. Да имаш време да си с децата, болните и възрастните не 
означава да търчиш за бързо посещение към гаража, където да разто-
вариш децата, родителите ти или роднината ти инвалид. Означава, че 
ние, първите подлежащи на изключване, подемаме инициативата в 
тази борба, така че всички други изключени хора - децата, възрастни-
те и болните - да могат да си присвоят отново социалното богатство; 
да бъдат реинтегрирани с нас, а всички ние с мъжете, не като зависе-
щи от тях, а автономно, каквото ние жените искаме за себе си; защото 
тяхното изключване от прекия производителен социален процес, по-
добно на нашето, е произведено от капиталистическата организация. 

Отказът да се работи

Оттук насетне ние трябва да отхвърлим домакинската работа като 
женска работа, като наложена ни работа, която никога не сме измис-
ляли, която никога не ни е била заплащана, с която са ни принужда-
вали да се справяме в рамките на абсурдно дълги часове, по 12 или 
13 часа дневно, за да ни насилят да си стоим вкъщи.

Трябва да се измъкнем от дома; трябва да отхвърлим дома, защото 
искаме да се обединим с другите жени, да се борим срещу всички 
ситуации, които предполагат, че жените си седят вкъщи; да свържем 
борбите си с тези на хората от гетото, независимо дали гетото е дет-
ска градина, училище, болница, дом за възрастни или приют. Да изо-
ставим дома, е вече форма на борба, понеже социалното обслужване, 
което извършваме в него, ще бъде преустановено при тези условия, 
и така всички, които работят извън дома, следователно ще изискат 

макинската работа е институционализирана също като заводската работа и 
крайната ни цел е да унищожим и двете институции. Но встрани от това за 
кое искане говорим, има неразбиране за това какво е искане. То е цел, която 
не е просто предмет, а подобно на капитала във всеки един момент, е по съ-
щество етап от антагонизма на социалните отношения. Дали столовата или 
заплатата, които ще си спечелим, ще бъдат победа или поражение, зависи от 
силата на нашата борба. От тази сила зависи дали целта е повод за капитала 
да контролира по-рационално труда ни, или е повод за нас да отслабим хват-
ката му върху този контрол. Каква форма приема целта, щом я постигнем, 
дали ще са заплати, столови или безплатен достъп до контролиране на раж-
дането се появява, и в действителност се създава, в борбата, и регистрира 
степента на власт, която сме постигнали в тази борба; бел. авт.
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носения досега от нас товар да бъде хвърлен точно там, където му е 
мястото - върху раменете на капитала. Това изменение в обхвата на 
борбата ще бъде толкова по-стихийно, колкото по-стихиен ще бъде 
отказът от домакинската работа от страна на жените, детерминиран 
на масово равнище.

Работническото семейство ще бъде пречупено по-трудно, защото 
то е подпората на работника, но като работник, и по тази причина 
- подпора на капитала. Подпората на класата зависи от това семей-
ство, а също и оцеляването ѝ - но жената плаща тази цена срещу 
самата класа. Жената е робинята на платения роб, а нейното робство 
гарантира робството на мъжа ѝ. Също като профсъюза, семейството 
защитава работника, но също гарантира, че той и тя никога няма да 
бъдат друго, освен работници. И заради това борбата на жената от 
работническата класа срещу семейството е решаваща. 

Срещите с други жени, които работят вкъщи или вън от дома, ни 
позволява да разполагаме с нови шансове за борба. В степента, в коя-
то борбата ни е борба срещу работата, тя е вписана в борбата, която 
работническата класа провежда срещу капиталистическия труд. Но в 
степента, в която експлоатацията на жените чрез домакинска работа 
си има своята специфична история, обвързана с оцеляването на ато-
марното семейство, специфичният ход на тази борба, която трябва 
да премине през разрушението на атомарното семейство, както то е 
устроено от капиталистическия социален порядък, добавя ново из-
мерение към класовата борба. 

[…]

Жените и борбата да не се работи

Нека обобщим. Ролята на домакинята, зад чиято изолация се крие 
общественият труд, трябва да бъде унищожена. Ала алтернативите ни 
са строго определени. Досега митът за женската неспособност, коре-
нящ се в образа на изолираната жена, зависима от нечий друг доход и 
следователно - скроен от съзнанието на някой друг, беше разбит само 
от едно действие: жената, получаваща собствена надница, която пре-
чупва гръбнака на личната икономическа зависимост, която създава 
собствения си независим опит в света извън дома, която извършва об-
ществен труд в обобществена структура, било то в завод или канцела-
рия, и която на тези места отпочва нейни собствени форми на социа-
лен бунт заедно с традиционните форми на класата. Настъпването на 
женското движение е отхвърляне на тази алтернатива. 
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Самият капитал се възползва от същия тласък, който създаде дви-
жението - отказа от страна на милиони жени от традиционно им мяс-
то, - за да образува наново работната сила, включвайки нарастващ 
брой жени. Движението може да се развие само в опозиция на това. 
Със самото си съществуване то налага, и трябва да налага чрез нара-
стваща артикулация в действието, че жените отхвърлят мита за осво-
бождение чрез работа. 

Защото сме работили достатъчно. Изкълцали сме милиарди 
тонове памук, измили сме милиарди съдове, изтъркали сме ми-
лиарди подове, напечатали сме милиарди думи, свързали сме ми-
лиарди радиоприемници, изпрали сме милиарди пелени, и ръчно, 
че и в пералнята. Всеки път, когато са „ни допускали в” някой 
традиционно мъжки анклав, е било, за да открият ново ниво на 
експлоатацията ни. Тук пак трябва да направим паралел, колкото 
и да е различен, между ниското развитие в Трети свят и ниското 
развитие в метрополията - по-точно, в кухните на метрополии-
те. Капиталистическото планиране предлага на Третия свят да се 
„развие”; че в допълнение към днешните му агонии, и то също 
трябва да изстрада агонията на една индустриална контрарево-
люция. На жените в метрополиите им е била предлагана същата 
„помощ”. Но тези от нас, прекрачили извън дома си да работят, 
защото е трябвало, или за да си помогнем, или поради икономиче-
ска независимост, предупреждаваме останалите: инфлацията ни е 
занитила към този проклет секретарски отдел или поточна линия 
и тук няма спасение. Трябва да отхвърлим развитието, което ни 
предлагат. Но борбата на работещата жена не е да се върне към 
изолацията вкъщи, колкото и привлекателно да изглежда поня-
кога това в понеделник сутрин; колкото и борбата на домакинята 
е да размени каторгата на дома с устрояването пред бюрото или 
машината, колкото и привлекателно да изглежда понякога това, 
сравнено със самотата в апартамента на дванадесетия етаж. 

Жените трябва изцяло да открият собствените си възможности - 
които не се състоят нито в кърпенето на чорапи, нито в превръщане-
то им в капитани на трансатлантически кораби. И даже по-добре от 
това: ние може и да искаме да вършим тази работа, само че сега тя 
не може да се намира никъде другаде, освен в историята на капитала. 

Предизвикателството пред женското движение е да изнамери мо-
дели на борба, които, докато освобождават жените от дома, същевре-
менно избягват двойното робство, от една страна, и предотвратяват 
друга степен на капиталистически контрол и прегрупиране, от друга. 
Това е в края на краищата разделителната линия между реформиз-
ма и революционната политика в женското движение. 

 Из „Жените и подкопаването на общността” (1971)
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Изглежда историята познава съвсем малко жени-гении. Такива не 
може да има, понеже, бидейки изолирани от социалните процеси, не 
можем да видим по какви въпроси могат да упражнят гения си. Сега 
разполагаме с един въпрос - този за самата борба. 

Фройд е казал и че всяка жена по рождение страда от „завист към 
пениса”. Той забравил да добави, че това чувство на завист започва 
от момента, в който тя приема, че да имаш пенис, значи да имаш 
власт. Той дори в още по-малка степен е осъзнал, че традиционната 
власт на пениса слага начало на една изцяло нова история в онзи миг, 
в който разделението на мъжа от жената се превръща в капиталисти-
ческо разделение.

И тук започва нашата борба.

Мариароса Дала Коста, 
29 декември 1971 г. 

Превод от английски език: Жана Цонева

Мариароса Дала Коста
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Силвия Федеричи

Относно грижата за възрастните и
ограниченията на марксизма (2009)1

Въведение

„Грижовният труд”, особено грижата за възрастните, влиза в центъ-
ра на общественото внимание през последните години в страните от 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в 
отговор на редица тенденции, които довеждат до кризисно състояние 
много традиционни форми на подкрепа. Първата измежду тези тен-
денции е растежът, в относителни и абсолютни размери, на възраст-
ното население, и нарастването на продължителността на живота, на 
които обаче не съответства растеж на услугите по грижа за възрастни-
те2. Заедно с това, разширяването на платената заетост на жените не 
намалява приноса им към възпроизводството на техните семейства3. 
Към тези фактори трябва да добавим и продължаващият процес на 
урбанизация и облагородяване на работническите райони, които уни-
щожават мрежите на подкрепа и формите на взаимопомощ, на които 
живеещите сами възрастни хора преди години са могли да разчитат, 
когато съседи им носят храна, оправят им леглата или идват да си по-
бъбрят. В резултат на тези тенденции за голям брой възрастни хора 
положителните ефекти на по-дългата продължителност на живота 
са анулирани или помрачени от очакванията за самота, обществено 
изключване и повишена уязвимост към физически и психологически 

1 Преводът е направен по изданието: Silvia Federici, „On Elder Care and the 
Limits of Marxism”, в: Revolution at Point Zero, Oakland, CA: PM Press/Com-, CA: PM Press/Com-CA: PM Press/Com-
mon Notions, 2012, pp. 117-125; текстът е публикуван за пръв път на немски 
език като: Silvia Federici, „Anmerkungen uber Alten pfl egearbeit und die Gren-Silvia Federici, „Anmerkungen uber Alten pfl egearbeit und die Gren-„Anmerkungen uber Alten pfl egearbeit und die Gren-Anmerkungen uber Alten pflegearbeit und die Gren-
zen des Marxismus”, в: Marcel van der Linden und Karl Heinz Roth (Hsg.), Uber 
Marx Hinaus, Hamburg: Assoziation A, 2009; благодарности на изд. PM Press 
и на авторката за разрешението да публикуваме този превод и безвъзмездно 
предоставените авторски права; бел. ред.
2 Laurence J. Kotlikoff and Scott Burns, The Coming Generational Storm: 
What You Need to Know About America’s Economic Future, Cambridge, MA: 
MIT Press, 2004; бел. авт.
3 Nancy Folbre, „Nursebots to the Rescue? Immigration, Automation and Care”, 
Globalizations 3, No. 3, 2006, p. 350; бел. авт.
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тормоз. Предвид всичко това по-долу предлагам някои размишления 
върху грижата за възрастните в съвременната социална политика, осо-
бено в Съединените щати, за да попитам след това какви мерки трябва 
да се предприемат по тази тема и защо въпросът за грижата за възраст-
ните липсва в литературата на радикалната левица.

Главната ми цел тук е да призова към преразпределение на об-
щественото богатство по посока грижата за възрастните и към из-
граждането на колективни форми на възпроизводство, които да спо-
собстват осигуряването на възрастните хора тогава, когато вече не са 
си самодостатъчни, без да е за сметка на тези, които ги осигуряват. За 
целта обаче борбата за грижата за възрастните трябва да бъде поли-
тизирана и включена в дневния ред на движенията за социална спра-
ведливост. Също така е необходима културна революция на поняти-
ето за стара възраст, срещу унизителното ѝ представяне като фиска-
лен товар за държавата, от една страна, и от друга, като „избираема” 
фаза от живота, която можем да преодолеем и дори предотвратим, 
ако само възприемем съответната медицинска технология и „живото-
поддържащи” уреди, периодично избълвани от пазара4. Залогът при 
политизацията на грижата за възрастните не включва само съдбите 
на възрастни хора и несъстоятелността на тези радикални движения, 
които не успяват да се ангажират с подобен ключов жизнен въпрос, 
но и възможността за поколенческа и класова солидарност, които от 
години са мишена на неумолими кампании на политически икономи-
сти и правителства, представяйки осигуровките, които работниците 
са спечелили за стари години (като пенсии и други форми на соци-
ално осигуряване) като икономическа бомба със закъснител и скъпа 
ипотека върху бъдещето на младежта. 

Кризата на грижата за възрастните в глобалната епоха

В някои отношения настоящата криза на грижата за възрастните не 
е нищо ново. Грижовният труд за старите хора винаги е бил в състоя-
ние на криза в капиталистическото общество, както заради обезценя-

4 Както посочват Джойс и Мамо в „Graying the Cyborg” (2007), водена от 
стремежа за печалба и от идеология, която привилегирова младостта, в ход 
е насочена към възрастните кампания, която им обещава да „възстанови” 
телата им и да забави остаряването, ако само използват съответните фарма-
цевтични продукти и технологии. В този контекст остаряването се превръща 
почти в грях, в мъка, която сами си причиняваме, тъй като не се възползваме 
от последните продукти за подмладяване; бел. авт.
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ването на труда по възпроизводството в капитализма, така и защото 
на възрастните не се гледа като на производителни хора, вместо те 
да бъдат ценени като носители на колективен опит и памет, каквато е 
практиката в много предкапиталистически общества. С други думи, 
грижата за възрастните страда от двойно културно и обществено 
обезценяване. Подобно на труда по възпроизводство, на нея не се 
гледа като на труд, но за разлика от възпроизводството на работната 
сила, чийто продукт има общопризната стойност, тя сякаш само по-
глъща стойност, без да създава такава. Така фондове, предназначени 
за грижа за възрастните, по традиция се изразходват със стиснатост, 
която ни напомня за Законите за бедните от XIX в., докато задачата 
по грижата за възрастните, които вече не са самодостатъчни, е ос-
тавена на семейството и роднините с минимална външна подкрепа 
съгласно предпоставката, че жените напълно естествено поемат тази 
задача като част от домашния си труд. 

Една дълга борба принуждава капитала да възпроизвежда не само 
работната сила „в употреба”, но и работническата класа по протеже-
ние на целия ѝ жизнен цикъл, с осигуряването на подкрепа и за тези, 
които вече не са част от пазара на труда. Но дори и кейнсианска-
та държава не успява да постигне тази цел. Ако обърнем внимание 
на социално-осигурителното законодателство от времето на Новия 
курс, установено през 40-те години на XX в. в Съединените щати и 
считано за „едно от постиженията на нашия век”, то то само частич-
но отговаря на проблемите на старите хора, тъй като обвързва соци-
алното осигуряване с годините на платена заетост и осигурява грижа 
само за онези възрастните хора, които са в състояние на абсолютна 
бедност5.

Триумфът на неолиберализма влошава тази ситуация. В някои 
от страните на ОИСР през 90-те години се предприемат стъпки за 
финансиране на грижовен труд по домовете и за осигуряване на те-
рапевтична помощ и услуги за грижодарителите6. В Англия прави-
телството дава на грижовните служители правото да изискват гъвкав 
трудов график от своите работодатели, така че да могат да „съгласу-
ват” платения труд с грижовния7. Но демонтирането на „социалната 

5 Dora L. Costa, The Evolution of Retirement: An American Economic History, 
1880-1990, Chicago: The University of Chicago Press, 1998, p. 1; бел. авт.
6 OECD Health Project, Long-Term Care for Older People, Paris: OECD 
Publications, 2005; Lourdes Benería, „The Crisis of Care, International Migration, 
and Public Policy”, в: Feminist Economics 14, No. 3, July 2008, pp. 2-3, 5; бел. авт.
7 В Англия и Уелс, където според изчисленията 5,2 милиона хора осигу-В Англия и Уелс, където според изчисленията 5,2 милиона хора осигу-
ряват неформален грижовен труд, от началото на април 2007 г. на работе-

Силвия Федеричи
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държава” и неолибералната позиция, че възпроизводството е лична 
отговорност на работниците, започват една обратна тенденция, която 
набира инерция и която настоящата икономическа криза безспорно 
ще ускори.

Съсипването на социалното осигуряване за възрастните е особено 
жестоко в САЩ, където стига дотам, че работниците често обедняват 
в опита си да се грижат за родител инвалид. По-специално тук един 
тип социална политика води до огромни затруднения. Тя се състои в 
прехвърлянето на голяма част от болничната грижа върху дома: ре-
шение, мотивирано от чисто финансови интереси и осъществено с 
минимална чувствителност към структурите, нужни, за да подменят 
предлаганите досега от болниците услуги. Според описанието на 
Нона Глейзър, това развитие не само увеличава количеството на гри-
жовен труд, който членовете на семейството, най-вече жените, тряб-
ва да извършват8. То също така прехвърля върху дома „рискови” и 
дори „опасни за живота” операции, които в миналото единствено ре-
гистрирани медицински сестри и болници е трябвало да извършват9. 
В същото време работата на субсидираните грижовни работници по 
домовете се удвоява, докато продължителността на визитациите им 

щите с възрастни грижодарители им беше дадено правото да изискват гъ-
вкаво работно време (ibid.). В Шотландия Законът за обществената грижа 
и здраве от 2002 г. „въвежда безплатна лична грижа за възрастните”, като 
редефинира грижодарителите като „сътрудници, които получават ресурси, а 
не като потребители... принудени да плащат за услуги” (Fiona Carmichael et 
al., Feminist Economics 14, No. 2, April 2008, p. 7; бел. авт.
8 Nona Glazer, Women’s Paid and Unpaid Labor: Work Transfer in Health Care 
and Retail, Philadelphia: Temple University Press, 1993. „Според различни 
изследвания в резултат на тези съкращения... от 20 до 50 милиона членове 
на семейства в САЩ осигуряват грижи, които по традиция се извършват от 
медицински сестри и социални работници. Грижодарители от семейството 
осигуряват 80 процента от грижите за болни или инвалидни роднини и нуж-
дата от тях ще нараства, докато населението застарява и модерната медицина 
напредва в способността си да удължава живота. ... За смъртноболни хора, 
които избират да прекарат у дома последните си дни, членове на семейството 
или приятели служат като неформални грижодарители за почти три-четвър-
ти от болните или инвалидизирани възрасти хора, прекарвали живота си в 
своята рожденна общност, според доклад в Archives of Internal Medicine от 
януари, 2007 г.”. (Jane E. Brody, „When Families Take Care of Their Own”, в: 
New York Times, 11 ноември 2008); бел. авт.
9 Като резултат от този „трансфер”, домът (пише Глейзър) „се е превърнал 
в медицинска фабрика, където се извършват диализи и където домакини и 
помощници трябва да се научат как да използват катетри и превързват рани, 
докато едно ново поколение медицински уреди бива произвеждано именно за 
домашна употреба” (Glazer, op.cit., p. 154); бел. авт
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постоянно намалява10, като ги принуждава да сведат своята работа 
до „поддръжка на дома и грижа за тялото”11. Финансираните от фе-
дералното правителство диспансери също така биват „тейлъризира-
ни”, използвайки изследвания от типа време-срещу-движение, за да 
преценят по колко пациенти може да се очаква да обслужват техните 
работници12. 

„Глобализацията” на грижата за възрастните през 80-те и 90-те 
години на миналия век не подобрява ситуацията. Новото междуна-
родно разделение на възпроизводствения труд, способствано от гло-
бализацията, прехвърля голямо количество от грижовния труд върху 
раменете на жени емигрантки. Това развитие е от голяма полза за 
правителствата, тъй като им позволява да спестяват милиарди дола-
ри, които иначе ще трябва да изразходват по осигуряването на услуги 
за възрастните. То също така помага на множество възрастни хора, 
които искат да запазят своята самостоятелност, да останат по домо-
вете си, без да изпаднат в банкрут. Но това не може да се счита за 
„решение” на проблема за грижовния труд, при липсата на генерална 
социална и икономическа промяна в условията на грижовните работ-
ници и на факторите, които мотивират техния „избор” на професия. 

Именно поради унищожителното въздействие на „икономиче-
ската либерализация” и „структурните реформи” в техните страни, 
милиони жени от Африка, Азия, Карибския басейн и бившия со-
циалистически лагер емигрират към по-богатите региони на Евро-
па, Близкия Изток и Съединените щати, за да работят като бавачки, 
домашни работнички и грижодарители на възрастните. За целта те 
трябва да изоставят собствените си семейства, включително децата 
и остаряващите си родители, и да ангажират роднини или наемат 
други жени с още по-малко власт и ресурси от тях самите, за да 
вършат работата, която те вече не могат да осигурят13. Ако вземем 
Италия например, изчислено е, че три от четири баданти (както 
наричат грижовните служители там) имат свои собствени деца, но 

10 Ibid, pp. 166-67, 173-74; бел. авт.
11 Eileen Boris and Jennifer Klein, „We Were the Invisible Workforce: 
Unionizing Home Care”, в: Dorothy Sue Cobble (ed.), The Sex of Class: Women 
Transforming American Labor, Ithaca: Cornell University Press, 2007, p. 180; 
бел. авт.
12 Glazer, op.cit, p. 174; бел. авт.
13 Jean L. Pyle, „Transnational Migration and Gendered Care Work: 
Introduction”, в: Globalizations 3, No. 3, 2006, p. 289; Arlie Hochschild and 
Barbara Ehrenreich, Global Women: Nannies, Maids and Sex Workers in the New 
Economy, New York: Holt, 2002; бел. авт.
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едва 15 % идват със семействата си14. Това означава, че мнозин-
ството от тях страдат от голяма степен на безпокойство, предвид 
факта, че техните собствени семейства са лишени от грижата, която 
те предлагат на хора в друга част на света. В този контекст, Арли 
Хохшилд говори за „глобален трансфер на грижи и емоции” и за 
формирането на „глобална верига на грижоосигуряването”15. Но 
веригата често пъти се къса: жените емигрантки се отчуждават от 
своите деца, договорени споразумения се разпадат, роднини умират 
за времето на тяхното отсъствие.

Не по-малко важно, предвид обезценяването на труда по възпроиз-
водството и факта, че са емигранти, често пъти без документи и цвет-
нокожи жени, платените грижодарители са подвластни на голяма сте-
пен на изнудване и тормоз: дълги часове работа, неплатени ваканции 
или други осигуровки, уязвимост към расистко поведение и сексуал-
ни злоупотреби. Заплащането на домашните грижодарители в САЩ е 
толкова ниско, че почти половината от тях разчитат на купони за храна 
и други форми на социална помощ, за да оцелеят16. И наистина, както 
казват от Обединените домашни работници - главната организация на 
домашните служители/грижодарители в щата Ню Йорк, която настоя-
ва за Харта за правата на домашните работници, грижовните служите-
ли по домовете живеят и работят „в сянката на робството”17.

Също така трябва да подчертаем, че повечето възрастни хора и се-
мейства не могат да си позволят да наемат домашни грижодарители 
или да плащат за услуги, които да отговарят на реалните им нужди. 
Това е особено вярно в случая с възрастни хора със степен на инва-
лидност, които се нуждаят от ежедневна грижа. Според статистиката 
на Националния съвет за икономика и труд от 2003 г. в Италия само 
2,8 % от възрастните получават несемейна помощ у дома; във Фран-
ция те са два пъти повече, в Германия - три пъти18. Но тези проценти 
са все още ниски. Голям брой възрастни хора живеят сами, изправени 

14 Dario Di Vico, „Le badanti, il nuovo welfare privato. Aiutano gli anziani e lo 
Stato risparmia”, в: Corriere della Sera, 13 юни 2004, p. 15; бел. авт.
15 Arlie Hochschild, „Global Care Chains and Emotional Surplus Value,” в: Will 
Hutton and Anthony Giddens (eds.), Global Capitalism, New York: The New Press, 
2000; Arlie Hochschild and Barbara Ehrenreich, op. cit., pp. 26-27; бел. авт.
16 New York Times, 28 януари 2009; бел. авт.
17 Хартата на правата, за която се борят Обединените домашни работници 
и която успяват да прокарат през 2010 г. в щата Ню Йорк, е първата в 
страната, която признава грижовните работници за работници, надарени със 
същите права като другите категории трудещи се; бел. авт.
18 Dario Di Vico, „Le badanti”, op. cit.; бел. авт.
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пред трудности, които са толкова по-опустошителни, колкото са по-
невидими. През „дългото лято” на 2003 г. хиляди хора в цяла Европа 
починаха от обезводняване, липса на храна и лекарства или просто от 
непоносимата жега. Толкова много хора умряха в Париж, че властите 
трябваше да струпат телата им в обществени хладилни помещения, 
докато семействата им дойдат да си ги вземат. 

Когато членове на семейството се грижат за възрастните, тежестта 
пада най-вече на раменете на жените19, които понякога месеци или 
години наред живеят на ръба на нервно и физическо изтощение, по-
гълнати от работа и от отговорността да осигуряват грижа и да из-
вършват процедури, за които често пъти не са подготвени. Мнозина 
имат трудови задължения извън дома, макар да им се налага да се 
откажат от тях, когато грижовният труд нарасне. Под особен стрес е 
именно „сандвич поколението”, което едновременно отглежда деца и 
се грижи за своите родители20. Кризата на грижовния труд е достигна-
ла до такава точка, че сред семейства с ниски доходи и един родител 
в САЩ тийнейджъри и деца, някои не повече от единадесетгодишни, 
се грижат за по-възрастните от тях, като им правят терапии или им 
бият инжекции. Според доклада на Ню Йорк Таймс, общонационал-
но изследване от 2005 г, посочва, че „3 % от домакинствата с деца 
между осем и осемнадесет години включват деца грижодарители”21.

Алтернативата за тези, които не могат да си позволят никаква 
форма на „осигурена грижа”, са обществено финансираните диспан-
сери, които обаче са повече като старите затвори и общежития. По 
традиция, поради липсата на служители и ресурси, тези институции 
осигуряват минимална грижа. В най-добрия случай те оставят пи-
томците си да лежат в леглото за няколко часа, без никой да им пома-
га да променят позата си, да оправи възглавниците, да им масажира 
краката, да се погрижи за причинените от леглото рани или просто 
да поговори с тях: основни елементи в поддържането на чувство за 
идентичност и достойнство и на усещането че си жив и ценeн. В 
най-лошия, диспансерите са места, в които старите хора биват дро-

19 Според Ню Йорк Таимс обаче, броят мъже, които се грижат за своите 
възрастни родители, в САЩ бавно се увеличава; бел. авт.
20 Martin Beckford, „‘Sandwich Generation’ Families Torn between Demands 
of Children and Parents”, в: Telegraph, 1 април 2009; бел. авт.
21 Pam Belluck, „In Turnabout, Children Take Caregiver Role”, в: New York 
Times, 22 февруари 2009. Други страни, в които децата стават грижовни 
работници, включват Великобритания и Австралия, които често пъти 
признават правото им да участват в „дискусии за грижата за пациентите” и 
изискват компенсация за труда им; бел. авт.
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гирани, връзвани за леглата си, оставяни да лежат в екскрементите си 
и подлагани на цял спектър физически и психологически унижения. 
Толкова поне знаем от редица доклади, които разкриват една дълга 
история на злоупотреби, занемарявания и нарушения стандартите на 
сигурност и здравеопазване в 94 % от диспансерите22. Ситуацията 
не е по-окуражителна в други страни. В Италия докладите за злоу-
потреби в диспансерите за инвалиди или хронично болни възрастни 
хора са доста чести, така както са и случаите, в които им се отказва 
медицинска помощ23.

Грижата за възрастните, профсъюзите и левицата

Проблемите, които описвам, са толкова добре познати и належа-
щи, че бихме могли да очакваме грижата за възрастните да е сред 
основния дневен ред на движенията за социална справедливост и на 
профсъюзите в международен план. Това обаче не е така. Доколкото 
не работят в институции, какъвто е случаят с медицинските сестри 
и помощници, грижовните работници са пренебрегвани от профсъ-
юзите, дори и от най-войнствено настроените измежду тях, като на-
пример Конгреса на южноафриканските профсъюзи (КЮАП)24.

Профсъюзите договарят пенсиите, условията за пенсиониране и 
здравеопазване. Но в техните програми има много ограничено обсъж-
дане на системите за подпомагане, необходими на възрастните хора и 
на грижовните служители, независимо дали работят срещу заплащане. 
До неотдавна В САЩ профсъюзите дори не се опитваха да организират 
грижовните работници, още по-малко неплатените домашни служите-
ли. Така до ден-днешен грижовните работници, които работят за инди-

22 New York Times, 30 август 2008; бел. авт.
23 Вж. по темата Francesco Santanera, „Violenze e abusi dovuti anche alla 
mancata applicazione delle leggi”, в: Prospettive Assistenziali, 169 (gennaio/
marzo 2010). Prospettive Assistenziali е посветена на борбата срещу социалното 
изключване, особено на инвалиди и възрастни хора. Статията на Сантанера 
може също така да бъде прочетена онлайн на www.superando.it/content/
voew/5754/121. Според контролни проверки на правителството от 2010 г., 
една-трета от институциите за възрастните нарушават етичните норми www.
ansa.it/notizie/rubriche/cronaca/2010/02/26/visualizza_new); бел. авт.
24 Shireen Ally, „Caring about Care Workers: Organizing in the Female Shadow 
of Globalization”, Center for Global Justice, San Miguel De Allende (Mexico): 
International Conference on Women and Globalization, July 27-August 3, 2005, 
p. 3; бел. авт.
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види или семейства, са изключени от Закона за стандартите на справед-
ливия труд, законодателство от времето на Новия курс, което гарантира 
„достъпа до минимално заплащане, свръхработното време, правата на 
договаряне и други форми на защита на работното място”25. Както вече 
споменахме, измежду петдесетте щата, Ню Йорк е единственият, който 
признава грижовните работници за работници, с одобряването на Хар-
тата за правата [им] през ноември 2010 г., за което профсъюзът на Обе-
динените домашни работници дълго се бори. Но Съединените щати 
не са изолиран случай. Според изследване на Международната орга-
низация за труда от 2004 г. „транснационалните профсъюзни такси в 
сферата на домашните услуги са само 1 %”26. Също така не се отпускат 
пенсии на всички работници, а само на тези, които работят срещу за-
плащане, и със сигурност не на неплатените домашни грижодарители. 
Тъй като възпроизводственият труд не е признат за труд и пенсионните 
системи изчисляват издръжките на базата на годините платена заетост, 
жени, които са били домакини на пълен работен ден, могат да получат 
пенсия само чрез своя работещ срещу заплащане съпруг и нямат никак-
во социално осигуряване в случай на развод. 

Нито профсъюзите се противопоставят на тези неравенства, нито 
социалните движения и марксистката левица, които, с малко изклю-
чения, въобще не включват възрастните в борбите си, ако съдим по 
отсъствието на каквито и да било препратки към грижата за възраст-
ните в съвременните марксистки анализи. Отговорността за това със-
тояние на нещата пада върху раменете на самия Маркс. Грижата за 
възрастните не е тема, което откриваме в текстовете му, макар че про-
блемът на напредналата възраст е в дневния ред на революционната 
промяна още през XVII в., така както обществата за взаимопомощ 
и утопични визии за нови общности (фуриеристки, оуенистки, ика-
ристки) изобилстват по това време.27

25 Boris and Klein, op. cit., p. 182; бел. авт.
26 Ally, op.cit., p. 1; бел. авт
27 Robin Blackburn, Banking on Death or Investing in Life: The History and 
Future of the Pensions, London: Verso, 2002, pp. 39-41; Charles Nordhoff, The 
Communistic Societies of the United States: From Personal Observation. New 
York: Dover Publications, Inc., 1875 & 1966. Както посочва Робин Блакбърн, 
първите предложения да се плащат пенсии на хора на стара възраст се появяват 
по времето на Френската революция. Том Пейн обсъжда въпроса във втората 
част на Правата на човека (1792), както прави и неговият приятел Кондорсе, 
който предлага система на осигуряване за всички граждани. По дирите на 
тези предложения „Националното Събрание декларира, че 10 фруктидор 
ще бъде датата на Fête de la Veillesse и че във всеки един департамент ще 
бъдат създадени домове за възрастни хора ... Събранието приема закон за 
гражданска пенсия за възрастните през юни, 1794 г., само няколко месеца 
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Маркс се стреми да разбере механизмите на капиталистическото 
производство и множеството начини, по които класовата борба му 
се противопоставя и променя неговата форма. Сигурността на ста-
ри години и грижата за възрастните не са част от това обсъждане. 
Напредналата възраст е изключение за фабричните работници и ми-
ньорите в този период, като продължителността на живота им - в 
индустриални региони като Манчестър и Ливърпул - не надминава 
в най-добрия случай тридесет години, ако вярваме на докладите на 
Марксовите съвременници28.

Най-важният фактор обаче е, че Маркс не признава централното 
значение на труда по възпроизводството нито за натрупването на ка-
питала, нито за построяването на едно ново комунистическо обще-
ство. Макар и двамата с Енгелс да описват ужасяващите условия, в 
които живее и се труди работническата класа в Англия, той почти 
натурализира процеса на възпроизводство, без така и да си предста-
ви как възпроизводственият труд би могъл да бъде реорганизиран в 
едно следкапиталистическо общество или по време на самата класо-
ва борба. Така например той обсъжда „сътрудничеството” единстве-
но в процеса на стоковото производство, пренебрегвайки качествено 
различните форми на пролетарско сътрудничество в процеса на въз-
производство, които Кропоткин по-късно нарича „взаимопомощ”29.

За Маркс сътрудничеството между работниците е основна черта 
на капиталистическата организация на труда, „предизвикана изцяло 
от капитал[истите]” и възникнала едва тогава, когато работниците 

след забраната на робството” (Blackburn, Banking on Death, pp. 40-41). По 
времето на Маркс форми на подпомагане срещу болест, старост и смърт, както 
и безработица, се осигуряват от „приятелските общества”, работнически 
клубове, организирани на занаятчийски принцип и описани от Джон Фостър 
като „една от социалните институции, които въздействат върху съзнателния 
живот на почти половината от трудещото се население” (John Foster, Class 
Struggle and Industrial Revolution, London: Weidenfeld and Nicholson, 1974, p. 
216). Освен това, макар апогеят на утопичния социализъм да е в началото 
на XIX в., комунитарните експерименти, посветени на защитата на техните 
участници от бедност, безпомощност и старост, продължават до 60-те години 
на века, особено в САЩ. Един съвременен журналист, Чарлс Нордхоф, 
изброява поне седемдесет и два такива експеримента, организирани върху 
кооперативни/комунистически принципи; бел. авт.
28 Wally Seccombe, Weathering the Storm: Working-Class Families from the 
Industrial Revolution to the Fertility Decline, London: Verso, 1993 & 1995, pp. 
75-77; бел. авт.
29 За понятието за взаимопомощ на Пeтър Кропоткин вж. най-вече по-
следните две глави от книгата му със същото име: Mutual Aid: A Factor of 
Evolution (1902) [вж. бълг. изд.: Петър Кропоткин, Взаимопомощта, фактор 
на еволюцията, София: Артиздат - 5, 1995; бел. ред.]; бел. авт.
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„престават да принадлежат на самите себе си”, превърнати единстве-
но в оръдия за повишаване ефективността и производителността на 
труда30. Като такова, то не оставя никакво място за разнообразните 
прояви на солидарност и за множеството „институции за взаимопо-
мощ” - „съюзи, дружества, братства, институти и т.н.”, - които Кро-
поткин открива сред индустриалното население на своето време31. 
Както отбелязва Кропоткин, тези форми на взаимопомощ огранича-
ват властта на капитала и на Държавата над живота на работници-
те, като позволяват на безкрайно много пролетарии да не стигнат до 
просешка тояга и като посяват семената на една самоуправляваща се 
застрахователна система, която да осигурява защита срещу безрабо-
тица, разболяване, напреднала възраст и смърт32.

Типичен пример за ограниченията на гледната точка на Маркс 
е неговата утопична идея във „Фрагмент относно машините” от 
Grundrisse (1857-58), където той си представя свят, в който машините 
извършат цялата работа, докато хората единствено ги обслужват като 
техни контрольори. Тази картина на практика пренебрегва факта, че 
дори в напредналите капиталистически страни много от обществено 
необходимия труд се състои от дейности по възпроизводството и че 
този тип работа е несводим до механизация. 

Единствено в минимална степен е възможно нуждите, желания-
та, възможностите на възрастните хора или на хора извън обсега на 
платения труд да бъдат посрещнати чрез включването на технологии 
в работата, чрез която те биват възпроизвеждани. Автоматизация-
та на грижовния труд е една добре отъпкана пътека. Както посочва 
Нанси Фолбре (водещата феминистка икономистка и теоретичка на 
грижовния труд в САЩ), японските индустрии са доста напреднали 
в опитите си да го технологизират, така както са напреднали и в про-
изводството на интерактивни роботи. На пазара вече са достъпни ме-
дицински роботи, които къпят хора или „[ги] разхождат за упражне-
ние”, и „роботи-компаньони” (кучета-роботи, мечета), макар и на не-

30 „Като коопериращи” - пише Маркс, - „като членове на един работещ ор-
ганизъм, те самите [работниците] са само особен начин на съществуване на 
капитала”. Производителната сила, която те създават, „е производителната 
сила на капитала” (Marx, Capital, I, p. 451, ibid.) [цит. по бълг. изд.: Маркс, 
Капиталът, т. 1, в: Маркс/Енгелс, Съч., т. 23, София: Издателство на БКП, 
1968, сс. 344-5; бел. ред.]; бел. авт.
31 Kropotkin, Mutual Aid, pp. 208 [цит. по бълг. изд.: Кропоткин, 
Взаимопомощта, цит. съч., с. 221; бел. ред.]; бел. авт.
32 Ibid., p. 230 [вж. бълг. изд.: пак там, с. 212; бел. ред.]; бел. авт.

Силвия Федеричи



325

посилно високи цени33. Също така знаем, че за много възрастни хора 
телевизорите и персоналните компютри вече са станали заместник-
бандати. Електронно управляеми столове подсилват мобилността 
на мнозина от тези, които са достатъчно способни да ги направляват.

Тези научни и технологични постижения могат да бъдат от голяма 
полза за възрастните, стига да са на достъпни цени. Циркулирането 
на познание, което те осигуряват, със сигурност представлява голямо 
богатство. Но то не може да замени труда на грижовните работни-
ци, особено в случая с възрастни хора, които живеят сами или които 
страдат от болести или недъзи. Както посочва Фолбре, роботите-
партньори дори могат да увеличат усещането за самота и изолация34. 
Нито пък е възможно автоматизацията да отговори на тези проблеми 
- страхове, безпокойства, загуба на идентичността и на чувство за 
лично достойнство, - които хората изпитват с напредване на възрас-
тта и със своята увеличаващата се зависимост от други хора за удов-
летворяване на дори най-основните си нужди.

Не технологически нововъведения са необходими, за да отгово-
рят на проблема за грижата за възрастните, а промяна в обществе-
ните отношения, където остойностяването на капитала вече да не 
направлява социалната дейност и където възпроизводството да се е 
превърнало в колективен процес. Това обаче не е възможно в една 
марксистка рамка на анализ, освен ако тя не преосмисли въпроса за 
труда по начина, по който започнаха да го правят феминистки през 
70-те години като част от нашите дискусии за функцията на домаш-
ния труд и за произхода на половата дискриминация. Феминистките 
отхвърлят централната роля, която марксизмът по традиция дава на 
платения промишлен труд и на стоковото производство като ключови 
места за социална промяна, и също така критикуват пренебрежител-
ното му отношение към възпроизвеждането на човешки същества и 
на трудовата сила. Урокът на феминисткото движение е, че възпро-
изводството представлява не само крайъгълният камък на „социал-
ната фабрика”, но и че промяната на условията, при които се въз-
произвеждаме, е същностна част от способността ни да създаваме 
„самовъзпроизвеждащи се движения”35. Защото, като забравяме, че 

33 Nancy Folbre, op.cit., p. 356; бел. авт.
34 Ibid.; бел. авт.
35 Понятието за „сaмoвъзпроизвеждащи се движения” се е превърнало 
в сигнал за сбор от поредица базирани в САЩ колективи, които отхвърлят 
разделението - типично за левичарската политика - между политическа работа 
и ежедневното ни жизнено възпроизводство. За разработване на това понятие 
вж. събраните статии на колектива Team Colors: „In the Middle of a Whirlwind”, 
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„личното” е „политическото”, подкопаваме силата на нашата борба. 
По този въпрос съвременните марксисти не са по-напред от Маркс. 

Ако вземем автономистката марксистка теория за „афективния” и 
„нематериален труд” за пример, виждаме, че тя продължава да зао-
бикаля широката проблематика, която феминисткият анализ на въз-
производствения труд при капитализма ни разкрива36. Тази теория 
твърди, че в настоящата фаза на капиталистическо развитие разли-
ката между производство и възпроизводство е напълно замъглена, 
като трудът става производство на състояния на нещата, „афекти” и 
„нематериални” наместо физически обекти37. В този смисъл „афек-
тивният труд” е компонент на всяка една форма на труд, вместо да 
бъде специфична форма на (въз)производство. Примерите, давани за 
идеалния тип „афективни работници”, са тези на жените работнич-
ки в заведенията за бързо хранене на „Макдоналдс”, които запичат 
хамбургери с усмивка на лице, или стюардесата, която е длъжна да 
продаде чувство за сигурност на хората, за които се грижи. Но тези 
примери са измамни, защото много от труда по възпроизводство, как-
то например в случая с грижата за възрастни, изисква пълно внима-
ние към хората, към които е насочен: взаимоотношение, което едва 
ли може да бъде наречено „нематериално”.

Важно е да се отбележи обаче, че понятието „грижовен труд” е до 
известна степен редуктивно. Думата влиза в широка употреба през 80-
те и 90-те години на миналия век, успоредно с появата на ново разде-
ление на труда по отношение на възпроизводството, разграничавайки 
физическите от емоционалните аспекти на този труд. Платените гри-
жовни работници са чувствителни към това разграничение, поради 
желанието си да доуточнят какъв тип работа могат да очакват от тях 
работодателите им, и за да се подсигурят, че предлаганият от тях труд е 

както и наскоро публикуваната статия на Крег Хюз и Кевин Ван Митър в 
Rolling Thunder: Craig Hughes and Kevin Van Meter, „The Importance of Support. 
Building Foundations, Creating Community Sustaining Movements”; бел. авт.
36 Имам предвид по-специално теорията за „нематериалния труд”, 
формулирана от Харт и Негри в трилогията от Empire (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 2000) до Commonwealth (Cambridge, MA, The 
Belknap Press of Harvard University Press, 2009). Вж. също Multitude: War and 
Democracy in the Age of Empire, Cambridge, MA: Harvard University Press, 
2004, pp. 108-11; бел. авт. 
37 За обсъждане на теорията за „нематериалния труд” на Харт и Негри, вж. 
Silvia Federici, „On Affective Labor”, в: Michael A. Peters and Eergin Blut (eds.), 
Cognitive Capitalism, Education and Digital Labor, New York: Peter Lang, 2011, 
pp. 57-74; бел. авт. 
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квалифициран труд. Но разграничението е несъстоятелно и грижовни-
те работници са първите, които го осъзнават. Защото това, което отли-
чава възпроизводството на човешки същества от стоковото производ-
ство, е холистичният характер на много от задачите, които то включва. 
И наистина дотолкова, доколкото това разделение съществува, дотол-
кова, доколкото възрастните хора (или, да речем, децата) биват хране-
ни, измивани, сресвани, масажирани или им се дават лекарства, но без 
никакво внимание към тяхната емоционална, „афективна” реакция и 
общо състояние на духа, то навлизаме в един свят на радикално отчуж-
дение. Теорията за „афективния труд” пренебрегва тази проблематика 
и сложността, която е част от възпроизводствения труд. Тя също така 
внушава, че всички форми на труд в „постиндустриалния” капитали-
зъм стават все повече и повече хомогенни38. Но дори един бегъл поглед 
към организацията на грижата за възрастните, както тя съществува по-
настоящем, разсейва тази илюзия.

Жените, стареенето и грижата за възрастните от гледната точ-
ка на феминистките икономисти

Както твърдят феминистките икономисти, кризата в грижата за 
възрастните, както от гледна точка на възрастните, така и от тази на 
грижоосигурителите, е в същността си проблем на пола [gender]. Ма-[gender]. Ма-. Ма-
кар и да бива все повече и повече остоковена, по-голямата част от 
грижовния труд все още се извършва от жени под формата на непла-
тен труд, който не им осигурява никаква пенсия. Така по парадок-
сален начин, колкото повече жените се грижат за другите, толкова 
по-малко грижа получават в замяна, тъй като посвещават по-малко 
време за платен труд от мъжете, докато много планове за социал-
но осигуряване се начисляват на базата на годините платена заетост. 
Както вече видяхме, платените грижодарители също биват засегнати 
от обезценяването на възпроизводствения труд, образувайки един 
вид „подкласа”, която тепърва трябва да се бори, за да бъде призна-
та за трудеща се. Накратко, поради обезценяването на възпроизвод-
ствения труд почти навсякъде жените достигат до пределна възраст с 
по-малко ресурси от мъжете, изчислени според подкрепата от семей-
ството, паричните доходи и наличните придобивки. В САЩ, където 
пенсиите и социалното осигуряване се изчисляват според годините 
на заетост, жените са най-голямата група възрастни хора, които са 
бедни, и най-големият брой обитатели на диспансери за хора с ни-

38 Hardt and Negri, Multitude, op. cit., p. 114; бел. авт.
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ски доходи - концентрационните лагери на нашето време - именно 
защото прекарват толкова голяма част от живота си извън обсега на 
платената работна сила в дейности, непризнати за труд. 

Науката и технологията не могат да разрешат този проблем. Не-
обходима е трансформация на общественото/полово разделение на 
труда и най-вече признаване на възпроизводствения труд като труд, 
който да дава правото на възнаграждение на тези, които го извърш-
ват, така че членовете на семейството, които осигуряват грижа, да не 
биват наказвани за това39. Това признаване и остойностяване на въз-
производствения труд е също така жизненоважно за преодоляването 
на разногласията, които съществуват между грижовните работници 
и които противопоставят, от една страна, членовете на семейството, 
стремящи се да сведат до минимум своите разходи, а от друга, наети-
те грижодарители, изправени пред деморализиращите последствия 
от труда на прага на бедността и на обезценяването.

Феминистките икономисти, работещи по този въпрос, предлагат 
алтернативи на съществуващите системи. В Топли ръце в студена 
епоха Нанси Фолбре, Лоис Б. Шо и Агнета Старк обсъждат необхо-
димите реформи за осигуряване на сигурност на застаряващото на-
селение, особено за възрастните жени, като възприемат интернацио-
нална гледна точка и като изчисляват кои са водещите страни в тази 
посока40. Най-отгоре в списъка те поставят скандинавските страни, 
които обезпечават почти всеобщи системи на осигуряване. Най-от-
долу са Съединените щати и Англия, където грижата за възрастните 
е обвързана със заетостта. Но и в двата случая съществува проблем в 
начина, по който политиките биват формулирани, тъй като те отразя-
ват неравно полово разделение на труда и традиционните очаквания 
спрямо ролята на жените, семейството и обществото. Това именно е 
повратната област, в която трябва да се осъществи промяната. 

Фолбре също така призовава за преразпределение на ресурсите 
за пренасочване на обществени средства от военнопромишления 
комплекс и други унищожителни начинания към грижата за хора в 
напреднала възраст. Тя признава, че това може да изглежда „нереа-
листично”, равносилно на призив към революция. Но тя също така 
настоява, че то трябва да бъде част от общия ни „дневен ред”, тъй 
като под залог е бъдещето на всеки един работник и защото едно 

39 По този въпрос вж. Mariarosa Dalla Costa, „Women’s Autonomy and 
Remuneration for Carework in the New Emergencies”, в: The Commoner 15, 
Winter 2012, www.thecommoner.org; бел. авт.
40 Nancy Folbre, Lois B. Shaw, and Agneta Stark (eds.), Warm Hands in Cold 
Age: Gender and Aging, New York: Routledge, 2007, p. 164; бел. авт.
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общество, сляпо за огромните страдания, които очакват хората в на-
преднала възраст, какъвто е случаят със Съединените щати днес, е 
общество, запътило се към пропаст. 

Няма много признаци обаче, че тази слепота скоро може да бъде пре-
одоляна. Оправдавайки се с икономическата криза, политиците странят 
от нея, стремейки си повсеместно да съкратят обществените разходи и 
да сложат под ножа държавните пенсии и системи на социалното оси-
гуряване, включително и субсидиите за грижовен труд. Господстващата 
мантра е натрапливото оплакване, че едно по-жизнено и енергично зас-
таряващо поколение, което упорито продължава да живее, прави несъс-
тоятелно дори обезпечаването на финансираните от държавата пенсии. 
Вероятно именно заради милионите американци, решили да живеят от-
въд осемдесетте си години, Алън Грийнспан признава в своите мемоари 
колко се уплашил, когато разбрал за натрупания от администрацията на 
Клинтън финансов излишък41. Дори и преди кризата обаче, политиците 
години наред провокират междупоколенческа война с непрестанните си 
предупреждения, че растежът на населението над шестдесет и пет го-
дини ще банкрутира системата на социални осигуровки, прехвърляйки 
едно тежко бреме на раменете на младите поколения. Сега, с ескалиране-
то на кризата, можем да очакваме атаката срещу помощите за напреднала 
възраст и за грижовен труд да нарасне, било под формата на хиперинфла-
ция, която съсипва фиксираните доходи, било под формата на частична 
приватизация на системите за социално осигуряване, било под формата 
на нарастване на възрастта за пенсиониране. Сигурно е обаче, че днес 
никой не настоява за увеличаване на правителственото финансиране на 
грижата за възрастните42.

Спешно необходимо е следователно движенията за социална спра-
ведливост, включително радикалните учени и активисти, да се наме-
сят с цел предотвратяване на едно разрешаване чрез триаж на кризата 
за сметка на възрастните, както и да формулират инициативи, които да 
обединят различните социални субекти, обвързани с проблема за гри-
жата за възрастните - грижовни работници, семействата на възрастни-
те и, най-напред, самите възрастни хора, - и които понастоящем често 
пъти биват противопоставяни едни на други. Вече виждаме примери 
за такова обединение в някои от борбите около грижата за възрастните, 
като медицински сестри и пациенти, платени грижовни работници и 
семействата на техните клиенти все повече и повече се организират, 

41 Alan Greenspan, The Age of Turbulence: Adventures in a New World, New 
York: Penguin Press, 2007, p. 217; бел. авт.
42 Elizabeth A. Watson and Jane Mears, Women, Work and Care of the Elderly, 
Burlington, VT: Ashgate, 1999, p. 193; бел. авт.
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за да се противопоставят колективно на държавата, с ясното съзнание, 
че когато възпроизводствените отношения станат антагонистични, и 
производители, и възпроизведени плащат цената за това. 

Междувременно също така факт е и „комунализирането” 
[communing] на възпроизводствения труд. Комунални форми на жи-
вот на основата на „договори за солидарност” възникват понастоя-
щем в някои италиански градове, където възрастни хора, с цел да 
избегнат институционализация и тъй като не могат да разчитат на 
своите семейства или да си наемат помощник, събират на едно място 
своите усилия и ресурси. В Съединените щати по-млади поколения 
на политически активисти създават „общности на грижата”, с цел да 
социализират и колективизират преживяването на болести, страда-
ния, жалеене и съответния „грижовен труд”, както и за да си върнат 
правото да предефинират смисъла на боледуването, остаряването и 
смъртта43. Тези усилия трябва да бъдат разширени. Те са жизнено-
важни за реорганизирането на ежедневния ни живот и за създаването 
на неексплоатиращи социални отношения. Защото семената на но-
вия свят няма да бъдат посети „онлайн”, а в сътрудничеството, което 
създаваме самите ние, започвайки с тези от нас, които са изправени 
пред най-уязвимото време в своя живот, без да разполагат с ресурси-
те и помощта, от които се нуждаят - една скрита, но безспорно широ-
коразпространена форма на мъчение в нашето общество.

Превод от английски език: Николай Кърков

43 Организацията на „общности на грижата” е проект на поредица от 
направи-си-сам [DIY] анархистки колективи от двете крайбрежия на 
САЩ, които вярват, че това е едно от предусловията за създаването на 
„самовъзпроизвеждащи” се движения. Моделът тук е солидарната дейност 
на Act Up в отговор на разпространението на СПИН в хомосексуалната 
общност през 80-те години, която, въпреки всички очаквания, създава 
вододел в развитието на това движение. Информация за „общностите на 
грижата” може да бъде намерена на няколко уебсайта (като този на Dicentra 
Collective в Портланд, Орегон), както и в поредица от зинове на тази тема. По 
темата вж. също „The Importance of Support: Building Foundations, Sustaining 
Community”, в: Rolling Thunder: An Anarchist Journal of Dangerous Living 6, 
Fall 2008, pp. 29-39; бел. авт.

Силвия Федеричи
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Миднайт Ноутс

Увод в Новите Ограждения (1990)1

По такъв начин историческият процес, който превръща производи-
телите в наемни работници, се явява, от една страна, като тяхно осво-
бождение от крепостната зависимост и цеховата принуда; и само тази 
страна съществува за нашите буржоазни историци. Но, от друга стра-
на, тези новоосвободени стават продавачи на самите себе си само след 
като им бъдат ограбени всички средства за производство и всички ония 
гаранции за тяхното съществуване, които са им осигурявали старите 
феодални институции. А историята на това тяхно експроприиране е за-
писана с потоци от кръв и огън в летописите на човечеството. 

Карл Маркс, Капиталът, т. 12

Покорният Самбо можеше и се превърнa в революционера Нат Тър-
нър буквално за един ден. Робите, водени от лидери от по-сложните 
африкански общества, воюваха и бягаха, крадяха и се правеха на не-
винни, саботираха процеса на работа, докато изглеждаше, че работят 
възможно най-усърдно. И оцеляваха в борбата ден за ден.

Джордж Роуик, От залез до изгрев

Гласност.
    Краят на Студената война. 
        Обединена Европа.
            Ние сме светът,
                Да спасим тропическа гора в Амазония... това са типичните 
фрази на деня. Те предполагат епоха на историческа отвореност, глоба-
лизъм и падане на политическите и икономически бариери. Но насред 
цялата тази експанзия „Миднайт ноутс” повдига въпроса за „Новите 
Ограждения”. Защото една разяждаща тайна се крие зад блестящите 

1 Преводът е направен по изданието: Midnight Notes, „Introduction to the 
New Enclosures”, в: New Enclosures, Brooklyn, New York: Autonomedia, 1990, 
pp. 1-9; благодарности на изд. Autonomedia за разрешението да публикуваме 
този превод и безвъзмездно предоставените авторски права; бел. ред.
2 Цит. по бълг. изд.: Маркс, Капиталът, т.1 , гл. 24, в: Маркс/Енгелс, Съч., 
т. 23, София: Издателство на БКП, 1968, с. 720; бел. ред.
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идоли на глобализма, края на разделението на света на блокове и еко-
логично съзнание на Гая: през последното десетилетие се наблюдава 
най-голямото в историята „Ограждение” на световните общи блага. 
Нашите статии подробно разкриват тази тайна, както и съпротивата 
срещу нея. Този увод обяснява значението и важността на Ограждени-
ята, както стари, така и нови, за глобалната класова борба.

Старите Ограждения бяха контрареволюционен процес, при кой-
то в края на XV в., след столетие на високи заплати и разпадане на 
феодалната власт, държавни служители и наемодатели отчуждават 
селяните в Англия от собствената им земя и от общите блага. Те са 
превърнати в бедняци, скитници и просяци, а по-късно и в наемни 
работници, докато земята започва да служи за изхранването на за-
раждащия се международен пазар за земеделски стоки.

Според марксистката традиция „Огражденията” са отправната 
точка на капиталистическото общество. Те са основно средство за 
„първоначалното натрупване”, което създава население от работни-
ци, „освободени” от всякакви средства за възпроизводство и по този 
начин принудени (с времето) да работят срещу заплащане.

Огражденията обаче не са еднократен процес, приключил в зората 
на капитализма. Те периодично придружават процеса на натрупване 
и са структурен компонент на класовата борба. Всеки скок на проле-
тарската сила изисква динамичен отговор на капитала: както разши-
реното присвояване на нови ресурси и нова работна сила, така и раз-
ширяването на капиталистическите отношения, защото в противен 
случай капитализмът е застрашен от изчезване. Така Ограждането 
е един процес, който обединява пролетариите през цялата история 
на капитала, защото въпреки различиятa ни всички ние сме влезли 
в капитализма през една и съща врата: загубата на земята и на свър-
заните ни с нея права, независимо дали тази загуба се е случила във 
Франт Мил, Англия, в южната част на Италия, в Андите, по делтата 
на Нигер, или в Лоуър Ийст Сайд на Ню Йорк.

Апокалипсисът на Троицата споразумения3

Днес за пореден път Огражденията са общият знаменател на про-
летарския опит из целия свят. В най-голямата миграция на века и 

3 Т.е. New Deal, War Deal, Fair Deal; бел. ред. 
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на всеки континент милиони биват откъснати от земята, работата и 
домовете си посредством войни, глад, епидемии и диктуваните от 
МВФ девалвации (четирите рицари на модерния апокалипсис) и би-
ват разпръсвани по всяко кътче на света.

Например в Нигерия понастоящем войници изхвърлят хора от ко-
мунално стопанисваната им земя, за да се предостави възможност за 
създаването на плантации, притежавани и стопанисвани от Светов-
ната банка. Причината за това? Правителството изтъква „дълговата 
криза” и продиктуваната от Международния валутен фонд „програ-
ма за структурни реформи” (ПСР), създадена уж за решаването на 
тази криза. ПСР в Нигерия е подобна на прилаганите вече ПСР в 
Азия, Африка и Латинска Америка. Те неизменно включват комерси-
ализация на селското стопанство и демонетаризиране на икономика-
та чрез масови девалвации, които сриват паричните възнаграждения 
до хартиената им стойност. Резултатът е унищожаването на селските 
общности, емиграция до близките градове, а след това, за отчаяните, 
умните или късметлиите, шанс за работа в Ню Йорк или Неапол.

В Съединените щати милиони са бездомни или са в процес на пре-
местване. Непосредствените причини са широко известни: селскосто-
панската криза, рязкото покачване на наемите и ипотечните плащания 
спрямо надниците, продажбата на апартаменти на едро и районното 
облагородяване, разпадането на мрежата за социална сигурност, сабо-
тирането на синдикалната дейност. Зад тези причини обаче се крие 
следният факт: от 1973 г. насетне реалните заплати на множеството ра-
ботници намаляват. Следвоенното междукласово споразумение, което 
гарантира реални увеличения на заплатите, вече е окончателно при-
ключило и бездомните представляват шок(ираната) команда на този 
факт. Но дори и онези, чиито заплати не са засегнати от колапса на 
споразумението, се оплакват от същевременната загуба на природните 
общи блага, резултат от поредицата Големи Катастрофи, от изтънява-
нето на озоновия слой до опожаряването на тропическите гори.

В Китай преходът към „свободна пазарна икономика” доведе до 
отчуждаването на сто милиона души от комунално управляваните им 
земи. Техните сънародници в градовете са изправени пред загубата 
на гарантирани работни места във фабрики и офиси, както и пред ве-
роятността да емигрират от един град в друг в търсене на заплащане. 
„Желязната купа ориз” трябва да се счупи на парчета, като подобен 
сценарий се разиграва и в Съветския съюз и в Източна Европа. След-

Миднайт Ноутс
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военните споразумения на Организацията за икономическо сътруд-
ничество и развитие (Западна Европа - Северна Америка - Япония), 
на социализма и на Третия свят днес са анулирани и невалидни, как-
то показват примерите от САЩ, Китай и Нигерия. Ние отказваме да 
скърбим за тях. Че кой ги анулира пръв, ако не братята и сестрите 
пролетарии от целия свят, които желаеха и изискваха повече, много 
повече, от това, което им се полагаше по споразумение? Не предста-
влява изненада, че старият питон на Капитала реагира инстинктив-
но и „първоначално” с нов скок на Огражденията и тяхната захапка. 
Този брой на Миднайт Ноутс4 показва единството на капиталисти-
ческата реакция, независимо от име или място, така както и многоо-
бразната борба, която цели да я превъзмогне.

„Дълговата криза”, „бездомността” и „крахът на социализма” чес-
то се третират като различни явления както от страна на медиите, 
така и от леви издания. За нас в „Миднайт Ноутс” те по заблуждаващ 
начин назовават аспектите на един цялостен процес: Новите Ограж-
дения, които трябва да функционират по целия свят в различни и 
разединителни форми, макар на практика да са напълно взаимоза-
висими.

Съгласно логиката на капиталистическото натрупване в този пе-
риод за всяка фабрика в зона за свободна търговия в Китай, прива-
тизирана и продадена на ню-йоркска търговска банка, или за всеки 
хектар, ограден от проект за развитие на Световната банка в Африка 
или Азия като част от замяната на „дълг срещу капитал”, трябва да 
се издигне съответното ограждение в САЩ и Западна Европа. Така, 
когато комунални площи в Нигерия биват изземвани или когато по-
литиката за безплатни жилища за работници в Китай бива премах-
ната, съответното ограждение трябва да се извърши в САЩ, било 
под формата на елиминирането на „добре платено” работно място 
във фабрика в Йънгстаун, на разрушаването на работническата общ-
ност в Джей, щата Мейн или на налагането на военно положение в 
парковете на Ню Йорк. С всяко свиване на „комуналните права” в 
Третия свят или на „социалистическите права” в Съветския съюз и 
Китай следва отнемане на нашите привидно свещени „социални пра-
ва” в САЩ. Всъщност през 80-те години това отнемане е извършено 
толкова старателно, че дори и дефиницията на това, какво значи да 

4 Книгата на „Миднайт Ноутс” първоначално излиза под формата на 
едноименно списание, издавано от групата; бел. ред.

Увод в Новите Ограждения (1990)



338

си човек, е в процес на преразглеждане както от капитала, така и от 
пролетариата.

Това взаимно свиване на „правото на съществуване” в Третия свят, 
в социалистическите страни и в САЩ не е случайно. Капиталът по 
никакъв начин не може да печели навсякъде, ако не оперира нався-
къде. Когато отчуждените от земята си филипинци могат да бъдат 
използвани в „зони за свободно предприемачество” в Манила или 
като чистачи на лайна в Италия, тогава капиталът може да намали 
реалните заплати в САЩ или да поддържа хронично високи нива на 
безработица в Европа. Ограждения в Третия свят и социалистиче-
ските страни, на пръв поглед така далечни и екзотични откъм Бостън 
или Ню Йорк, неизбежно се превръщат в част от Първия свят, също 
така далечни и екзотични за Лагос или Пекин.

Новите Ограждения са толкова радикални в атаката си срещу това, 
което в хода на историята пролетарските борби наложиха като права 
на човека, защото капиталът се изправя пред криза на живот и смърт, 
която предотвратява всякакво социалдемократично споразумение. В 
края на Втората световна война капиталът (в своите западни и източ-
ни форми) предлага разнообразни лозунги на световния пролетари-
ат: от „колективното трудово договаряне” и „расова интеграция” в 
САЩ, до семейна „социална заплата” в СССР и до „освобождение от 
колониализма” в Азия и Африка. Последва огромна борба за опреде-
ляне съдържанието на тези лозунги, но между 1965 г. и 1975 г. проле-
тарските инициативи преминават отвъд границите на историческите 
възможности на капитала. От бунта „Уотс” до „Пражката пролет” и 
от италианската „Гореща есен” до бягството на последния американ-
ски хеликоптер след падането на Сайгон, възможността за печалби 
на международно ниво отива на кино и капиталът е изправен пред 
самоубийство. В резултат на това всички споразумения се отменят, а 
капиталът започна да атакува навсякъде.

В края на 80-те години капиталът започна да се възползва от ану-
лирането на различните социални договори. Така например леви-
цата в САЩ понастоящем гледа на „колективното договаряне” и на 
„расовата интеграция” като на утопии, докато съветските работници 
тревожно наблюдават как тяхната „социална заплата” бързо изчезва 
в миналото. „Освобождението от колониализма” всъщност е фраза, 
която сега предизвиква само присмех, ако някой има неблагоразуми-
ето да я изрече. Как е възможно тези „неотменими права” да бъдат 
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така бързо отменяни? Чрез управлението на Новите Ограждения, 
които се опитват да елиминират всички „традиционни”, „органични” 
или институционализирани връзки между самите пролетарии и сила-
та на земята или на тяхното минало. 

Тези Нови Ограждения следователно представляват мащабно пре-
устройство на процеса на натрупване, който е в ход от средата на 
70-те години насетне. Основната цел на този процес е отделянето на 
работниците от почвата, на която се гради тяхната организационна 
сила, така че, подобно на преселените в Америка африкански роби, 
те да са принудени да работят и да се борят в странна среда, където 
възможните у дома форми на съпротива вече не са достъпни.

По този начин и за пореден път, както в зората на капитализма, 
физиономията на световния пролетариат е тази на просяка, скитни-
ка, престъпника, бедняка, амбулантния търговец, трудещия се в цех 
бежанец, наемния войник, бунтовника.

Пентагонът на Огражденията

Как се извършват Новите Ограждения? Преди всичко, Новите 
Ограждения работят точно като Старите: чрез прекратяване на кому-
налния контрол над средствата за препитание. Днес има много малко 
групи, които все още могат да се задоволят директно от земята и чрез 
работа само за собствените си нужди. Дори последните „абориге-
ни” от Индонезия и Амазония са насилствено ограждани в правител-
ствени резервати. Днес все по-често т.нар. „селянин” в Третия свят 
е човек, който оцелява с паричните преводи от брат си или сестра 
си, емигрирали в Ню Йорк, или като отглежда опиум или листа от 
кока за износ в най-опасни условия на труд, или като продава тялото 
си на носителите на силни валути (големите и може би единствени 
афродизиаци днес), или като емигрира до близките градове, за да се 
присъедини към увеличаващите се редици на временни работници, 
улични амбулантни търговци или работници в „свободните зони за 
предприемачество”, където условията са често по-опасни, отколкото 
в опиумните полета у дома.

Вторият основен метод на Новите Ограждения е отново подобен 
на стария: изземването на земя срещу дълг. Точно както тюдорите 
продавали огромни парцели манастирска и комунална земя на креди-
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торите си, така също и съвременните африкански и азиатски прави-
телства са съгласни да капитализират и „рационализират” земедел-
ска земя, за да удовлетворят ревизорите от МВФ, които „опрощават” 
външни заеми само при тези условия. Точно както през XVIII в. 
клановите водачи в шотландските Хайлендс заговорничели с местни 
търговци и банкери, на които били задлъжнели, за „прочистването 
на земята” от членове на техните собствени кланове и жените им, 
така и местните вождове в Африка и Азия дават комуналните си земи 
в замяна на опрощаване на неизплатени заеми. Както и тогава, ре-
зултатът днес е Ограждението: вътрешното и външно унищожаване 
на традиционните права на препитание. Това е тайната, скрита сред 
шума на „дълговата криза”.

Трето, Новите Ограждения превръщат мобилния и емигрантски 
труд в основната форма на труд. Понастоящем ние представлява-
ме географски най-мобилната работна сила и до днес от появата на 
капитализма. Капиталът ни държи в постоянно движение, като ни 
откъсва от нашите страни, ферми, градини, домове, работни места, 
защото това гарантира евтини заплати, обществена дезорганизация и 
максимална уязвимост пред съдилищата и полицията.

Четвърто, Новите Ограждения изискват рухването на социализма 
от СССР и Полша до Китай. Целта на Огражденията нямаше да може 
да се осъществи, ако нямаше рязко увеличение на международната 
конкуренция между работници и последвалото огромно разширение 
на световния пазар на труда. Една трета от пролетариата в света вече 
не може да бъде предпазвана от конкуренцията с пролетариите от ос-
таналия свят, докато социалистическият капитал вече не може да по-
тиска желанието на социалистическата работническа класа да може 
да си присвоява всеобщото богатство... въпреки че това богатство е 
превъплътено в стоковата форма.

Отдавна вече социализмът престана да привлича пролетарски 
енергии. Антиколониалните революции от 60-те години и бумът на 
основните стоки през 70-те му даде пространство за дишане, но през 
80-те години мачът вече беше свършил. Поне в ретроспекция, причи-
ните за рухването на социализма са очевидни. Социализмът е само 
още едно име за класово „споразумение”, което гарантира работно 
място с по-ниско ниво на експлоатация в замяна на приемането на 
по-ниско заплащане. „Ниско”, разбира се, е относително понятие и 
предполага съпоставка с капиталистическия стандарт. Споразумени-
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ето работи дотогава, докогато гаранциите, експлоатацията и заплати-
те са в синхрон.

През 80-те години, особено след падането на цените на енергията, 
социалистическите заплати станаха твърде ниски в сравнение с между-
народния стандарт, за да може социалистическата работническа класа 
да продължи да ги понася. Но същевременно степента на изискваната 
от държавата експлоатация стана твърде висока, докато нейните гаран-
ции изглеждаха все по-малко обещаващи за пролетариата. След осно-
ваващия се на компютърни технологии скок, разширяването на произ-
водството в съставения от ниско платени работници Трети свят и края 
на енергийната криза в страните от Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, стойността на социалистическия труд на 
световния пазар се срина. Тя не бе вече само по-ниска, а почти нулева. 
„Споразумението” започна да се къса по шевовете, а откъслечните оп-
ити да бъде закърпено само засилиха скъсването. Така например заеми-
те, взети от страните от Източна Европа през 70-те години (подобно на 
заемите за Третия свят по същото време) с цел участие в технологичния 
скок, доведоха до огромно увеличение на експлоатацията и до намаля-
ване на заплатите. Резултатът: бунт, недоволство и емиграция.

Трябва ли да леем сълзи за това пропаднало споразумение? Едва 
ли. Крахът на социализма дава окончателен отговор на загадката на 
Великия Сфинкс на XX в.: социалистическата работническа класа. 
Колко томове са написани, за да се определи дали този груб звяр е на-
истина работническа класа? Сега можем да ги предадем на архивите, 
защото социалистическата работническа класа вече излезе от гарде-
роба. Краят на приказката за „противоположните блокове” дойде и 
сега можем директно да наблюдаваме класовата борба от Берлин до 
Хо Ши Мин Сити. Сега всички имаме едни и същи шефове и можем 
да сравняваме, от едни и същи работни места, съответния принос 
на различните системи. Ако не друго, възпитаните у работническата 
класа „добродетели на социализма” ще бъдат изпитани най-вече през 
идното десетилетие. Когато новите класови борби в Източна Европа, 
Съветския съюз и Китай избухнат през 90-те години, ще видим дали 
ценностите на „солидарност”, „сътрудничество” и „интернациона-
лизъм” са наистина улегнали.

Петият аспект на метода на Новите Ограждения е атаката срещу на-
шето възпроизводство: превръщат ни както в мутанти, така и в еми-
гранти! Силно рекламираното изчезване на тропическите гори, широко 
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обсъжданата дупка в озоновия слой, добре разпространеното оплаква-
не от замърсяването на въздуха, морето и плажа, наред с очевидното 
свиване на жизнените ни пространства, са част от процеса по разруша-
ване на природните общи блага. Дори и откритото море е оградено през 
80-те години чрез значително удължаване на традиционните територи-
ални граници. Човек не трябва да бъде запален по научната фантастика, 
за да почувства, че ние сме морски свинчета в един капиталистически 
експеримент за промяна на видовете без еволюция. Човешкият проле-
тариат не е единственият, който изпитва ускорения и свивания. Живот-
ните, от протозоиди до крави, биват проектирани и патентовани да ядат 
нефтени петна, да произвеждат повече яйца на час, да отделят повече 
хормони. Все по-често земята се цени не въз основа на това, колко хра-
на може да произведе или какъв вид сгради може да поддържа, а според 
това, колко радиоактивни отпадъци може „безопасно” да съхрани. Така 
уморените земни общи блага, дар от милиарди години трансформация 
без труд, се срещат с уморени човешки тела.

Капиталът отдавна мечтае да ни прати на работа в космоса, където 
освен работната машина и разредени и репресивни отношения нищо 
друго няма да ни принадлежи (вж. „Mormons in Space”, Computer State 
Notes, в: Midnight Notes #5). Факт е обаче, че Земята се превръща в кос-
мическа станция и че милиони вече живеят в условията на космическа 
колония: без кислород за дишане, с ограничен социален/физически 
контакт, с асексуален живот, трудна комуникация, липса на слънце и 
зеленина... даже гласовете на мигриращите птици липсват.

Сантименталният ужас на този аспект на Новите Ограждения 
носи печалба на много издателски и филмови корпорации, но ние 
искаме да изтъкнем тяхната очистителна стойност. Защото телес-
ните и лични общи блага, които за повечето пролетарии бяха без-
платни, сега все по-често биват ограждани. Външния вид и отно-
шението са все по-често част от трудовия процес в т.нар. „сфера 
на услугите”, от ресторанти до болници. В миналото как един 
работник изглежда или какво той или тя чувства на поточната 
линия, във фермата или в мината, нямаха значение за работната 
им заплата. Това е окончателно променено. Тези, които „работят 
с обществеността”, са подложени на постоянен контрол, от ури-
ната и потните жлези до гръбначните им мозъци. Капиталът сега 
се отнася към нас като едновремешните инквизитори, търсейки 
дяволските отпечатъци на класовата борба върху нашите тела и 
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изисквайки от нас да я отворим за отчуждението. „Най-екстрем-
ният” случай на това ограждение са личностно-политическите 
дебати около нарастващото прибягване до пластична хирургия 
от работническата класа. Силиконовите гърди на неотдавнашна-
та Мис Америка са конкретните универсалии на тази тенденция. 
Трябва ли да тъгуваме или да ги осъдим? Не, защото те просто 
показват, че макар и буржоазията отдавна да е загубила своето 
тяло, в момента работническата класа е принудена да последва 
примера ѝ. Не само че „кралици на красотата” и „мъже в главни 
роли” трябва да купуват и прекупуват телата си парче по парче, 
но и пластичната хирургия днес е задължителна на много работни 
места в „икономиката на услугите”, което ни позволява да видим 
и оценим стоковата същност на капиталистическите отношения.

Тези пет аспекта на отговора на капитала на класовата борба са 
поне частично успешни заради способността им да резюмират жела-
нията на пролетариата. В крайна сметка дори и по времето на Ста-
рите Ограждения много хора бяха привлечени от предлаганата от 
градския живот възможност за всеобщо потребление и не изчакваха 
пристигането на държавните бандити на село, за да се отправят към 
града. Подобно заключение може да се направи и за съвременния 
социализъм. Защото желанието на социалистическите работници да 
участват в обмена на всеобщ труд бе ключов фактор в „събаряне-
то” на стените на социализма. Всъщност съблазънта на световния 
пазар не се крие в неговите отявлени експлоататорски последици, а 
по-скоро в това, че отприщва енергии за пътуване, комуникиране и 
усвояване на богатства. След Втората световна война социализмът 
определено не беше в състояние да създава алтернативни модели на 
международен обмен и възпроизводство нито под формата на бюро-
крацията на Коминтерна, нито чрез идеалите на Че Гевара, и затова 
и на икономическо ниво социалистическият интернационализъм се 
изпари в настоящата криза.

Спиралата на борбата

Въпреки че Новите Ограждения са в състояние да съблазняват 
и разделят, те също така предизвикват и яростна съпротива и не-
преднамерено водят до нараснало пролетарско знание и автономия. 
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На най-очевидно равнище светът кънти и отеква от демонстрации 
срещу МВФ, бунтове и въстания. Само през 1989 г. улици и учебни 
корпуси във Венецуела, Бирма, Заир, Нигерия и Аржентина станаха 
свидетели на сблъсъци между въоръжени войници и студенти и ра-
ботници, които скандираха „Смърт на МВФ”, плячкосваха пазари за 
чужди стоки, освобождаваха затворници, и ограбваха банки. Въпре-
ки желанието за достъп до всеобщото богатство институционалните 
форми на световния пазар, които използват „дълговата криза”, за да 
създадат Нови Ограждения, са подложени физически на съзнателна 
атака из цяла Африка, Латинска Америка и Азия.

Не само че има противопоставяне на паричната форма на Новите 
Ограждения, но през 80-те години е налице и война за земя в светов-
ни мащаби. В Андите, Централна Америка и Мексико се води от-
чаяна и хронична въоръжена борба за контрола върху земята (често 
описвана от САЩ като един от аспектите на „проблема с наркотици-
те”). В Западна Африка се води въоръжена борба на микроравнище 
срещу изземванията на земя от държавата и банките за развитие (чес-
то описвана като анахронична „племенна война”). В южната част на 
Африка битката за земя и контрола върху нея, както в градовете, така 
и в селата, бива включена като аспект на „борбата срещу апартейда”, 
докато в Източна Африка тя се счита за „проблем на национално-
стите”. Разбира се, войната за земя е същността на „палестинския 
въпрос”, а в Афганистан, Индия, Шри Ланка, Филипините и Индоне-
зия пролетариите водят въоръжена борба в най-разнообразни форми 
срещу Новите Ограждения. Но през 80-те години тази война не е 
само в селските райони или Третия свят. В Западен Берлин, Цюрих, 
Амстердам, Лондон и Ню Йорк заселници [squatters], хора от улицата 
и „бездомници” се бият срещу полицията, платени от фирми за не-
движими имоти подпалвачи, както и други представители на „прос-
транствената деконцентрация”, не просто за „жилища”, а за земя и за 
всичко, което тя означава.

Тези директни, насилствени и често въоръжени сблъсъци със си-
гурност ограничават темпото и обхвата на Новите Ограждения, но 
има и други, често неочаквани последици от тях, които може би ще 
бъдат още по-важни за тяхното всеобщо премахване. Първо, Новите 
Ограждения доведоха до огромно увеличение и засилване на проле-
тарските познания за международния класов състав. Така например, 
през 80-те години един обикновен западноафрикански земеделец 

Миднайт Ноутс



345

знае за сделките, които се сключват в Бруклин, Лондон и Венеция. 
Второ, Новите Ограждения наложиха интернационализъм на про-
летарското действие, защото пролетариатът никога не е бил толкова 
принуден да преодолее своя регионализъм и национализъм, като хо-
рата губят не само своето парче земя, но и своя залог в собствените 
си страни. На трето място, самите крайности на дълговата криза и 
необходимостта от организиране на възпроизводството отвъд парич-
ните взаимоотношения, често принуждава работниците да повиша-
ват своята автономност, като им възлагат задачата да създадат една 
цялостна система на производство и възпроизводство отвъд стан-
дартните оперативни процедури на капиталистическото общество.

Марксисткият призрак в полунощ

Тези неочаквани последици от Новите Ограждения и предоставе-
ните от тях възможностите са теми, централни за Маркс и Енгелс, и 
тук е мястото им да бъдат обсъдени. Защото една от главните иро-
нии на настоящето е, че същевременно с разрухата на социализма, 
прогнозите на Маркс за развитието на капитализма се потвърждават. 
Макар днес „постмодерни” интелектуалци да танцуват на гроба на 
Маркс, докато „марксистите” отчаяно се опитват да редактират ака-
демичните си биографии, теорията на Маркс никога не е била толко-
ва вярна, както днес. Какво друго наблюдаваме сега, ако не извест-
ното „крайно обедняване на работническата класа”, „разширяване 
на световния пазар”, „всеобща конкуренция между работниците” и 
„нарастване на органичния състав на капитала”? Как можем да раз-
берем каквото и да било за този свят, без да използваме аксиомите на 
марксистката теория на труда, парите и печалбата? Капиталистите 
със сигурност не могат!

В такъв случай, на ниво теория, призракът на Маркс все още говори 
истината в полунощ. На ниво стратегия обаче, в тази фаза на Новите 
Ограждения Маркс и Енгелс се провалят. Заслужава си да се обясни 
защо. Макар и да би признал сложността на ситуацията, Маркс от 
Капиталът най-вероятно щеше да възприеме Новите Ограждения 
по същия начин, по който тълкува Старите: че в основата си те пред-
ставляват етап от „прогресивния характер” на капиталистическото 
развитие, в който капиталът подготвя материалните условия за ко-
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мунистическо общество. Двете решаващи тенденции в това развитие 
са: (1) че то премахва локалните прегради и разделението на града от 
селото, като по този начин произвежда едно наистина универсално 
човешко същество, способно да се възползва от производството на 
културно и материално богатство на световно ниво, и (2) че обеди-
нява международната работническа класа, която все по-често припо-
знава и действа в посока на общия си интерес. Следователно, въпре-
ки цялата болка и смърт, „кръв и огън” на Старите Ограждения, те са 
неизбежни и в крайна сметка са исторически положителни, защото 
осъществяват „разпадането на онази частна собственост, която почи-
ва на собствен труд”5.

С унищожаването на начина на производство, „където работникът 
е свободен частен собственик на своите, прилагани от самия него 
трудови условия, където селянинът притежава земята, която обра-
ботва, занаятчията - инструмента, който той владее като виртуоз”6, 
Огражденията подготвят почвата за създаването на „превръщането 
на капиталистическата собственост, която вече действително се ос-
нована на обществения процес на производството”7. Следователно 
Огражденията са „продължителната, насилствена, и трудна” тран-
сформация, която улеснява „експроприацията на няколко узурпатори 
от мнозинството хора” чрез комунистическа революция.

Проблемът с този анализ е прост: Новите Ограждения (и вероятно 
много от старите) не са насочени само към дребните частни произ-
водители и тяхното имущество. Те също така имат за цел да унищо-
жат комуналната земя и пространство, които представляват енергиен 
източник на пролетарската сила. Едно селце на индианците киче в 
планините на Гватемала, комунален парцел земя в делтата на Нигер, 
градски квартал като „Тепито” в Мексико Сити, или контролиран от 
стачкуващи работници завод за хартия в сърцето на град Джей, щата 
Мейн, не се вписват в класическия марксистки модел на Ограждени-
ята. Във всички тези примери не става въпрос за изолирани дребни 
производители, а за отправни точки или логистични места за проле-
тарска атака. Чиста лудост е да се възприема смъртта на тези села, 
парцели земя, квартали и градове като необходима и в крайна сметка 
прогресивна жертва, водеща до унищожаването на капитализма и до 

5 Цит. по бълг. изд.: Маркс, Капиталът, т. 1, цит. съч., с. 762; бел. ред. 
6 Цит. по бълг. изд.: пак там, с. 763; бел. ред.
7 Цит. по бълг. изд.: пак там, с. 765; бел. ред.
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развитието на истински „универсални” пролетарии. Универсални 
или не, истинските, живи пролетарии (които не се препитават с въз-
дух) трябва да са стъпили с краката си някъде, да стачкуват някъде, 
да си почиват някъде, да си намират подслон някъде. Защото класо-
вата война не се случва на абстрактна дъска, на която се пресмятат 
печалби и загуби; тя е война, която се нуждае от терен.

Оправданото отвращение на Маркс към „дребните производите-
ли” и тяхното възмутително поведение не трябва да ни кара да губим 
чувството за стратегическа реалност в името на някакви си потре-
саващи формули. През 1867 г. той не вижда възможностите за власт 
на пролетариата, колкото и противоречиви да са те, в непокътнатия 
комунален живот на милиони хора в Африка, Азия, Океания и Се-
верна и Южна Америка. Човек със сигурност не може да намери в 
Капиталът призив към европейския пролетариат за борба срещу 
Огражденията у тези комунални народи.

По същия начин Енгелс не успява да види новата комунална власт, 
която се разгръща в пролетарските квартали на новите индустриални 
градове на Европа, като достоен за борба залог. За да разберем този 
стратегически провал, нека погледнем към една наистина забележи-
телна творба на Енгелс, Към жилищния въпрос (1872), написана една 
година след Парижката комуна. Този текст е по-ясен, по-язвителен 
и по-мъдър от всичко, разработено наскоро от движението за борба 
против бездомността. Изглежда сякаш Енгелс описва, като във виде-
ние, Ню Йорк през 80-те години на XX в., докато документира своите 
наблюдения за Лондон, Манчестър, Париж и Берлин през XIX в. Той 
дори предлага пример на „пространствена деконцентрация” от XIX 
в., която приписва на Осман, градски предприемач-бонапартист. Ос-
ман планира „да прокарва дълги, прави и широки улици сред гъсто 
застроените работнически квартали и да ги обгражда от двете страни 
с големи разкошни здания, при което наред със стратегическата цел 
да се затрудни барикадната борба се целеше образуването на зависим 
от правителството специфично бонапартистки строителен пролета-
риат и превръщането на града в истински град на разкоша”8.

Но в разгара на тези проницателни бележки дискусията на Енгелс 
за самия „жилищен въпрос” е разочароваща. Защо? Защото той ос-
тавя настрана стратегическата си гледна точка, а именно, как прос-

8 Цит. по бълг. изд.: Фридрих Енгелс, Към жилищния въпрос, в: Маркс/
Енгелс, Избрани произведения, т. 6, София: Партиздат, 1985, с 229; бел. ред.
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транствено определеният класов състав в града определя силата 
на работническата класа, за да се занимае с две други класически 
марксистки точки: (а) как средният наем на плащаните от работници 
домове е чисто и просто преразпределение на придадена стойност 
между промишлени капиталисти и рентиери, и (б) как „решението” 
на жилищния въпрос не може да се състои в поощряване на къщната 
собственост, тъй като това ще „обуржоази” работниците и ще забави 
настъпването на истинското решение, революцията. Първата точка 
е абстрактна и повече или по-малко вярна, докато втората отразява 
типичния за Маркс и Енгелс ужас от вакуума на дребния собстве-
ник. Ето защо Енгелс никъде не поема защитата на работническите 
квартали като съществен аспект на „жилищния въпрос” и като важни 
стратегически моменти за класовата мисъл.

Оказва се, че според Енгелс жилищният пазар може напълно да 
промени пространствения състав на работническата класа в града, и 
въпреки това да е без значение за „жилищния въпрос”. Освен, че е 
абсурдно, това със сигурност не е гледната точка на Османовците на 
капитала, тогава или сега. Разбира се, Енгелс е трябвало да се досети, 
че революциите не се правят в небето от идеи, а че обикновено се из-
вършват, поне в последните им етапи, в градовете, където въпросът за 
разпределението на силите е от решаващо значение. Може би страте-
гическото пренебрегване от страна на Енгелс на топологията на работ-
ническата класа е резултат от провала на вече класическия сценарий за 
революция на Парижката комуна, която се случва, една година преди 
Към жилищния въпрос да бъде публикуван. По-вероятно обаче е то 
да е резултат от един по-дълбок, категоричен провал на марксисткото 
разбиране за Огражденията, типичен за марксизма и до днес. Това е 
особено вярно за вариантите му от „Третия свят”, които често биват 
възприемани от тези на фронтовата линия в борбата срещу Новите 
Ограждения, или като организатори на демонстрации против МВФ, 
или като сражаващи се за земя партизански армии. Днес тези форми 
на марксизма са в дълбока криза. На пръв поглед кризата на марксизма 
от „Третия свят” изглежда да се корени в разпадането на основните му 
социалистически модели, СССР и Китай, и да няма нищо общо с раз-
биранията за Огражденията, били те Стари или Нови. Най-вече заради 
това кризата се появява след края на военна и икономическа помощ, 
често предоставяна от социалистическия блок като част от „пролетар-
ския интернационализъм”. Такава една позиция е повърхностна.
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Марксистите от „Третия свят” приемат идеята за прогресивността 
на първоначалното натрупване. Следователно, въпреки че официал-
но се борят срещу Новите Ограждения, те си представят, че тяхната 
партия и държава практикува Огражденията върху собствените им 
народи още по-ефективно и „прогресивно” от самите капиталисти. 
Те тълкуват комуналната собственост на земя и местните пазарни 
обмени като „дребнобуржоазни” остатъци, които трябва да бъдат из-
коренени. Тяхната революционна дейност има за цел да национали-
зира земята и да унищожи местните пазари, както и да изгони МВФ 
и „компрадорския” управляващ елит. Първата цел обаче е анатема за 
много от хората, привлечени в борбата срещу Новите Ограждения! 
Бъркотията се усложнява след победата, когато се появява тенден-
цията да се създават или продължават двете „напреднали” форми на 
земеползване - държавни плантации (Мозамбик) или капиталисти-
чески ферми (Зимбабве), за сметка на комуналните възможности и 
реалности. Условията за контрареволюция неминуемо назряват, а 
невъзможността за самодостатъчни икономически мерки става оче-
видна, тъй като самите структури, които биха могли да позволят са-
модостатъчност и да отблъснат „контрите” от земята, вече са унищо-
жени от самите революционни сили.

В резултат на това, нискоинтензивните контрареволюционни во-
енни действия и високите лихвени проценти съсипват революцията. 
Защото в края на XX в. е сравнително лесно да се практикува науката 
за революцията, при това успешно. От друга страна, точно тази ле-
кота кара капитала да направи така, че последствията от победата да 
бъдат отчайващи и катастрофални. Следователно кризата на лявото 
в Третия свят произлиза не само от коварните демонични планове 
на ЦРУ, но също така и от провала на Марксовия анализ на самите 
Стари Ограждения.

В противовес на това, най-модерното обществено саморазбиране на 
капитала за Новите Ограждения, наред с явния разпад на социалис-
тическите модели и кризата на революционния марксизъм от „Третия 
свят”, се въплъщава под мотото за „Края на историята”. Тази фраза 
тълкува края на социалистическите държави и партии като унищожа-
ване на водещото противоречие на световната история, а триумфа на 
световния пазар - като признак за еднородно световно остоковяване, 
наречено „озападняване” и „демокрация”. Разбира се, при липсата на 
такова „противоречие” няма История на великия разказ. Колко сериоз-
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но трябва да погледнем на този пример за постмодернизъм на Държав-
ния департамент на САЩ, е спорен въпрос, но сценарият, който той 
ни предлага, е прост. Той връща класовата борба обратно в ситуацията 
ѝ отпреди Първата световна война, за да предложи две възможности 
на работниците от ОИСР: „либерализъм” или „империализъм”. Ли-
бералният момент приема „пазарния механизъм”, където се срещаме 
като различни функции на трудовия процес в сортировъчноподобна 
среда, така че подобряването на „уменията ни за оцеляване” се пре-
връща в единствената цел в „живота”. Империалистическият момент 
призовава към интернационализация на завоеванията и грабежите, 
при което се отказваме от конкуренцията, ставайки съучастници на 
непосредствените си шефове в прякото експлоатиране на други про-
летарии, така че победата да означава южноафриканско споразумение: 
по-високи заплати и собствен дом... защитени от военно положение, 
килии за мъчения и пистолет в чантата. По-вероятно е отвратителната 
комбинация на двата момента да е по-приемлива!

Екологизирането на споразумението

В задаващата се сянка на тези мрачни капиталистически перспек-
тиви и с рухването на социализма, „Зелените” настъпиха с глобална 
перспектива, която се обръща към човешките стремежи отвъд паза-
ра. От „Мисли като планина” на „Ърт Фърст!” до „Морета без ядрени 
отпадъци” на „Грийнпийс”, еко движението от 80-те години изглежда 
да е било основна сила в борбата с Новите Ограждения. „Зелени-
те” активисти саботират обезлесяването, взривяват електропроводи, 
осуетяват ядрени опити и като цяло играят ролята на „лудитите” на 
Новите Ограждения, докато „зелените” партии в Европа привличат 
подкрепата на много хора (които преди време щяха да се присъединят 
към социалистите или комунистите), като изразяват политическа и 
идеологическа съпротива към чудовищните последици от развитието 
на капитализма. „Зелените” (наред с борещите се за освобождение на 
животните техни съюзници) прибавят разбойническа издръжливост 
и ангелска страст към борбите от последното десетилетие. Но за мо-
мента класовият им състав ограничава техните усилия.

Както посочихме в Странни победи (1979), американско антияд-
рено движение от 70-те години - което е в политическата основа на 
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съвременното екологично движение - има ограничен класов състав. 
То се основава на селското население, което живее около ядрени цен-
трали, и на един „допълнителен фактор”: работната сила на инте-
лектуалци, които след 60-те години се преместват в селските райо-
ни около централите. Тогава ние също така твърдяхме, че освен ако 
антиядреното движението не излезе отвъд този по-скоро ограничен 
класов състав и не привлече градския и индустриален пролетариат 
към себе си, ядрената индустрия няма да бъде победена. Оказа се 
вярно, че цените на енергията бяха ключът към разширяването на 
класовия състав на движението. Борбите по улиците и магистралите 
на САЩ срещу повишенията на цените (както и революциите и въс-
танията в страните-производителки на петрол) през 1979-80 г. при-
нудиха капитала да стабилизира цените на енергията. Това подпечата 
съдбата на ядрената индустрия в САЩ поне за този век.

Съвременното екологично движение обаче не научи тайната на 
„странните победи” на своя предшественик. Особената диалектика 
между пристрастените към нефта бунтари и антиядрените ангели 
през 1979-80 г. никога не се превърна в истинско пролетарско дви-
жение, което да може да постигне нещо повече от управление на еко-
логичните последици от капиталистическото натрупване. Еколозите 
от времето на управлението на Рейгън се върнаха към самодоволната 
идеология на „природното съзнание”, морала на „добрата воля” и на 
практиката за „рециклиране” и „стопанисване” от 70-те години. Това 
движение носи всички следи от идеите на Маркс и Енгелс за „дреб-
ните производители” и техните нрави като цяло. Дори етимологията 
на името му повтаря древногръцката аристократична дума „ойкос”, 
или „дом, огнище”. Но точно както думата „икономика” тайничко 
въвежда в капиталистическата фабрика селските патриархални отно-
шения между баща-жена-дете-и-роб, така също и „Екологията” про-
вижда земята като „ойкос”, който се нуждае от добро стопанисване, 
а не като терена на световната класова борба. Защото пролетариите 
може да са жители на земята, но тя не е нашият дом.

Като последица от този политически консерватизъм екологичното 
движение пропусна огромната историческа възможност отново да 
превъзмогне своя доста ограничен класов състав. Защото с прова-
ла на следвоенното споразумение в САЩ сега най-сетне съществува 
възможност да се прекъсне връзката, която в миналото свързваше 
увеличението на заплащането на работническата класа с унищожа-
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ването на общите блага. Тези увеличения на заплащането бяха окон-
чателно отказани, споразумението - отменено, но капиталът все още 
работи така, сякаш може да използва нашето „lebensraum” за целта 
на своите дефекации. Работниците обаче постоянно лишават капи-
тала от „правото му да сере”. Така например един важен аспект на 
стачката срещу „Интернешънъл Пейпър” (ИП) в Джей, щата Мейн, 
се състои в подкрепата на стачкуващите на една наредба за околната 
среда, която буквално казва на ИП: ако изисквате пълен контрол на 
производствения процес в завода, ние настояваме за пълен контрол 
над процеса на възпроизводство извън завода. Този вид дейност е 
в основата на една нова възможност за ново екологично движение, 
което да отхвърли ангелския си статус и да стъпи на пролетарската 
почва. Защото, ако тактиката на работниците от Джей се разгърне в 
борба, която да отнеме способността на капитала да огражда и изби-
рателно и безплатно да унищожава природните общи блага, то ще се 
надигне една истинска революционна криза.

Такава промяна в насоката на екологичното движение би била 
част от по-голям процес, който би превърнал Новите Ограждения 
в повод за пролетарско обединение и капиталистическа катастро-
фа. На практика това би означавало създаване на индивиди и ор-
ганизации, които да могат да мислят и действат на световно и на 
местно ниво, както това правят борбите срещу Новите Огражде-
ния. Основата на този резултат възниква в борбите срещу Нови-
те Ограждения, които едновременно си възвръщат и предпазват 
места от капитала, докато отварят пространства за пролетар-
ското движение. Ето защо в момента отбранителният локали-
зъм, провинциализъм, национализъм и расизъм изглеждат тол-
кова привлекателни за мнозина от работническата класа, защото 
за много хора от Северна Америка и Европа те изглеждат като 
някаква защита срещу най-очевидния знак на Новите Огражде-
ния: появата на „другия” работник. Но тази реакция е обречена, 
защото с увеличението на местата с табели „Само за белокожи” 
се свиват пространствата за пролетарски действия. За разлика от 
това, има хора, особено в Третия свят и социалистическите стра-
ни, които сега се радват на откриването на пролетарски простран-
ства за движение, стремящо се да избeгне най-непосредствените 
последици от Новите Ограждения - липсата на заплата. Но ако не 
създадат места за съпротива срещу капитала в крайните точки на 
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своето развитие, те, подобно на пиратите от Карибието, ще бъдат 
постоянно изселвани и в крайна сметка изтощени и унищожени.

Конкретната задача за построяването на нова пролетарска геоме-
трия се извършва на места като Ню Йорк, Бостън, Цюрих, Джей, 
щата Мейн, Пекин и Лагос. Те намират място и пространство в това 
издание. 

Последният Юбилей

Но можем ли да завършим тук с тази изсъхнала надежда за една 
абстрактна, почти парадоксална, пролетарска геометрия? Заразени 
ли сме и ние от постмодерната антиреволюционна болест? Тази бо-
лест е наистина странна, защото с окончателния колапс на трите ос-
новни споразумения на нашата епоха, пред нас се отваря моментът 
на класическа революционна криза. И все пак, въпреки че в момента 
на това начало капиталът е най-нестабилен, неговият фетишистки 
чар все още изглежда силен. Докато около нас текат безпрецедент-
ни революционни събития, постмодернистите приветстват края на 
революцията, края на класовата борба, края на Великия пролетарски 
разказ, и косвено или в обратна посока, пълния триумф на капитала.

Сега в полунощ е време за други думи и заклинания в магическата 
борба на класите. В този увод ние отново предлагаме някои стари 
термини, като „Ограждения” и „общи блага”. Приключвайки, нека 
си припомним и още един: „Юбилей”. На пръв поглед може да ни 
вземат за малко луди. В крайна сметка, докато нашите другари по 
света биват преследвани, взривявани, хвърляни в затвора и измъчва-
ни, за много хора самото изричане на думата „юбилей” изглежда не-
лепо и дори скверно. Време ли е за ликуване? Но всяка борба срещу 
Огражденията и за общите блага неизбежно се превръща в призив за 
юбилей.

Самото понятие идва от Стария завет, но се възражда на две клю-
чови места в капиталистическия период. Най-общо, „Юбилей” озна-
чава премахването на робството, анулирането на целия дълг и връща-
нето на всички земи към общите блага. Това се случва периодически 
при древните месопотамски народи, включително и сред евреите. Но 
в края на XVIII в. терминът се използвал в английската провинция, 
за да се настоява за премахването на Огражденията, докато от дру-
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гата страна на Атлантическия океан африканските роби използват 
думата „Юбилей”, за да изискат освобождението си от робство. По 
този начин в предмарксистката ера тази дума свързва полюсите на 
трансатлантическата борба срещу капитала. Може ли да го направи 
отново? Може би не, но тайните енергии в рамките на настояването 
за Юбилей далеч не са изразходвани. Напротив, в този момент, кога-
то всички пактове между класите са разрушени, настояването исто-
рията на човечеството отново да започне като едно цяло е силата, на 
която самия капитал трябва да разчита, за да може да създаде истин-
ски световен пазар. Точно тази сила на юбилея води до това издание.

Долу Новите Ограждения,
Време е за Последния Юбилей...!

Превод от английски език: Мартин Маринос
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Хари Клийвър

Социализъм (1990)1

[...]

МЕЧТИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ И
ТОТАЛИТАРНОТО НАСЛЕДСТВО

Идеята за социализма е била мечта от много отдавна. Тази мечта 
се появява за пръв път в Западна Европа заедно с развитието на капи-
тализма и неговата Индустриална революция. Тя бива извиквана от 
потисканите от насилието и експлоатацията на капиталистическото 
общество в делничния им живот; или от гневните хора, станали сви-
детели на нищетата и несправедливостта около тях. Недоволни от 
съжителството на скандално богатство и унизителна бедност, ужасе-
ни от разрушаването на традиционните общности с техните близки 
личностни връзки и заменянето им с индивидуализъм и съревнова-
телната война на всеки срещу всеки, отвратени от грозните градове, 
наблъскани в тъмни фабрики и мрачни жилища, разтревожени от за-
мяната на занаятчийските умения с осакатяващо разделение на труда, 
много работници и социални реформатори копнеят за по-добър свят. 
Някои от тях се успокояват с остарели мечтания за Божия град, в кой-
то ще намерят покой след тежкия трудов живот. Други обаче създават 
мечти с алтернативи, които още не съществуват (утопии), но които 
могат да бъдат изградени. Мечтатели като Клод-Андри дьо Сен-Си-
мон, Шарл Фурие, Робърт Оуен, Етиен Кабе, Вилхелм Вайтлинг и 
техните последователи изобретяват нови и според тях, по-добри со-
циални структури от тези около тях. Тези мечти не са просто чудно-
вати фантазии, те вдъхновяват хората да действат, да се борят за своя-

1 Преводът е направен по изданието: Harry Cleaver, „Socialism”, във: 
Wolfgang Sachs, The Development Dictionary, Second Edition, London & New 
York: Zed Books, 2010, pp. 264-277; текстът е написан през 1990 г. и публику-; текстът е написан през 1990 г. и публику-текстът е написан през 1990 г. и публику-
ван за пръв път през 1992 г. в първото издание на The Development Dictionary; 
благодарности на изд. Zone Books за разрешението да публикуваме този пре-Zone Books за разрешението да публикуваме този пре- за разрешението да публикуваме този пре-
вод и безвъзмездно предоставените авторски права; бел. ред.
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та реализация. Това, което за което бива мечтано днес, може да бъде 
осъществено утре, а тези хора и техните последователи са се борили 
да преобразят света или в голям мащаб, чрез реформи и революция, 
или в малък, чрез основаването на експериментални общности.

Подобни борби, основани на мечтите за по-добър свят, предше-
стват капитализма, но сякаш процъфтяват едновременно с неговото 
развитие. Възмущението от крайностите и експлоатацията, появили 
се заради поземлената собственост, спомага за избухването на Ан-
глийската революция от 1640-те години и Френската революция от 
1789 г. Левелерите и дигерите2 в Англия се борят, за да преобърнат 
света. Бесните и санкюлотите свалят стария ред, а парижките ради-
кали и последователи на Бабьоф във Франция влизат в битка, развя-
вайки знамето на равенството срещу контрареволюцията от 1790-те 
години. Въпреки разочароващите непосредствени резултати, тези ре-
волюции оставят наследство на радикалното социално въображение, 
което се разпространява и израства, давайки вдъхновение на недо-
волните за политическа деятелност през целия XIX в. По време на 
Юлската революция от 1830 г., революциите от 1848 г., Чартисткото 
движение от 1830-те и 1840-те години, през формирането на I Ин-
тернационал през 1860-те години до Парижката комуна от 1870 г., 
мъже и жени се борят и дават кръвта си, за да осъществят мечтите си, 
дори и в разгара на огромните историческа промени, консолидирали 
властта на капитализма в почти целия свят.

Терминът socialisme, очевидно, бил използван за пръв път през 
1832 г. от французина Пиер Леру, ученик на Сен-Симон, в неговото 
списание La Globe. Използван е и през 1830-те години от последо-
вателите на Робърт Оуен в Англия. Появява се по време на буря от 
революционни и реформистки идеи. А в тази бъркотия, неговото зна-
чение се променя и се развива едновременно с развитието на капита-
лизма и на борбата за преминаване отвъд него. Още от началото оба-
че понятията „социализъм” и „комунизъм” споделят един аргумент: 
злините, причинени от бедността и неравното, йерархично прераз-
пределение на власт и богатства, могат да се превъзмогнат само чрез 
преобразуването на фундаменталните обществени отношения. От 
Сен-Симон и Оуен нататък, социалистите осъждат разрушителните 
антагонизми и анархията на капитализма на конкуренцията, на сво-
бодния пазар. Дори когато възприемали традицията на Природния 

2 Или: изравнителите и копачите; бел. ред.
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закон, който е в основата на философското оправдание на капитали-
зма, те отричали аргументите на хора като Томас Хобс и Адам Смит, 
които гласят, че неограничаваното преследване на индивидуалния 
интерес е естествено, но и би довело до приемлива обществена хар-
мония. Социалистите наблягат на естествеността и възможностите, 
присъщи на човешкото коопериране и солидарност на социално рав-
нище. Те вярват, че въпреки опита с капиталистическата конкурен-
ция, хората могат да се научат да си сътрудничат, да работят един за 
друг, вместо един срещу друг, да разбират своя личен интерес по-ши-
роко, мислейки за своята общност, вместо ограничено и егоистично. 
Това е частта от тяхната работа, която демократичните социалисти 
имат склонността да подчертават.

Но в същото време, дори при концепциите на Сен-Симон и Оуен, 
има и друга страна на техния социализъм, страна, към която капита-
листическите критици сочат, за да покажат къде са посети семената на 
тоталитаризма. Следва да се напомни, че самият Оуен е капиталист, 
реформистки настроен капиталист, разбира се, но все пак капиталист. 
Със сигурност не е демократ. Той вярвал в спуснат-отгоре-социали-
зъм, при който потиснатите и ирационални маси имат нужда да бъдат 
образовани в нови нрави от социалистически елит. Оуен смята, че те 
трябва да се погрижат за цялото общество така, „както най-добрите 
лекари овладяват и лекуват своите пациенти в най-уредените заведе-
ния за душевно болни”. Опитвайки се да постигне реформи, свързани 
с намаляването на работния ден, подобряването на условията на труд 
и с насърчаването на кооперирането между работници и господари, 
които последователите му ще нарекат „социализъм”, Оуен се обръща, 
първо, към други капиталисти и към аристокрацията, за да ги убеди, 
че подобни реформи, ако бъдат приложени от държавата, ще направят 
британската индустрия по-производителна и печеливша от всякога. 
По-късно, обезсърчен от неуспеха си да убеди своите познати бла-
городници в мъдростта на своите виждания, Оуен полага усилия да 
организира профсъюзи и кооперативи и, в един момент, и утопични 
общностни експерименти. Въпреки това, дори и тези му дейности са 
направлявани от убедеността му, че реформи могат да бъдат постигна-
ти чрез употребата на съществуващата държавна власт. Развитието на 
британския синдикализъм е силно повлияно от това убеждение.

Разбирането на Сен-Симон за социализма има силна елитистка 
склонност към централизирано планиране отгоре надолу, по-ели-
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тистка и от тази на Оуен. Благородник, който оцелява по време Рево-
люцията, с желание да се отърве от бедността и кризите, според него, 
причинени от анархията на капиталистическите пазари, Сен-Симон 
призовава към централизирано държавно регулиране на производ-
ството и разпределението. Без изобщо да вярва в мъдростта и спо-
собностите на обикновените работници, той настоява банковите и 
икономически експерти да контролират разпределението на инвести-
циите и оптималното разпределение на продуктите, според нуждите 
на хората. Сен-Симон, който очевидно не е никакъв левелер, твърди, 
че меритократичната йерархия е начинът, по който обществото тряб-
ва да бъде организирано. Не е изненада, че също както Оуен, и той 
се обръща със своите идеи към съществуващия властови елит, със-
тавен от политици, банкери и индустриалци. Както плановете му за 
социализъм, така и личните му политически убеждения ще накарат 
някои по-късни коментатори да го третират като предшественик на 
технокрацията от XX в.

Към момента трябва да отбележим, че елитистките наклонности 
на двама от първите социалисти не били изцяло несъвместими даже 
и с по-радикалната комунистическа традиция по онова време. Яко-
бинското бунтовническо наследство от Френската революция, което 
бива запазено в политиката на Бабьоф, Буонароти и Бланки, притежа-
ва същите противоречиви тенденции: от хуманитарната загриженост 
срещу бедността и правото на собственост до вярата в необходи-
мостта от силно централизирано и строго контролирано управление 
на алтернативното комунистическо общество. Техният радикален 
егалитаризъм призовавал към равенство при разпределението както 
на собствеността, така и на притежанието на материалните богат-
ства. Бабьоф ползва утопическите традиции от Просвещението, за да 
призове към споделянето на различни стоки (основно инструменти и 
земя), докато Буонароти и Бланки извеждат тази традиция чак до ка-
питалистическата Индустриална революция, така че комунизмът им 
започва да означава отнемането на собствеността не само на богати-
те земевладелци, но и на новата индустриална буржоазия. В същото 
време, въпреки радикалния им егалитаризъм, техният подход към ре-
волюционното действие и към управлението на следреволюционно-
то общество - ако постигнат успех - е съвсем категорично елитистки. 
Над всичко, якобинското им наследство е политиката на завземането 
на властта. Колкото и да се борят за бедните, потиснатите, а по-късно 
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за работническата класа, те го правят чрез тайни конспиративни ор-
ганизации от сравнително малко на брой революционери.

Карл Маркс, Фридрих Енгелс и техните последователи използват 
това революционно наследство, за да отхвърлят капитализма. Разби-
рането им за възможностите за социализъм, основано върху анализа 
на антагонистичните класови сили при капитализма, се оформя ня-
колко години след това при първите социалисти в контекста на по-
зряло капиталистическо развитие. Още след издаването на Комунис-
тическия манифест, Маркс и Енгелс отричат реформисткия подход 
към превъзмогването на капитализма, било то чрез правни измене-
ния, или утопически експерименти. Според тях, промените, които 
евентуално биха се осъществили по този начин - като Фабрикант-
ското законодателство3 в Англия или по-късно представителството в 
парламента, - може да съставляват важни стъпки в организационното 
развитие на работническата класа, но не могат да доведат до цялост-
на трансформация на системата.

Подобно на своите социалистически предтечи обаче, Маркс и Ен-
гелс изработват визия за социализъм, която, въпреки че е частична, 
тъй като отрича утопическите спекулации, съдържа по-голямата част 
от социалистическите занимания с възможността за създаване на едно 
по-равноправно и справедливо общество. Техният анализ на експлоа-
тацията и отчуждението при капитализма ги води до убеждението, че 
превъзмогването на капитализма от работническата класа ще доведе 
не просто до работнически контрол над производството и разпределе-
нието, а до преодоляването на всички аспекти на отчуждението, при-
същи на капиталистическата употреба на труда като фундаменталния 
му механизъм за обществен контрол. Как точно ще се осъществи този 
проект, те не знаели. Маркс изучава изключително краткия опит на Па-
рижката комуна, за да разбере какво ще извърши пролетариатът, щом 
вземе властта. Той често възхвалява неговите действия, целящи пре-
махването на държавата и установяването на истинска демокрация: 
всеобщо избирателно право с представители, които да бъдат отзова-
вани в кратък срок. Също така, когато бива въвлечен в дебат в Русия 
относно приложимостта на неговия анализ върху класовата борба по 
тези земи, той изучава руската селска комуна и я разглежда като въз-
можна начална точка за изграждането на социализма.

3 Серия от законодателни мерки в Англия в периода 1878-1895 г., ограни-
чаващи работното време на женския и детски труд; бел. ред. 
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Очевидно, Маркс вярва, че щом работниците вземат контрола над 
средствата за производство, те могат да го преобразят така, че про-
изведенията на труда отново да бъдат изражение на работниците, 
водещо до самореализация (индивидуална и колективна), тъй щото 
конфликтите сред работниците, които във висша степен са били в 
основата на капиталистическата способност да ги контролира, ще 
бъдат заменени с истинско процъфтяване на самоорганизираното ко-
опериране. В същото време разбирането му както за принудителния 
труд при капитализма, така и за дългата история на работническите 
борби да го сведат до минимум, го кара да вярва, че в следкапита-
листическото общество свободното време като основата на „все-
странното развитие на личността” ще замени труда като източник 
на стойност в обществото. По този начин, следкапиталистическото 
общество най-вероятно ще бъде характеризирано, поне отчасти, 
от едно неограничено „свободно време”, разширяваща се сфера на 
свободата, която ще позволи всестранното развитие на личността и 
обществото. Някои от тези идеи остават изключително влиятелни и 
в по-късната социалистическа мисъл и представляват значителната 
част от продължаващото влечение към марксизма на демократичните 
социалисти.

Същевременно трябва да се каже, че конфликтът в социалистиче-
ската мисъл между желанието да се насърчи нов тип социално коопе-
риране и тенденцията да се прибягва до елитистки методи не изчезва 
с развитието на марксизма, а само става все по-неясен. От една стра-
на, както предшестващото тук обсъждане подсказва, Маркс бил до 
голяма степен убеден във възможностите за безкласово, бездържав-
но свободно общество. От друга страна, собствената му политическа 
дейност, и донякъде неговата теория, привеждат доводи по достатъч-
но двусмислени начини, че да позволят мнозина от последователите 
му да извлекат оправданието на елитистко схващане за социализма 
като продължителен преход към безкласов комунизъм.

Тук най-важни са два елемента в неговата работа и мисъл: поняти-
ето за диктатура на пролетариата, осъществено от революционна ко-
мунистическа партия, и идеята, че централната цел на тази диктатура 
трябва да бъде заменянето на пазарната анархия при капитализма с 
централизирано планиране на обществения и икономическия живот. 
Маркс със сигурност не е елитист, подобно на такива социалисти 
като Сен-Симон или Оуен, които са готови да се обърнат към капи-
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талистическата държава, за да постигнат осъществяването на своите 
мечти. Още повече е ясно, че честата му употреба на термина „кому-
нистическа партия” не трябва да бъде разбирана било в термините на 
тайни конспирации от XIX в., било в съвременните термини или на 
ленинистката организация на професионални революционери, или 
със социалдемократическата електорална политика, а по-скоро в по-
широкия (и по-неясен) смисъл на тези, които представляват най-съ-
ществените интереси на работническата класа. Този е смисълът, кой-
то води Маркс в неговата работа в работническото движение, първо, 
в Комунистическата лига и след това в Сдружението на работещите 
хора (I Интернационал). Въпреки че Маркс никога не изказва в под-
робности мнението си за това, каква трябва да бъде ролята на парти-
ята на работническата класа (или на комунистическата партия) след 
преодоляването на капитализма, той определено смята, че трябва да 
играе водеща роля в борбата, която ще доведе до тази победа.

Маркс призовава за по-голяма централизация не само в организа-
цията на работническата класа, но и след последиците на револю-
ционните събития. Предупреждавайки за усилията на буржоазията 
да разпръсне и отслаби движението, Маркс призовава работниците 
да се борят „за най-решителната централизация на властта в ръцете 
на държавата”. Това е един от спорните въпроси между него и анар-
хистите от I Интернационал. Докато анархистите смятат, че незабав-
ното премахване на държавата е най-краткият път към прекратяване-
то на експлоатацията и класовото господство, и отхвърлят призивите 
към работническата класа за „превземане на властта”, което, твърдят 
те, просто ще подсили държавата, Маркс твърди, първо, че капита-
листическата държава е проявление на властта на капиталистиче-
ската класа и че без прекратяването на тази власт премахването на 
държавата в най-добрия случай ще е много краткотрайно; и второ, че 
след събарянето на капиталистическото правителство работниците 
ще се нуждаят от някакви средства, чрез които да предотвратят кон-
трареволюция (като тези, случили се при революциите от 1848 г. и 
при Парижката комуна) и да постигнат преобразуване на обществото 
в линия с комунизма.

В Критика на Готската програма Маркс възобновява настоява-
нето си за необходимостта от работническа държава - диктатурата 
на пролетариата, - въпреки че никъде из тези редове няма и опит 
конкретно да се обговори какво точно ще последва от такава държа-
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ва или да се засегне непрестанно повдиганото от анархистите възра-
жение, че всяка работническа държава би създала отново тирания. 
Маркс се доближава най-близко до отговора на това възражение в 
анализа му на Парижката комуна, където той подчертава как спо-
собността на работниците да отзовават своите представители и из-
бягването на каквото и да е съсредоточаване на военна мощ, която 
може да бъде използвана срещу работниците, самите са стъпки към 
премахването на държавата. Двусмислието в съчинението на Маркс 
се дължи на неяснотата в неговите по-абстрактни дискусии на тези 
въпроси на революционната власт - неяснота, почти неизбежна, дис-
курс, който отхвърля както утопическата спекулация, така и предпи-
сания a priori. По един почти неизбежен начин това двусмислие оста-
вя Марксовата мисъл отворена за най-широк кръг от интерпретации 
- на които е и подложена даже преди смъртта му.

Първите големи дебати относно „какво Маркс наистина е имал 
предвид”, относно правилната „марксистка” стратегия за пости-
гането на социализъм, се случват в контекста на II Интернационал 
(1889-1914 г.), който е възобновен опит за организиране на социалис-
тическото движение в международен план. Този опит е воден и доми-
ниран от Германската социалдеморкатическа партия, която, докато 
търси власт чрез изборния процес, също се мъчи да спре огромна ев-
ропейска война. Дебатите в социалистическото движение през този 
период са многобройни и засягат много проблеми, които са отвъд 
моите интереси в този текст. Въпреки това е лесно да се посочат най-
изпъкващите теми във връзка с проследяваните от мен противоречия 
на социализма.

Това, което прави възможно по това време да се говори за социа-
листическо движение, е общата визия за възможността на едно по-
справедливо, демократично и егалитарно следкапиталистическо об-
щество. Централният дебат сред социалистите се отнася до най-до-
брия метод за събарянето на капитализма. Доминиращото сред тога-
вашните социалдемократи мнение е, че изборната политика и посте-
пенната социална реформа са най-добрият, вероятно единствен, път 
отвъд капитализма. Подобен довод е изложен от Едуард Бернщайн, 
който отчита, че нарастващата способност на капитализма да регу-
лира и да се адаптира рязко намалява възможността да се случи ката-
строфална криза, която да подсигури добри условия за революция на 
работническата класа. Срещу такива доводи други марксистки като 
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Роза Люксембург твърдят, че капиталистите не могат да премахнат 
кризата от системата и че следователно продължаващата роля на со-
циалистическата партия трябва да бъде да подготвя работниците за 
революция и да е готова да ги поведе, когато му дойде времето. С 
разпадането на II Интернационал през 1914 г., когато в парламен-
та социалдемократите гласуват вземането на военни кредити в под-
крепа на военните действия на Германия, тези дебати се изострят 
още повече. В атаката им срещу социалдемократите към немските 
радикали около Люксембург и лигата „Спартак” се присъединяват 
Ленин и болшевиките от Русия. Трябва да се отбележи, че нито една 
от страните в този дебат не призовава социалистическата партия да 
абдикира от водещата си роля в политическата борба: дебатът се от-
нася само до начина, по който трябва да води, а не дали да води.

ВЪЗЦАРЯВАНЕТО НА ЛЕВИАТАН

Само че през целия този период всички дебати относно унищожа-
ването на капитализма и като какъв би могъл да бъде социализмът, са 
основно спекулативни проекции. Всичко това обаче се променя с Ок-
томврийската революция и завземането на властта от болшевиките 
през 1919 г. Изведнъж, сякаш за една нощ, както им изглежда на мно-
зина, в Русия бива изградено едно социалистическо общество - не 
малък, изолиран експеримент подобно на Парижката комуна или на 
разпръснатите международни общности на утопистите, а в огромен 
мащаб, огромен, колкото падналата царистка империя. Изневидели-
ца социализмът прескача от света на мечтите и спекулациите - въпре-
ки вкоренеността му в работническото движение - в конкретиката. 
Спонтанното творение на руските работници и селяни от съвети и 
заводски комитети сякаш възвестява за народното самоуправление, 
което толкова много социалисти отдавна са очаквали. По целия свят 
социалистите, и дори анархистите, приветстват революцията като 
сбъдната мечта.

Веднага след октомврийското превземане на властта обаче болше-
вишкото ръководство започва да консолидира цялата власт в ръцете 
на партията с ослепителна скорост. Стъпка по стъпка, те отнемат ав-
тономията и на съветите, и на заводските комитети и грабват юздите 
на контрола в свои ръце. Това не се случва без съпротива, има истин-

Хари Клийвър



365

ска съпротива сред руските работници и селяни, дори и сред болше-
виките, но те не печелят победата. Докато значението на „диктатура 
на пролетариата” може и да е неясно при Маркс, за болшевиките 
няма въобще неяснота. Ако масовата миграция и трудностите, заве-
щани от Първата световна война, не са достатъчни, нападението на 
Бялата гвардия срещу революцията, подкрепено от западните сили, 
вече дава на Ленин и другите болшевишки лидери извинението, кое-
то им е нужно, за да рационализират потребността от централизи-
ран контрол - както военен, така и икономически - контрол, който 
те няма да охлабят дори щом нападението е осуетено. В резултат на 
това анархистите, радикалните комунисти и социалдемократите в За-
падна Европа поставят под съмнение легитимността на болшевиш-
ката власт и политики. Анархистите и радикалните комунисти като 
Роза Люксембург и станалите известни като съветистки комунисти 
привиждат в премахването на заводските комитети на работниците 
и съветите втвърдяването на болшевишката държава, повторното съ-
средоточаване на власт, противоположна на тяхното разбиране за на-
родна власт. Социалдемократите също порицават съсредоточаването 
на болшевишка власт, скърбят по унищожението на демокрацията, и 
в по-голямата си част, затвърждават своите реформистки политики 
срещу привижданото от тях подкопаване на Руската революция.

Докато по време на (гражданско) „военния комунизъм” много со-
циалисти са склонни да оправдават болшевиките поради липса на 
доказателства, краят на тази война предизвиква нови критики, този 
път не само към централизирането на властта, а и към целите, кои-
то тази власт обслужва. Малко по малко става ясно, поне за някои 
западни марксисти, че национализацията на промишлеността, на-
лагането на строга работна дисциплина, колективизацията на се-
лячеството и накрая жестокостта на принудителния труд в ГУЛАГ, 
всичките осъществявани в името на народа, са не просто неудачни 
и временни мерки, а се превръщат в постоянни характеристики на 
социализма в съветски стил. Умишленото отклоняване на плодовете 
на повишаващата се производителност както от потреблението, така 
и от по-малкото работа към инвестиции и повече работа се превръ-
ща в безкраен процес. При такива условия става все по-трудно да се 
вземат на сериозно съветските твърдения, че СССР е „работническа 
държава”. Разбира се, в Русия се правят определени отстъпки спрямо 
работниците и селяните. Подсигурява им се работа и надница. Имат 
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достъп до безплатно образование и безплатно здравеопазване. Но с 
времето някои социалисти започват да разглеждат тези отстъпки като 
не толкова различни от тези, извоювани от работниците на Запад. И 
при внимателно разглеждане някои социалисти дори заключават, че 
това, което подробното сравнение на съветската и западната иконо-
мики разкрива, е всъщност поразителна прилика.

Под лустрото на социалистическа реторика лежи просто различен 
метод на организиране на натрупването на капитал. Някои, като С. Л. 
Р. Джеймс и Рая Дунаевская, дори стигат до заключението, че това, 
което болшевиките създават първо при Ленин, а после и при Сталин, 
е форма на „държавен капитализъм”, а не социализъм. Други, като 
Макс Хоркхаймер и Корнелиус Касториадис, ще отхвърлят подобна 
характеровка и предпочитат „авторитарна държава”, „бюрократи-
чен колективизъм” или „държавен социализъм”. С изключение на 
близките привърженици на московската линия, мнозина марксисти 
започват да разглеждат социализма в съветски стил като нов тип кла-
сово общество, съставено от сурови класови антагонизми, които, ако 
и да не са същите като при капитализма, са поне подобни и отдале-
чени от какъвто и да е социализъм, с който те могат да се иденти-
фицират. Принудителното разпространение на този модел съветски 
социализъм сред страните от Източна Европа след Втората световна 
война, разкритията за сталинистките престъпления от Хрушчов през 
1953 г., както и насилственото потушаване на народните бунтове в 
Германия през 1953 г., в Унгария през 1956 г. и в Чехословакия през 
1968 г., засилват скептицизма на критиците относно социалистиче-
ския характер на съветския модел дори преди сегашната поредица от 
драматични народни бунтове.

Всичко това подсилва вече господстващата тенденция сред много 
социалисти от Третия свят да адаптират социалистическите идеи, 
вместо робски да заимстват съветския модел в някоя от неговите пер-
мутации: преди, по време на или след Сталин. Добре известно е как 
Мао преработва както революционната стратегия, така и изграждане-
то на социализма в едно преимуществено селско общество; как Неру 
приема социалистическата визия и дори държавното планиране, но 
не и премахването на частната собственост; как Сенгор изработва 
своята теория на местните корени на африканския социализъм; как 
Ниерере4 развива уджамаа, с която цели да постави африканското 

4 Джавахарлал Неру - водач на индийските социалисти преди и след ин-
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семейство и село в основата на социализма и т.н.. Тези адаптации са 
отчасти следствие от опитите да се вземат предвид специфичните 
местни условия и история. Отчасти те са и резултат от критическите 
оценки на съветския опит. Всички те обаче допринасят за продължа-
ващите мутации на значението и съдържанието на социализма.

ПОДЧИНЯВАНЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО

В светлината на тази история, какви са последствията от масовите 
бунтове в Източна Европа, Съветския съюз и Китай за понятието „со-
циализъм”? За тези, които все още искат да възстановят понятието из 
безразборните развалини на неговата история, отговорът вероятно е, 
че тези значения на социализма, които идентифицирахме като свър-
зани с привлекателни и демократични алтернативи на капитализма, 
си струва да бъдат запазени, докато онези значения, които са свърз-
вани с елитизма, а после и с авторитаризма, трябва да бъдат отхвър-
лени. Това със сигурност е проектът на демократичните социалисти 
и бива сигнализирано от прилагателното „демократичен”, което днес 
се изтъква повече от всякога, за да се отграничи от авторитарния или 
тоталитарния социализъм - било както е бил мислен в миналото, или 
както се осъществява сега. Трябва да призная, че донякъде симпа-
тизирам на този опит да се запази понятие, свързано с най-добрите 
стремежи и жертви на толкова много хора. От друга страна обаче, 
това ме и тревожи. Не само че самият термин „социализъм” се пре-
върна в позорен за милионите, които се бунтуват срещу него, но и 
като резултат от дългата история на политически репресии и иконо-
мическа експлоатация в режими, назовали себе си социалистически, 
вече е трудно да се измисли начин, по който понятието да препраща 
само към най-добрите идеали и практики, с които е било свързвано.

Отвъд този проблем обаче ми е трудно да приема продължаващото 
настояване за „социализъм” като алтернатива на съществуващия ред. 
Става въпрос не само за тази или онази употреба, а за каквато и да е 
употреба изобщо. През цялата си история, дори когато от него бъдат 

дийската борба за независимост от британската империя, считан за архите-
кта на индийската национална държава; Леополд Седар Сенгор - социалист, 
поет, първи президент на Сенегал; Джулиус Ниерере - социалист, първи пре-
зидент на Танзания (някогашна Танганайка); бел. ред.
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свалени непосредствените авторитарни вариации, то е устроено така, 
че да предизвиква дискусии относно заменянето на капиталистиче-
ския обществен ред със създаването на алтернативен обществен ред. 
Винаги казват, че социализмът ще замени капитализма. Не само по 
отношение на идеологията, но и по отношение на обществени систе-
ми. Дори най-случайният прочит на историята на социалистическо-
то въображение показва многократните опити да се устрои нов об-
ществен ред, който да замени настоящия (както в случая на утописти 
като Сен-Симон, Оуен, Кабе или Фурие), или пък да се разбере кой 
обществен ред е най-вероятно да замени настоящия вследствие раз-
гръщането на историческите сили (марксистите). Там, където социа-
листите успяват да вземат властта, нужна за изграждането на ново 
„социалистическо” общество, те всъщност са верни на тази традиция 
и се опитват да предначертаят и наложат еднакъв социален ред. Де-
батите относно същността на Съветския съюз, или пък относно тази 
на китайския, кубинския или танзанийския опит, и винаги се въртят 
около въпроса дали този определен модел е най-добрият, който може 
да бъда измислен, или поне най-добрият при наличните исторически 
и материални условия.

Струва ми се, че тази представа за алтернативно изграждане на 
системата, налично във всяко понятие за социализъм и във всяко 
усилие действително да се създаде социалистическо общество, въз-
произвежда една от най-характерните черти на типа общество, кое-
то винаго се е стремяло да замени. Тази черта е същността на това, 
което всякога се е имало предвид под господство: подчиняването на 
социалното разнообразие на стандартизирана мярка. Именно подоб-
но подчинение е това, което капитализмът винаги се е стремял да 
причини на различните и разнообразни общества по света, в които 
възниква или над които се опитва да придобие контрол. При капита-
лизма такова подчинение всъщност означава заличаването на много 
общества и културни групи и частичното разрушаване на всички ос-
танали. Отчасти срещу такъв тип унищожение надигат глас първите 
социалисти. Сен-Симон например споделя с романтиците чувството 
за трагичност и възмущението от разрушаването на традиционните 
общности и личните отношения, изграждащи тъканта им. В същото 
време, той и много други социалисти осъждат капиталистическото 
свеждане на човешките отношения до чисто търговски, монетарни 
размени и експлоатацията на едни хора от други, печелещи от труда 
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им. За разлика от реакционерите, разбира се, те искат да продължат 
напред, а не да се връщат назад към един изгубен Златен век, но кога-
то очертават алтернативите си, въображението им е твърде ограниче-
но от опита им при капитализма, за да им позволи да погледнат отвъд 
заместването на една социална хегемония с друга. Наистина, когато 
внимателно разгледаме механизмите, които те проектират за регули-
рането на техните алтернативни социални системи, откриваме, че в 
опитите си да поправят несправедливостите на капитализма, те оста-
ват в капана на капиталистическата практика на измерване на всичко 
през труда и парите - накратко, в онзи социален редукционизъм, тъй 
типичен за капитализма.

Маркс също така разпознава начина, по който капитализмът скъсва 
всички стари социални връзки и ги заменя с отношенията на всеобща 
размяна. Неговият анализ го отвежда зад фетишизма на размяната и 
така той успява да покаже на теория на какво е подложен всеки ра-
ботник ежедневно, че всяка форма на отчуждението при капитализма 
произтича от всеобща и безкрайна принуда за работа и за извличане 
на принадена стойност. Марксовата трудова теория на стойността 
съвършено описва естеството на капиталистическия редукционизъм, 
неговата склонност да превръща всяка социална дейност в още една 
форма на труд (изтръгната, както би казал Полани, от тъканта на ней-
ното социално значение), сравнима с всеки друг вид работа, и в тази 
социална абстракция, универсалната мярка за всеки аспект на обще-
ството. За разлика от другите социалисти обаче - както тези преди 
него, така и тези след него - усилията на Маркс да погледне отвъд 
капитализма, довеждайки логиката на капиталистическото развитие 
- логиката на класовия антагонизъм - до окончателния ѝ завършек, 
го приближава, както споменах по-горе, до прозрението, че краят на 
капитализма означава и край на трудовата стойност, а появата на со-
циализма ще изисква възникването на една нова, стойностова систе-
ма с отворен край и основана на свободното или „налично” време. 
Така че той отрича всички утопични планове - като тези на Прудон 
или на Брей и Грей, последователите на Оуен, - тъй като те заместват 
работните ваучери с пари в брой, и вместо това си представя социа-
листическото премахване на всякакъв вид пари, заедно с драстично 
намаляване количеството работа и заместителя на директното раз-
пределение на колективно произведеното богатство сред производи-
телите. 
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Тези прозрения обаче са почти изгубени в историята на социали-
зма след Маркс, тъй като желанието за създаване на нова система 
кара мнозина, от британските рикардиански социалисти до руските 
болшевики, не само да упражняват труда като стандарт за стойност-
та, но и да възпроизвеждат капиталистическата практика по пре-
връщане на всеки механизъм на господство в религиозна ценност. 
Наистина, по време на съветския и китайския социализми, култът 
към труда заменя всяка друга религиозна практика, а калвинистката 
трудова етика, която Маркс, Вебер и Тоуни обвързват с капитализма, 
е заменена от секуларна социалистическа трудова етика, която ле-
гитимира безкрайното подчиняване живота на хората на труда при 
социализма, точно както при капитализма.

Накратко, точно както капитализмът - чрез изтръгването на тру-
да от всяка социална тъкан, в която е бил положен - използва все 
по-хомогенизиран и абстрактен процес на труд като основно сред-
ство за упорядъчаване на обществото (и в този смисъл, пазарите и 
конкуренцията трябва да бъдат разглеждани просто като формите, 
в които това се случва), така и социалистите от XX в. в СССР, а 
по-късно и тези в Източна Европа и Китай, използват същия метод. 
Нещо повече, тенденциозната последица върху разнообразната ре-
дица от социални и културни практики на стотиците милиони хора 
в Източна Европа, СССР и Китай са същите като тези от капита-
лизма навсякъде другаде: разкъсване, устроено така, че да изчис-
ти тези практики от всички дейности и смисли, противоречащи на 
единствената всеобхватна цел на социалистическото развитие - нат-
рупване на капитал чрез безкраен труд.

Безспорно е вярно, че във всички самопровъзгласили се за социа-
листически страни социалистите привидно включват т.нар. „нацио-
нален въпрос” за разнообразните етнически националности в рам-
ките на техните граници. Те правят политически значим въпроса, 
позволявайки на тези националности да запазват и възпроизвеждат 
онези аспекти от своите култури, които не са сметнати за пречка пред 
социалистическото развитие. Но в действителност много аспекти - 
включително езика, религиозните практики и празниците - са оце-
нени като несъвместими със социалистическото развитие и са забра-
нени. (Съвсем друг въпрос е - макар и валиден такъв, - че социалис-
тическите власти в тези държави на практика използват етническите 
различия, за да контролират народите си.)
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Въпросът е в следното: трудно е да се разбере как такъв резултат 
може да бъде избегнат, като се има предвид основното понятие за 
социализъм като единена и хомогенна социална система. Откри-
тостта към социалното, културно и етническо разнообразие, което 
е поне косвено засегнато при Марксовия възглед за преодоляването 
на трудовата стойност чрез неопределено свободно време, е игно-
рирана и оспорвана от самата идея за специфичен социалистически 
проект, както и от опитите за неговото осъществяване. Едва в по-
следно време някои марксистки като Антонио Негри или Феликс 
Гатари се стремят да възстановят и изследват възможностите за ис-
тински многостранен проект в следкапиталистическото общество. 
Казано на езика на така популярната в момента постмодерна теория 
(която по свой начин също възхвалява разнообразието), Марксовият 
голям разказ за капитализма (неговата теория на капитала) подхож-
да на опита на капитализма да наложи своя голям разказ на света. 
Но докато отказът му от утопическо предначертание говори за отказ 
да бъде наложен нов голям разказ върху едно следкапиталистиче-
ско бъдеще, настойчивото му говорене за социализма (или комуни-
зма), без да обръща специално внимание на въпроса за социалното 
разнообразие, оставя една фундаментална слабост в наследството, 
което завещава, слабост, която - за най-огромно съжаление - едва-
едва започва да бъде лекувана от неговите наследници, както в тео-
рията, така и в практиката.

Вземайки предвид всичко това, мога да заключа, че продължава-
щата употреба на понятието „социализъм”, както и стремежът към 
каквото и да е „социалистическо развитие”, носи със себе си неиз-
бежен исторически багаж от недоразумения и грешки. Историята на 
реално съществуващия социализъм не само не съумява да предложи 
истинска алтернатива на капиталистическото развитие - социалис-
тическото развитие разкрива себе си като просто изменена форма на 
капиталистическото развитие, която запазва неговите най-същност-
ни и най-лоши аспекти, - но историята на социалистическата мисъл е 
пронизана от фундаментални понятийни проблеми. Определено смя-
там, че е полезно да бъдат освободени онези елементи и прозрения 
от старата социалистическа мисъл (включително утопичната), които 
си струва да се запазят от по-нежеланите елементи, с които са били 
преплетени - не само за да се съхранят паметта и идеите на онези, 
които са се борели и жертвали за един по-добър свят, а и също поне-
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же устойчивата популярност на много от тези идеи показва, че те са 
израз на истинските надежди и желания на толкова много хора. От 
друга страна, ми се струва, че голяма част от понятийните и комуни-
кативни проблеми могат да бъдат избегнати, ако спрем да използваме 
понятията „социализъм” и „социалистическо развитие” като съкра-
щение за това, какво искаме. По-добре е да оставим тези термини 
встрани и да се опитаме да разберем, а вероятно и после да обгово-
рим - без жаргон и без исторически натоварени лозунги - към какви 
точно характеристики на следкапиталистическия свят се стремим, 
включително тежнеещата необходимост да посочим ценностите на 
свят, който насърчава разнообразни социални проекти и богата мно-
жественост на културното развитие на хората в него. Това, струва ми 
се, би бил най-ползотворният начин на действие както за тези, които 
в момента се бунтуват срещу съветския социализъм, така и за тези от 
нас, които се борим срещу западния капитализъм.

Превод от английски език: Мадлен Николова

Хари Клийвър
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Ален Бадиу

Историята на комунистическата хипотеза и 
нейният актуален момент (2007)1

И така се налага една историческа картина, в която да положим 
нашите усилия. Имало е два големи етапа на комунистическата хи-
потеза: този на нейното създаване и установяване; и този на първия 
опит за нейното осъществяване.

Първият етап започва от Френската революция и продължава до 
Парижката комуна, да приемем от 1792 до 1871 г., т.е. трае около 
осемдесет години. Този период включва всякакви видове изцяло 
нови политически феномени в различни страни по света. Същевре-
менно, що се отнася до основните перипетии, този период е основ-
но френски. Без съмнение самият Маркс посочва, че философската 
основа на периода е в Германия (Хегеловата диалектика), неговият 
научен обрат е в Англия (раждането на политическата икономия), а 
реалното му политическо съдържание, в порядъка на практиката, е 
във Франция (френското работническо движение2).

Под знака на комунизма, този етап свързва масовото народно 
движение с темата за вземането на властта. Основното тук е да се 
организира това масово движение под различните му форми - мани-
фестации, стачки, надигания, въоръжени действия, около темата на 
едно преобръщане. Това преобръщане, очевидно, е бунтовническо 
преобръщане, наричащо се „революция”. Тази революция снема 
формата на обществото (частна собственост, наследство, разделе-
ние на човечеството на нации, разделение на труда и т.н.) и устано-
вява комунистическото равенство, или това, което работническите 
мислители, така добре анализирани от Жак Рансиер3, наричат „общ-

1 Преводът е направен по изданието: Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le 
nom?, Paris: Lignes, 2007, pp. 139-155; бел. ред.
2 За функциите на „френското работническо движение” в зараждането на 
марксизма, успоредно с тези на „немската философия” и на „английската 
политическа икономия”, вж. много хубавия текст на Ленин Трите извора и 
трите основни части на марксизма; бел. авт.
3 Върху зараждането през XIX в. на фигурата на работника като полити-
ческа и идеологическа отправна точка и нейните последици в полето на ми-
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ността на Равните”. 
Старият ред трябва да бъде преборен чрез съчетание на неговата 

собствена вътрешна поквара и на натиска на народното движение, 
ако се наложи и въоръжен. Именно в този момент се явяват специ-
фичните черти на работническото движение. Старите революционни 
групи - обикновените градски хора, занаятчиите, студентите и инте-
лектуалците, бедната селска маса, са трансформирани и избавени от 
водещата функция на работническата класа. 

Този период приключва с поразителната новост и последвалия ра-
дикален провал на Парижката комуна. Комуната е висшата форма на 
това съчетание от народно движение, работническо водачество и въо-
ръжен бунт. Тя показва изключителната жизненост на тази формула: 
тя успява в продължение на два месеца да упражнява нов тип власт 
в една от най-големите столици на Европа, с вътрешната подкрепа на 
много чуждестранни революционери, особено полски, което от своя 
страна показва силата на марксисткото понятие за Интернационала. 
Заедно с това Парижката комуна разкрива и своите граници: тя не ус-
пява да осигури на революцията национална подкрепа, нито да орга-
низира ефикасно съпротивата, докато контрареволюцията, с мълчали-
вата подкрепа на чужди сили, разчита на мощен военен апарат. 

Вторият етап се простира от 1917 (Руската революция) до 1976 г. 
(краят на културната революция в Китай, но също така и краят на по-
явилото се навсякъде по света около 1966 и 1975 г. движение, чийто 
епицентър, от гледна точка на политическата новост, е май 1968 г. във 
Франция и неговите последствия в идните години). Този втори пери-
од продължава петдесетина години и тук бихме могли да отбележим, 
че той е разделен от първия с прекъсване, което има почти същата 
продължителност (повече от четиридесет години).

Този много сложен втори период, включващ в крайна сметка също 
и това, чиито наследници сме ние, е подчинен на въпроса за времето. 
Как да се постигне победа? Как, противно на Парижката комуна, да 
се издържи на кървавата реакция на имащите и на техните хранени-
ци? Как да бъде организирана новата власт, новата държава, така че 

сълта, както и върху свързаната с нея доктрина за „общността на Равните”, 
със сигурност трябва да се прочетат големите произведения на Жак Ранси-
ер, и особено неговите прекрасни книги: The Nights of Labour, Philadelphia: 
Temple University Press, 1991 и The Ignorant Schoolmaster, Palo Alto: Stanford 
University Press, 1991; бел. авт.
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да бъде защитена от разрушаването ѝ от нейните врагове? Големият 
въпрос на Ленин е как да отговори на тези въпроси. И не случайно 
танцува върху снега, когато революционната власт в Русия издържа-
ла един ден повече от Парижката Комуна. 

По време на този втори период проблемът вече не е съществува-
нето на народното и работническото движение, действащо според 
комунистическата хипотеза, нито пък родовата идея за революцията 
под нейната бунтовническа форма. Проблемът е този за победата и 
за продължителността. Може да се каже, че вече не става въпрос да 
се формулира и да се изпробва комунистическата хипотеза, а как тя 
да се реализира. От тази гледна точка общата максима е формули-
рана от Ленин, която накратко гласи: „Ние навлизаме в периода на 
побеждаващите пролетарски революции”. Това е причината, поради 
която двете първи трети на XX в. са подчинени от това, което нарекох 
„страстта към реалното”: това, за което XIX в. е мечтал и изпробвал, 
XX в. трябва да изпълни изцяло. 

Тази мания за победа и за Реалното се концентрира върху проблеми-
те на организацията и дисциплината, а от Какво да се прави? на Ленин 
от 1902 г. тя изцяло се съдържа в теорията и практиката на централи-
зираната и хомогенна класова партия. Може да се каже, че комунисти-
ческите партии са въплътили в своята „желязна дисциплина” Реалното 
на комунистическата хипотеза.

Партията като конструкция, характерна за този втори период на 
комунистическата хипотезата, на практика разрешава оставения от 
първия период, включително и от Парижката комуна, която е негов 
апогей и край, въпрос - въпроса за победата. В Русия, в Китай, в Че-
хословакия, в Албания, в Корея, във Виетнам, дори и в Куба, макар 
и по различен начин, под ръководството на комунистически пар-
тии, пълната революция на социалния и политически ред, било чрез 
бунта, било чрез продължителната народна война, носи победа под 
формата на т.нар. „социалистическа държава”. След първия период, 
който е под знака на формулирането на комунистическата хипотеза 
и на нейната реалност като движение, следва втори период под знака 
на нейната военизирана и дисциплинирана организация, на нейната 
локална победа и продължителност. 

Съвсем нормално вторият период създава проблем, който на свой 
ред няма средствата да реши, използвайки методите, които са му поз-
волили да реши наследения от първия период проблем. Партията, 

Ален Бадиу
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привикнала на революционната или военна победа срещу отслабени-
те реакционни сили, се оказва неспособна за да конструира държава 
на диктатурата на пролетариата в смисъла на Маркс, или на държава, 
организираща прехода към не-държавата, на власт на не-властта, ди-
алектическа форма на изчезването на държавата. Тъкмо напротив, 
под формата на партията-държава се изпробва една безпрецедентна 
форма на авторитарната, дори терористическа държава, във всеки 
случай много отдалечена от практическия живот на хората. Множе-
ство от постиженията на тези „социалистически” държави са забеле-
жителни, включително в сферите на образованието, на общественото 
здравеопазване, на всекидневната идеология (формално оценностя-
ване на обикновения работник), на социалния ред. В международен 
план тези държави изплашват достатъчно империалистическите дър-
жави, за ги принудят, навън, както и отвътре, да предприемат мерки, 
за които днес силно съжаляваме, когато арогантността на стигналия 
своя върховен стадий капитализъм вече не познава граници. В също-
то време етатисткият принцип e в самия себе си опорочен и в крайна 
сметка неефикасен. Разгръщането на екстремно и кърваво полицей-
ско насилие по никакъв начин не се оказа достатъчно, за да го спаси 
от бюрократичната му инертност, както и бяха необходими някакви 
си петдесетина години, за да стане ясно, че никога няма да спечели 
наложената от враговете му жестока надпревара.

На този проблем на партията като неспособна да осигури реалната 
продължителност и креативната трансформация на комунистическата 
хипотеза са посветени последните важни конвулсии на втория пери-
од: Културната революция в Китай и загадката, впоследствие наречена 
„Май ’68” във Франция. В Китай максимата на Мао по този въпрос 
е: „Няма комунизъм без комунистическо движение”. Партията трябва 
на всяка цена да се потопи в масовото движение, за да се регенерира, 
дебюрократизира и да се тласне в трансформацията на реалния свят. 
Културната революция4 се подлага на това изпитание и бързо става ха-
отична и жестока, дотолкова определението на врага е или несигурно, 
или е насочено към единствения стълб на обществото: самата кому-

4 За да придобиете представа за това, което мисля за китайската Културна 
революция и за употребата ѝ от мен, прочетете брошурата Културната ре-
волюция: последната революция?, публикувана в рамката на Conferences du 
Rouge Gorge, които аз и Наташа Мишел създадохме и ръководихме между 
2001 и 2005 г. За да се снабдите с нея, използвайте справките в бел. 5 [на гл. 
3 от книгата, по която е направен преводът]; бел. авт.
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нистическа партия. Не случайно самият Мао заявява: „Не знаем къде е 
буржоазията? Та тя е в самата комунистическа партия!”. В крайна 
сметка поради липса на подкрепа към най-радикалните опити за де-
централизация на държавата (Шанхайската комуна в началото на 1967 
г.) се възстановява старият ред в най-лошите условия. Във Франция 
след Май ’685 господстващият мотив е, че организираното колективно 
действие трябва да създава нови места на политика, а не да възпроиз-
вежда централизираното управление на държавата. Основното съдър-
жание са нови форми на организация и действие, които обгръщат в 
една и съща политическа визия интелектуалци и работници и възнаме-
ряват да дадат дълъг живот на комунистическата хипотеза дори отвъд 
логиката на вземането на властта. Същевременно, дори и след като 
този опит продължава под нови форми, в общ план можем да видим, 
че модерната форма на реакционната държава, капитало-парламента-
ризмът, е взел надмощие в душите под прикритието на „демокрация-
та”. Да кажем, че политическите процеси от новия тип6 са в стадия, в 
който е бил Ленин в самото начало на XX в., когато въпросът „Какво 
да се прави?” допуска точни експериментални отговори в един общ 
и доминиран от противника контекст, който бавно, но сигурно води 

5 За Май ’68, схванат в неговата същинска политическа същност, а не като 
културна криза на младежта, може да се прочете в конференцията на Наташа 
Мишел, O Jeunesse! O Vieellese, публикувана в рамката на Conferences du 
Rouge Gorge. Наташа Мишел, велика романистка, е измислила прозата, къ-
дето да разгърне този опит. Виж La Chine européenne, Paris: Gallimard, 1975 и 
Circulaire à toute ma via humaine, Paris: Seuil, 2005; бел. авт.
6 Измежду кратките или дълги политически периоди от средата на 70-те 
години, определяни като работещи за повторното установяване на комунис-
тическата хипотеза (дори и думата да беше често опозорявана), което ще 
рече за трансформирането отношението между политиката и държавата, 
противно на господството на капитало-парламентаризма, можем да посочим 
следните: първите две години на португалската революция; съвсем първия 
период, особено в заводите, на движението „Солидарност” в Полша; първата 
част на въстанието срещу Шаха в Иран; създаването на Organisation Politique 
във Франция; движението на сапатистите в Мексико. Днес трябва да се за-
питаме, от гледна точка на универсалните уроци, които можем да извлечем 
от това, за истинската природа на връзката на народа с организации, огра-
ничаващи тяхното религиозно послание: Хизбула в Ливан и Хамас в Палес-
тина. Трябва също така да обърнем внимание на безбройните работнически 
и селски въстания в Китай, на действията на „маоистите” в Индия и Непал. 
Списъкът остава отворен; бел. авт.
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до това ускоряване на субективните феномени, което войната винаги 
предполага. 

Нека в действителност си припомним, че между първия и втория 
период, между късния Маркс и ранния Ленин, има четиридесет го-
дини на триумфиращ капитализъм. Периодът от смазването на Па-
рижката комуна до войната от 1914 г. представлява апогеят на буржо-
азията, която окупира цялата планета, като унищожава и граби цели 
континенти. Говоря за периоди на комунистическата хипотеза, но 
тези периоди са разделени от интервали, в които това, което е важно 
за стабилността и равновесието, по никакъв начин не е комунисти-
ческата хипотеза. Напротив, обявяват тази хипотеза за незащитима, 
дори за абсурдна и престъпна, и обявяват, че трябва да се откажем от 
нея. Така ние отново откриваме Саркози, който се стреми да сложи 
край веднъж завинаги на Май ’68. 

Това ни позволява да се завърнем към въпроса: Къде сме ние в 
тази ситуация? Нека приемем, че в световен план вторият период е 
приключил в края на 70-те години на предишния век. И че оттогава 
насетне, извличайки уроците от критическите експерименти от края 
на този период, Май ’68 и Културната революция, най-различни ко-
лективи търсят пътя на едно адекватно на настоящето политическо 
освобождение. И така ние сме в контекста на един нов междинен 
етап, на един етап на привиден триумф на противника. Например мо-
жем да опишем без обезсърчение или отстъпление случващото се във 
Франция, т.е. повторното появяване на свързани с държавата форми 
на трансцендентален петенизъм. Това не е страничен феномен, който 
трябва да ни отчайва. Това е частично изкристализиране на факта, че 
сме в междинен период, какъвто вече е съществувал за доста дълго 
в края на XIX и началото на XX в. И така, ние знаем, че при този 
род обстоятелства това, което е на дневен ред, е разгръщането на нов 
период на комунистическата хипотеза. Единственият проблем е този 
за разпростирането на катастрофата, която войната, тази неизбежна 
конвулсия на империализма, ще наложи още веднъж над човечест-
вото като цена за напредъка, на едната стъпка напред към това, кое-
то единствено ще организира неговото спасение: комунистическият 
егалитаризъм, този път в световен мащаб. 

Ние, които познаваме опита на Май ’68 и Културната революция, 
трябва задължително да предадем на разпръснатите активисти на ко-
мунистическата хипотеза една рационална увереност, вече присъща 
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на нейните най-силни политически моменти: това, което ще дойде, 
няма да бъде, не би могло да бъде, продължението на втория период. 
Марксизмът, работническото движение, масовата демокрация, лени-
низмът, пролетарската партия, социалистическата държава, всички 
тези впечатляващи изобретения на XX в. вече не са ни полезни. В 
реда на теорията със сигурност те трябва да бъдат познавани и пре-
осмислени, но в реда на политиката те са станали неприложими. Това 
е първата основна и общовалидна точка в една равносметка: вторият 
период е приключил и е ненужно да искаме да го продължим или 
възстановим. 

Истината, която вече започва да се проявява през 60-те години 
на предишния век, е, че нашият проблем не е нито този за на-
родното движение като носител на нова хипотеза, нито този за 
пролетарската партия като победоносен водач на осъществяване-
то на тази хипотеза. Стратегическият проблем, свързан с третия 
период, за разгръщането на който работим, е съвсем друг.

Тъй като се намираме в междинен етап, над който властва врагът, и 
доколкото новите опити са твърде ограничени, не съм в състояние да 
ви кажа каква е със сигурност същността на третия етап, който скоро 
ще настъпи. В същото време общата посока, да кажем, абстрактната 
философия на нещото, ми изглежда ясна: това, за което става дума, 
засяга едно ново отношение между реалното политическо движе-
ние и идеологията. Именно това се подразбира в понятието за „кул-
турна революция” и в изказването на Мао, че „За да имаме ред в 
организацията, трябва преди всичко да имаме ред в идеологията”. 
То също така се подразбира в общоприетата след Май ’68 идея за 
„революционизирането на духовете”. 

Комунистическата хипотеза като такава е родова, тя е „основата” на 
всяка еманципаторска ориентация, тя обозначава единственото нещо, 
заради което си заслужава да се интересуваме от политика и от исто-
рия. Но явяването на хипотезата е това, което определя един период: 
нов начин хипотезата да присъства във вътрешността на новите форми 
на организация и действие. 

Разбира се, по един или друг начин, ние трупаме теоретическите и 
исторически уроци от първия период, както и централната функция на 
победоносната дисциплина от втория. Междувременно нашият про-
блем не е нито този за съществуването в движение на хипотезата, нито 
за нейната дисциплинирана победа на нивото на държавата. Нашият 

Ален Бадиу



381

проблем се състои в специфичния начин, по който устроената според 
хипотезата мисъл се явява във фигурите на действието. Накратко: едно 
ново отношение на субективното и обективното, което не е нито вдъ-
хновеното от интелигентността на множеството (multitude) многолико 
движение (както вярват Негри и алтерглобалистите), нито обновена-
та и демократизирана Партия (както вярват закостенелите маоисти и 
троцкисти). Работническото движение през XIX и комунистическата 
партия през XX в. са форми на материалното явяване на комунисти-
ческата хипотеза. Невъзможно е да се завърнем нито към едната, нито 
към другата форма. Какъв тогава ще може да бъде подтикът на това 
явяване през XXI в.? 

Тук трябва да отбележим, че през XIX в. големият въпрос е най-
напред - и просто казано - този за съществуването на комунисти-
ческата хипотеза. Когато Маркс твърди, че призракът на комунизма 
броди из Европа, той има предвид следното: хипотезата е тук, ние 
сме я установили. Вторият период, този на революционната партия 
с желязна дисциплина, на милитаризацията на класовата война, на 
социалистическата държава, без съмнение е периодът на победонос-
ното явяване на хипотезата. Междувременно това явяване запазва ха-
рактеристиките на първия период, особено идеята за преобръщането 
(„светът ще се промени из основи”), идеята за революцията като фи-
нална разплата. Да кажем, че победата все още е мислена като победа 
на първата форма на хипотезата. 

Това, което за нас е на дневен ред след негативния опит на социа-
листическите държави и след противоречивите уроци на Културната 
революция и Май ’68 - и заради това нашето изследване е толкова 
сложно, толкова блуждаещо, толкова експериментално, - е да нака-
раме комунистическата хипотеза да съществува по друг начин, раз-
личен от този на първия етап. Комунистическата хипотеза е добрата 
хипотеза, вече го казах, и не виждам никаква друга. Ако тази хипоте-
за трябва да бъде изоставена, то не си струва да правим каквото и да 
било в реда на колективното действие. Без хоризонта на комунизма, 
без тази Идея, нищо в историческото и политическото ставане не би 
интересувало философа. Всеки да преследва собствените си инте-
реси и толкова. Човекът-плъх би бил прав, както впрочем твърдят 
някои стари комунисти, било жадни за облаги, било вече лишени от 
всякаква смелост. Но да държим на Идеята, на съществуването на хи-
потезата, не означава, че нейната първа форма на явяване, центрира-
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на върху собствеността и държавата, трябва да бъде запазена такава, 
каквато е. В действителност това, което ни е оставено като задача, 
да кажем, дори като философско задължение, е да помогнем да се 
открие нов начин на съществуване на хипотезата. Нов, чрез типа 
политическо експериментиране, за което тази хипотеза може да бъде 
повод. Научихме от втория период и неговите последни усилия, че 
трябва да се завърнем към условията на съществуване на комунисти-
ческата хипотеза, а не само да усъвършенстваме средствата. Не мо-
жем да се задоволим с диалектическото отношение между държавата 
и масовото движение, с подготовката на бунта, с конструирането на 
мощна дисциплинирана организация. Ние трябва всъщност да уста-
новим наново хипотезата в нейното идеологическото и активистко 
поле. 

Да поддържаме днес комунистическата хипотеза в локалното екс-
периментиране на една политика, експериментиране, което ни позво-
лява да подкрепяме, срещу настанилото се реакционно господство, 
това, което наричам точка, т.е. специфична продължителност, особе-
на консистентност: това е минималното условие, за да може поддър-
жането на хипотезата да се яви също и като трансформация на своята 
очевидност.

В това отношение ние сме по-близо до една съвкупност от вече изпи-
тани през XIX в. проблеми, отколкото до великата история на револю-
циите на XX в. Имаме си работа, също както и след 1840 г., с абсолютно 
цинични капиталисти, все повече и повече оживени от идеята, че един-
ствено важно е богатството, че бедните са мързеливци, че африканците 
са изостанали и че бъдещето, без ясно различими граници, принадлежи 
на „цивилизованите” буржоазии на западния свят. Всички видове фе-
номени от XIX в. се появяват отново: изключително обширни зони на 
нищета във вътрешността на богатите страни, също както и изоставени 
и разграбени зони, постоянно увеличаващи се неравенства, радикална 
пропаст между работниците или безработните и средните класи, пълно 
разтваряне на политическата власт в услуга на богатството, дезоргани-
зацията на революционерите, нихилистично отчаяние на широки слое-
ве на младежта, сервилност на голяма част от интелектуалците, реши-
телна, но много ограничена експериментална дейност на няколко групи 
в търсене на съвременните средства на комунистическата хипотеза...

Ето защо без съмнение, както и през XIX в., всички знаем много 
добре, че въпросът днес не е за победата на хипотезата, а за услови-
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ята на нейното съществуване. Точно това е бил и големият въпрос 
пред революционерите от XIX в., преди всичко да направят възмож-
но съществуването на хипотезата. Е, това отново е нашата задача в 
междинния етап, който ни гнети. И тя е вдъхновяваща: чрез съчета-
ния на конструкции на мисълта, които са винаги глобални или уни-
версални, и чрез политически експерименти, които са локални или 
единични, но универсално предаваеми, да осигурим новото същест-
вуване на комунистическата хипотеза в съзнанията и ситуациите.

Превод от френски език: Димитър Божков
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Жак Рансиер

Комунисти без комунизъм? (2010)1

Това, което имам да казвам, е просто и дори би могло да изглежда 
на някои твърде опростено. Но понеже желаят от нас да разсъжда-
ваме върху това, което днес думата за комунизъм може да иска да 
каже, то е оправдано да предложа няколко елементарни въпроса и 
да взема предвид няколко прости факта. Първият факт е следният: 
името за комунизъм не обозначава само героичните движения и чу-
довищните държавни власти от миналото. Това не е едно изоставено 
и прокълнато име, което имаме героичната и опасна задача да съжи-
вим. „Комунистическа” днес е името на партията, която управлява 
най-населената нация и една от най-проспериращите капиталисти-
чески сили в света. Настоящата връзка между думата „комунизъм”, 
държавния абсолютизъм и капиталистическата експлоатация трябва 
да присъства в хоризонта на всяко разсъждение за това какво тази 
дума означава днес. 

Моето собствено разсъждение за тази дума ще тръгне от из-
речение, извадено от наскоро записан от Ален Бадиу разговор в 
органа на Френската комунистическа партия: „Комунистическата 
хипотеза е хипотезата за еманципацията”. Така, както го разби-
рам, изречението означава, че смисълът на думата е вътрешно 
присъщ на практиките на еманципацията, че комунизмът е фор-
мата на универсалност, конструирана от тези практики. Напълно 
съм съгласен с така разбраното твърдение. Разбира се, остава да 
дефинираме какво разбираме под еманципация, за да знаем какъв 
комунизъм се съдържа тук. 

Без да изненадвам никого, ще тръгна от според мен най-силното 
и кохерентно понятие за еманципация, това, което е било формули-
рано от мислителя на интелектуалната еманципация Жозеф Жакото. 
Еманципацията е излизането от ситуация на малцинство. Малцин-
ствен е този, който има нужда да бъде насочван, за да не рискува да 

1 Преводът е направен по изданието: Jacques Ranciere, „Communistes sans 
communisme?”, в: Alain Badiou et Slavoj Zizek, L’idee du communisme, Paris: 
Lignes, 2010, pp. 231-245; бел. ред.
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се изгуби, следвайки собственото си чувство за ориентация. Такава 
е идеята, управляваща традиционната педагогическа логика, според 
която учителят тръгва от ситуацията на незнание, т.е. на неравенство, 
на ученика, за да го или я насочва, стъпка по стъпка, по пътя на по-
знанието, който е също така този на едно бъдещо равенство. Такава 
е също така логиката на Просвещението, където образованите елити 
трябва да водят незнаещия и суеверен народ по пътя на прогреса. 
Именно това е, според Жакото, истинското средство за увековечава-
не на неравенството в името на равенството. Предписаният процес, 
водещ незнаещия и народа към обещаното равенство, разбрано в 
термините на тяхното обучение, предполага в действителност едно 
неотменимо неравенство между два вида интелигентност. Учителят 
никога няма да бъде настигнат в това от своя ученик, защото той е 
запазил за себе си науката, която прави разликата, тази, която де-
тето-ученик и ученикът-народ никога няма да придобият и която е 
най-просто науката за незнанието. На тази логика на неравенството 
мисленето за еманципацията противопоставя един егалитарен прин-
цип, дефиниран от две аксиоми: първо, равенството не е цел, която 
трябва да бъде достигната; тя е изходна точка, предпоставка, отва-
ряща полето на възможна верификация. Второ, интелигентността е 
една. Няма интелигентност на учителя и интелигентност на ученика, 
интелигентност на законодателя и такава на занаятчията и т.н. Има 
една интелигентност, не съответстваща на никаква позиция в соци-
алния ред, която принадлежи на всеки в качеството ѝ на интелигент-
ност на всеки. И така еманципация иска да каже: утвърждаването на 
тази една интелигентност и верифицирането на потенциала за равен-
ство на интелигентностите. 

Да скъсаме с педагогическите предпоставки за двойствеността на 
интелигентностите, означава също така да скъсаме със социалната 
логика на разпределението на позициите, такова, каквото Платон е 
определил в две положения в Държавата, обясняващи защо занаят-
чиите трябва да вършат само своята собствена работа и нищо друго: 
първо, защото работата не чака, второ, защото богът им е дал специ-
фичната за упражняването на тази работа заложба, включваща лип-
сата на заложба за всяко друго занимание. И така еманципацията на 
работниците включва утвърждаването на това, че работата може да 
почака, и че няма заложба - т.е. липса на заложба, - характерна за за-
наятчията. Тя включва скъсването връзките на необходимост, свърз-
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ващи определено занимание с определена форма на интелигентност, 
както и утвърждаването на всеобща и равнопоставена способност на 
тези, за които се е смятало, че имат единствено интелигентността, 
свързана с тяхната работа, т.е. (не)интелигентността, съответстваща 
на тяхното подчинено положение. 

И така еманципацията включва комунизъм на интелигентността, 
приложен в доказване способността на „неспособните”: способнос-
тта на незнаещия да научи чрез самия себе си, както казва Жакото. 
Ние можем да добавим: способността на работника да остави своя 
поглед и своя дух да се откъснат от труда на неговите ръце; способ-
ността на дадена общност от работници да спрат тази работа, която 
„не чака”, независимо от това, че те имат нужда от нея, за да живеят; 
да превърнат частното пространство на работилницата в публично; 
сами да организират производството или да поемат управлението на 
града, напуснат или предаден от своите управници, както и всички 
форми на егалитарна намеса, способни да покажат колективната 
сила на еманципираните мъже и жени. 

Казах: „Можем да добавим”. Можем да изведем от тезата за кому-
низма на интелигентностите колективните форми на актуализация на 
този комунизъм. И тук се появява трудността: в каква степен утвър-
ждаването комунизма на интелигентността на всеки с всеки може да 
съвпадне с комунистическата организация на едно общество? Жа-
кото отрича напълно тази възможност. Еманципацията, според него, 
е форма на действие, която може да се предава до безкрайност, от 
индивид на индивид. В това тя стриктно се противопоставя на логи-
ката на социалните тела, логика на ценза, управлявана от законите за 
социалната гравитация, аналогични на тези за физическата гравита-
ция. Всеки може да се еманципира и да еманципира други хора; така 
можем да си представим цялото човечество, съставено от еманципи-
рани индивиди. Но едно общество не може да бъде еманципирано.

Това тук не е само личното убеждение на ексцентричен мислител. 
И също така не е вече просто въпрос на противопоставянето меж-
ду индивид и колектив. Въпросът е да знаем как колективизацията 
на способността на всеки може да съвпадне с всеобщата организа-
ция на едно общество, как ан-архичния принцип на еманципацията 
може да стане този на едно социално разпределение на местата, 
задачите и моженията. Това е проблем, който е време да поставим 
настрана от постоянно повтаряните проповеди за спонтанността и 
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организацията. Със сигурност еманципацията е безредие, но безре-
дие, в което няма нищо спонтанно. И обратно, често организацията 
не е нищо друго освен спонтанното възпроизвеждане на съществу-
ващите форми на социална дисциплина. Какво представлява дис-
циплина на еманципацията? Такъв е бил проблемът на тези, които, 
във века на Жакото, са се заемали със създаването на комунистиче-
ски колонии като Кабе или на комунистически партии като Маркс и 
Енгелс. Комунистическите колонии като водената от Кабе икарий-
ска колония в Съединените щати се провалили. Но не се провали-
ли, както твърди разпространеното мнение, защото индивидуални-
те характери не са могли да се подчинят на общата дисциплина, а 
точно обратното, защото комунистическата способност, подялбата 
на способността, принадлежаща на всички, не би могла да се при-
ватизира и да се превърне в лична добродетел на комунистическия 
човек. Темпоралността на еманципацията - темпоралността на 
изучаването на интелектуалната колективна власт - не е успяла да 
съвпадне с разпределението на времето на едно организирано об-
щество, даващо на всеки и на всяка неговите/нейните място и функ-
ция. Други общности в този район са се справили много по-добре. 
Причината за това е проста: те не са съставени от еманципирани 
работници комунисти, а от събрани под авторитета на религиозна 
дисциплина мъже и жени. Икарийската общност е била съставена 
от комунисти. И от самото начало нейният комунизъм е бил раз-
късан между наредената от Бащата на общността комунистическа 
организация на всекидневния живот и егалитарното събрание, въ-
плъщаващо комунизма на комунистите. Преди всичко комунисти-
ческият работник е работник, утвърждаващ своята способност да 
прави и да обсъжда общите закони, вместо да се ограничава само 
до изпълнението на своята задача на полезен работник. Нека не за-
бравяме, че това е проблемът, който Платон по свой начин решава в 
Държавата. В тази държава работниците, хората с желязна душа, 
не могат да бъдат комунисти; единствено законодателите със злат-
на душа могат и трябва да се отказват от материалното злато, за да 
живеят, в качеството си на комунисти, от производството на работ-
ниците не-комунисти. И така държавата се определя собствено от 
властта на комунистите върху работниците. Това е старо решение, 
но с цената на сериозно подсилване тялото на пазачите, то все още 
е на почит в комунистическата държава, която споменах в началото.
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Кабе е забравил пазачите. Колкото до Маркс и Енгелс, те решават 
да разпуснат комунистическата партия, която самите те са създали, 
и да изчакат еволюцията на производителните сили да постави ис-
тински комунисти на мястото на тези магарета, смятащи се за те-
хни братя, без да разбират нищо от тяхната теория. За тях комуни-
змът не би могъл да бъде събирането на еманципирани индивиди, 
експериментиращи с колективния живот като отговор на егоизма и 
несправедливостта на обществото. Това би трябвало да бъде пълно-
то осъществяване на една форма на универсалност, вече задействана 
в капиталистическата организация на производството и в буржоаз-
ната организация на формите на живот. Това е осъществяването на 
вече съществуваща колективна рационалност, дори и под формата на 
нейното противоположно - партикуларността на частните интереси. 
Колективните сили на еманципацията вече съществуват. Единствено 
липсва формата на тяхното субективно и колективно присвояване. 

Единственият проблем е това „единствено”. Бихме могли да пре-
одолеем трудността на цената на две аксиоми. Първо, има вътрешна 
динамика на развитието на производителните сили: това развитие от 
само себе си задейства общностна сила, която трябва да взриви всич-
ки форми на капиталистически частен интерес. Второ, наложително 
е тя чрез самата своя логика да разруши всички други форми на общ-
ност, всички особени форми на общност, въплътени от семейство-
то, Държавата, религията или всички други традиционни социални 
отношения. Така проблемът за единственото се оказва преобърнат: 
комунизмът се явява като единствената възможна форма на общност 
след оттеглянето на другите. 

Така можем да снемем напрежението между комунистите и общ-
ността. Това решение има единствено недостатъка да изличава хе-
терогенността на логиката на еманципацията по отношение логи-
ката на развитие на социалния ред. То изличава това, което е в сър-
цето на еманципацията, а именно комунизма на интелигентността, 
утвърждаването на способността на всеки да бъде там, където не 
може да бъде, и да прави това, което не може да прави. То се стреми 
да основе възможността на комунизма върху тяхната неспособност. 
Но това обявяване на неспособността има двойно значение: от една 
страна, то свързва възможността за комунистическа субективация 
с един опит на лишението, произтичащ от историческия процес: 
пролетариатът, казва Маркс, е класата на обществото, която вече 

Жак Рансиер



389

не е класа на обществото, а продуктът на разлагането на всички 
класи. То няма за губене нищо друго освен собствените си вериги. 
И съзнанието за неговата ситуация, необходимо за конституирането 
му като революционна сила, е нещо, което самата тази ситуация го 
притиска да придобие. Така компетенцията на пролетария се отъж-
дествява с познанието, което не е нищо друго освен продуктът на 
опита на железния човек, опита на фабриката и експлоатацията. Но 
от друга страна, това условие, което трябва да го просвети, е поста-
вено като условие на незнанието, произведено от самия механизъм 
на идеологическо господство: железният човек, човекът, впримчен 
в системата на експлоатацията, може да види тази система само в 
обърнатото огледало на идеологията. Поради това компетентността 
на пролетария не може да бъде негова компетентност. Тя е позна-
нието за целокупния процес и за причините за неговото незнание, 
познание, достъпно само за тези, които не са уловени от машината, 
за комунистите, доколкото те не са нищо друго освен комунисти. 

И така, когато казваме, че комунистическата хипотеза е тази за 
еманципацията, не бива да забравяме историческото напрежение 
между двете хипотези. Комунистическата хипотеза не е възмож-
на освен на базата на хипотезата за еманципацията. Тя е възможна 
само като колективизация на властта на всеки. Но още от своите ко-
рени, комунистическото движение - разбирам под това движението, 
поставящо си за цел създаването на комунистическо общество - е 
било пропито от обратната предпоставка, предпоставката за неравен-
ството под различни форми: педагогико-прогресистката хипотеза за 
различието на интелигентностите; контрареволюционния анализ на 
Френската революция като зараждане на разрушаващия традицион-
ните форми на общност и солидарност индивидуализъм; буржоазно 
разобличаване на дивото присвояване на велики думи, образи, идеи 
и стремежи от децата на народа и т.н. Хипотезата на еманципация-
та е хипотеза на доверието. Но развитието на марксистката наука и 
на комунистическите партии я обърква с нейното противоположно, 
с култура на недоверието, основана на предпоставката за неспособ-
ността на по-голямата част да виждат и да разбират. 

Съвсем логично тази култура на недоверието подема наново ста-
рата комунистическа опозиция между комуниста и работника. Но тя 
го прави под формата на един double bind, дисквалифициращ енту-
сиазма на комунистите в името на опита на работниците и опита на 
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работниците в името на знанието на комунистическия авангард. Така 
постепенно работникът изиграва ролята на неспособен да види отвъд 
непосредствените си икономически интереси егоистичен индивид и 
тази на експерт, образован от дългия си и незаменим опит от труда и 
експлоатацията. Комунистът от своя страна изиграва или ролята на 
дребнобуржоазния анархист, нетърпелив да види реализирането на 
своите копнежи, дори и при риска да застраши бавния и необходим 
ход на процеса, или тази на изцяло отдадения на колективната кауза 
образован активист. Взаимното изобразяване на златната комунисти-
ческа душа от железния човек работник и на железния човек работ-
ник - от златната комунистическа душа е било проведено от всички 
комунистически власти, от НЕП до Културната революция, то е било 
интериоризирано както от марксистката наука, така и от левичарски-
те организации. Нека само се замислим за начина, по който моето 
поколение премина от алтюсерианската вяра в науката, призвана да 
разкрива неизбежните илюзии на агентите на производство, към ма-
оисткия ентусиазъм за превъзпитание на интелектуалците чрез ра-
ботата в завод и авторитета на работниците. Нека само не объркваме 
превъзпитанието на интелектуалците чрез ръчен труд с превъзпита-
нието на дисидентите чрез принудителен труд. 

И ако все още трябва да бъде мислено нещо ново под името ко-
мунизъм, то според мен, трябва да извлечем неговата идея от този 
double bind. В действителност не си заслужва усилието да съживя-
ваме комунистическата идея с единственото основание, че навярно 
комунизмът е убил много хора и е извършил ужасяващи неща, но че 
въпреки всичко капитализмът и т.нар. демокрации имат също така 
не малко кръв по ръцете си. Това е същият начин на мислене, който 
сравнява броя на палестинските жертви от израелската окупация с 
този на еврейските жертви на нацисткия геноцид, броя на еврейските 
жертви на нацизма - с този на милионите африканци, подложени на 
депортация и робство, с жертвите на френската републиканска ко-
лонизация или избитите от демократична Америка индианци. Този 
начин на сравняване и йерархизиране на злините довежда до своето 
противоположно, а именно изличаването на всички различия в име-
то на еквивалентността на експлоатацията с експлоатацията, която е 
последната дума на определен марксистки нихилизъм. 

Не си заслужава усилието да посветим много време на тази аргу-
ментация. Също така вече не си заслужава да съживяваме дискусиите 
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върху добрата организация и „вземането на властта”. Историята на 
комунистическите партии и държави може да ни научи как да изграж-
даме солидни организации за вземането и запазването на властта. Но 
тя е много по-малко подходяща да ни каже на какво може да прилича 
комунизмът като власт на всеки. Впрочем съгласен съм с Ален Бадиу 
за това да мислим, че историята на комунизма като история на еман-
ципацията е преди всичко тази на комунистическите моменти, които 
най-общо са били моменти на изчерпването на държавните институ-
ции и отслабване влиянието на институционалните партии. Думата не 
трябва да дава повод за омраза. Момент не е просто точка, изчезва-
ща в потока на времето. Това е също така momentum, изместване на 
равенствата и установяване на един друг поток на времето. Един ко-
мунистически момент, това е една нова конфигурация на това, което 
„общото” иска да каже, една реконфигурация на света на възможните 
[les possibles]. Това не е само време на свободна циркулация на вече 
не свързани частици. Комунистическите моменти са показали пове-
че организационна способност, отколкото бюрократическата рутина. 
Но също е вярно, че тази организация винаги е била организация на 
безредието по отношение на „нормалното” разпределение на местата, 
функциите и идентичностите. Ако комунизмът е мислим за нас, то е 
като традицията, създадена от тези прочути или пък незнайни момен-
ти, когато прости работници, обикновени мъже и жени, са показвали 
способността си да се борят за техните права и за тези на всички ос-
танали, да задействат заводи, общества, администрации, училища или 
армии, колективизирайки властта на равенството на всеки с всеки. Ако 
нещо заслужава да бъде реконструирано под този знак, то това е една 
форма на темпоралност, сингуларизираща връзката на тези моменти. 
Тази реконструкция включва преутвърждаване хипотезата за довери-
ето, отслабена или разрушена от култура на подозрението, влязла в 
употреба в комунистическите държави, партии и дискурси. 

Изключително важна за всяко мислене върху комунистическата 
хипотеза днес е тази връзка между утвърждаването на специфична 
субективност и реконструкцията на автономна темпоралност. Но все 
пак ми се струва, че дискусията по този въпрос се е оказала възпрепят-
ствана от няколко свързани с логиката на капиталистическия процес 
проблематични „очевидности”. Те приемат днес две основни форми. 
От една страна, вече видяхме преутвърдена тезата, правеща от кому-
низма следствие на вътрешните трансформации на капитализма. На-
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стоящото развитие на формите на нематериално производство е било 
представено като доказателство за връзката между двете основни тези 
на Манифеста: тази, която твърди, че „всичко съсловно и безусловно 
се изпарява”, и тази, която твърди, че капиталистите ще бъдат своите 
собствени гробокопачи. Казват ни, че днес капитализмът произвежда 
вместо присвоима продукция, мрежа от интелектуална комуникация, 
където производство, потребление и обмен се превръщат в един и 
същ процес. Така че съдържанието на капиталистическото производ-
ство ще накара своята форма да експлодира, идентифицирайки се все 
повече с комунистическата власт на нематериалния колективен труд. 
По същия начин латентната опозиция между комуниста със златната 
душа и работника с желязната душа ще бъде разрешена от историче-
ския процес в полза на първия. Но тази победа на комуниста върху ра-
ботника изглежда, самата тя, все повече като победа на комунизма на 
Капитала върху комунизма на комунистите. В книгата си Сбогом, г-н 
Социализъм, Антонио Негри цитира твърдението на един съвременен 
теоретик, според което финансовата институция, именно чрез пенси-
онните фондове, днес е единствената институция, способна да ни даде 
мярата за натрупан и уеднаквен труд, единствената, способна да въп-
лъти реалността на колективния труд. Така бихме имали капитализъм 
на Капитала, който би трябвало „само” да преобразим в капитализъм 
на множествата. В доклада си на настоящата конференция Антонио 
Негри ясно подчерта, че „комунизмът на Капитала” в действителност 
е присвояване на общото от Капитала, т.е. присвояване на множестве-
ностите. Но все още е прекалено да го наричаме „комунизъм”. Още по-
прекалено е така да посвещаваме историческа рационалност на този 
процес. Това, което настоящата финансова криза постави под въпрос, 
е именно рационалността на тази рационалност. В действителност на-
стоящата „криза” е спирачката на капиталистическата утопия, цару-
ваща без конкуренция през последните двадесет години, последващи 
падането на Съветската империя: утопия за саморегулацията на пазара 
и за възможността според логиката на свободния пазар да се реорга-
низират съвкупността от институции и социални отношения, както и 
всички форми на човешки живот. Днес едно преосмисляне на кому-
нистическата хипотеза трябва да вземе предвид конституираното от 
този фалит на великата капиталистическа утопия неизказано събитие. 

Същата тази ситуация би трябвало да ни доведе до поставяне под 
въпрос на една друга съвременна форма на марксисткия дискурс: 
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тази, която ни описва последния етап на капитализма като произвеж-
дащ световна дребна буржоазия, въплъщаваща Ницшевото проро-
чество за царството на „последния човек”: един свят, изцяло посве-
тен на служенето на богатството, на култа на стоката и спектакъла, 
на свръхазовата повеля на насладата [jouissance] и на нарцистичните 
форми на широко разпространено автоекспериментиране. Тези, кои-
то ни описват този световен триумф на „масовия индивидуализъм”, 
се съгласяват да му дадат името демокрация. Така демокрацията из-
глежда като жизнения свят, произведен от господството на Капита-
ла и от скоростното разрушаване на всички форми на общност и на 
универсалност, които я съпътстват. И така това описание конструира 
проста алтернатива: или демокрацията, т.е. омразното царство на по-
следния човек, или „отвъд демокрацията”, приемаща съвсем естест-
вено образа на комунизма. 

Проблемът е, че днес много хора споделят това описание, макар 
и да извличат изцяло противоположни изводи: десни интелектуал-
ци, оплакващи разрушаването от демокрацията на социалната връзка 
и на символния ред; класически социолози, противопоставящи до-
брата стара социална критика на опасната „артистична критика” на 
разбунтувалите се от 1968 г.; постмодерни социолози, подиграващи 
се с неспособността ни да приемем царството на световното изоби-
лие; философи, подканящи ни към революционната задача на днеш-
ния ден, която би била да спасим капитализма, вдъхвайки му ново 
духовно съдържание и т.н. В лоното на тази констелация простата 
алтернатива (демократична локва или комунистически скок) тутакси 
изглежда проблематична. Когато описват недостойното царство на 
универсалния демократическия нарцисизъм, със сигурност може да 
се заключи: единствено комунизмът ще ни извади от това блато. Но 
тогава се поставя следният въпрос: с кого, с какви субективни сили 
претендират да конструират комунизма? Тогава зовът за идния ко-
мунизъм прилича повече на Хайдегерово пророчество, призоваващо 
към завръщане на ръба на пропастта, най-малкото ако не определи 
формите на действие, имащи за единствена цел да поразят врага и 
да блокират капиталистическата машина. Проблемът е, че за блоки-
рането на икономическата машина американските трейдъри и сома-
лийските пирати са се показали много по-ефикасни, отколкото рево-
люционните активисти. За съжаление техният ефикасен саботаж не 
създава никакво пространство за никакъв комунист. 

Комунисти без комунизъм? (2010)
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Днес едно преосмисляне на комунистическата хипотеза предпола-
га работа по разграничаване формите на възможност за темопорални 
сценарии, правещи от комунизма било последицата на иманентен на 
капитализма процес, било последният шанс да се задържим на ръба 
на бездната. Тези два времеви сценария остават зависими от двете 
големи форми на замърсяване на комунистическата логика на еман-
ципацията от логиката на неравенството: педагогико-прогресистката 
логика на Просвещението, правеща от Капитала учителят, просвеща-
ващ незнаещите работниците и подготвящ ги за винаги идното ра-
венство, и реактивната антипрогресистка логика, идентифицираща 
модерните форми на жизнен опит с триумфа на индивидуализма над 
общността. Проектът за съживяване на комунистическата хипотеза 
има смисъл единствено ако поставя под въпрос тези две форми на 
замърсяване и начина, по който днес те все още господстват над пре-
тендиращите да бъдат критически анализи на нашето настояще. Той 
няма смисъл, ако не постави под въпрос господстващите описания на 
т.нар. постмодерен свят. Съвременните форми на капитализма, изгър-
мяването на пазара на труда, новата несигурност и разрушаването на 
системите на социална солидарност днес създават форми на живот и 
преживявания на труда, често по-близки до тези на пролетариите от 
XIX в., отколкото до тези на high-tech специалистите или до светов-
ното царство на отдадената на френетичния култ на потреблението 
дребна буржоазия, описани от толкова социолози. Но не става въпрос 
само да изпитаме правилността на тези описания. Радикализирайки 
повече-по-нататък, става въпрос да оспорим определен тип връзка 
между анализите на глобалните исторически процеси и определянето 
картите на възможното. Би трябвало да сме научили доколко са про-
блематични основаните на анализа на социалната еволюция големи 
стратегии. Колкото до еманципацията, тя никога няма да бъде нито 
изпълняването на историческа необходимост, нито героичното пре-
обръщане на тази необходимост. Трябва да я мислим, започвайки от 
нейната несвоевременност, което означава две неща: първо, липсата 
на историческа необходимост, която да основава нейното съществу-
ване, второ, нейната хетерогенност по отношение на структурираните 
от времето на господството форми на опит. Единственото комунисти-
ческо наследство, което си заслужава да проучим, е това, което ни е 
останало от множествеността на формите на експериментиране със 
способността на всеки, днес, както и вчера. Единствената комунисти-

Жак Рансиер
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ческа интелигентност е конструираната през тези експериментирания 
колективна интелигентност. 

Би могло да ми се възрази, че дефинирам комунизма в термини, сла-
бо различни от тези, които използвам, за да дефинирам демокрацията. 
Ще отговоря, че моето схващане за еманципацията със сигурност ос-
порва тезата, противопоставяща комунизма на демокрацията, разбра-
на било като държавна форма на господството на буржоазията, било 
като жизнен свят, организиран от властта на стоката. Знаем, че думата 
„демокрация” може да покрие доста неща, но знаем, че същото важи и 
за думата „комунизъм”. И работата е в това, че комбинирайки вярата в 
историческата необходимост с културата на незачитане, достигаме до 
един доста специфичен тип комунизъм: комунизмът като присвоява-
не на производителните сили от властта на държавата и тяхното уп-
равление от един „комунистически” елит. Още веднъж, това може да 
бъде бъдеще за капитализма. Но не и за еманципацията. Бъдещето на 
еманципацията може да се съдържа единствено в автономното разви-
тие сферата на общото, създадена от свободното свързване на мъже и 
жени, прилагащи принципа на равенството. Трябва ли да се задоволим 
да наричаме това „демокрация”? Има ли предимство да го наричаме 
„комунизъм”? Виждам три причини, които могат да оправдаят това 
последно име. Първата е, че то поставя акцента върху принципа на 
единство и равенство на интелигентностите. Втората е, че подчертава 
присъщия на колективизацията на този принцип утвърдителен аспект. 
Третата е, че посочва способността за себенадмогване, присъща на 
този процес, неговата безкрайност, включваща възможността да изо-
бретяваме все още невъобразими бъднини. В замяна на това бих съжа-
лявал за термина, ако означава, че знаем това, което тази способност 
може да осъществи като всеобща трансформация на света, и че позна-
ваме пътя, по който да я достигнем. Това, което знаем, е единствено 
това, което днес тази способност е способна да осъществи като раз-
нопосочни колективни форми на живот, на борба и на мислене. Пре-
осмислянето на комунистическата хипотеза минава през изследване 
на присъщия на тези форми потенциал за колективна интелигентност. 
Самото това изследване предполага пълното възстановяване на хипо-
тезата на доверието.

Превод от френски език: Димитър Божков

Комунисти без комунизъм? (2010)
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Общото в комунизма (2010)1

Икономическата и финансовата кризи, избухнали през есента на 
2008 г., доведоха до извънредни, бързи и дълбоки промени в областта 
на политическите видове въображаемо. Едва до преди няколко годи-
ни говоренето за климатичните промени бе посрещано с насмешка и 
отхвърляно от традиционните медии като апокалиптично преувеличе-
ние. Сега обаче, едва ли не ден по-късно, климатичните промени се 
приемат за част от универсалния здрав разум, така както икономиче-
ската и финансова криза преподредиха господстващите схващания за 
капитализма и социализма. Само до преди година критиките срещу 
неолибералните стратегии на дерегулация, приватизация и свиване-
то на социалната държава - да не говорим за критиката срещу капи-
тала - бяха заклеймявани като налудничави. Днес първа страница на 
Нюзуийк ни уведомява, и то само с полуирония, че „вече всички сме 
социалисти”. Господството на капитала изведнъж се оказва поставено 
под въпрос както отляво, така и отдясно, така както и някаква форма 
на социалистическата или кейнсианска държава изглежда неизбежна.

Необходимо е да погледнем отвъд така предложените алтер-
нативи. Твърде често изглежда сякаш единственият ни избор е 
между капитализъм и социализъм, частна и обществена собстве-
ност, като единственият лек за несполуките на държавния кон-
трол е да приватизираме, а за тези на капитала - да одържавяваме 
[publicize], т.е. да прилагаме държавна регулация. Нужно е да ос-
мислим и една трета възможност: нито частната собственост на 
капитализма, нито държавната [public] собственост на социали-
зма, а общото [common2] на комунизма.

1 Преводът е направен по изданието: Michael Hardt, „The Common in 
Communism”, в: Rethinking Marxism, Vol. 22, No. 3, pp. 346-356; благодарнос-
ти на автора за разрешението да публикуваме този превод и безвъзмездно 
предоставените авторски права; бел. ред. 
2 Английският термин commons няма точен превод на български език. Най-
често предлаганият еквивалент е „публично” или „общо благо”, но тези пре-
води пропускат по-радикалния заряд на понятието, който е по-скоро в смисъл 
на комунално и автономно от държавата, и от капитала. В желанието си да 
избегнем объркване с популярни сред латиноамериканските деколониални 
движения идеи за „комуналното” (the communal) обаче, превеждаме common/s 
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Множество основни понятия в политическия ни речник, от кому-
низъм до демокрация и свобода, са изкривени до степен, в която са 
почти неупотребими. Всъщност в стандартната си употреба понятие-
то „комунизъм” е приравнявано със своята противоположност, тотал-
ния държавен контрол над икономиката и обществения живот. Раз-
бира се, можем да изоставим тези термини и да изобретим нови, но 
така ще се наложи да изоставим дългите исторически борби, мечти и 
стремежи, свързани с тези понятия. Смятам за по-разумно да се бо-
рим за тези понятия, с цел да възстановим или обновим смисъла им. 
Понятието „комунизъм” изисква анализ на формите на политическа 
организация, които са възможни днес, а преди това и разглеждане на 
природата на настоящото икономическо и обществено производство. 
В това есе ще се огранича до предварителната задача на критика на 
политическата икономия.

Една от причините за това, комунистическите хипотези от отми-
нали епохи да не са вече актуални, е, че съставът на капитала и усло-
вията и продуктите на капиталистическото производство са се изме-
нили. Най-важното е, че техническия състав на труда се е изменил. 
Как произвеждат хората в и извън работните си места? Какво произ-
веждат и при какви условия? Как се организира производственото 
сътрудничество? И какво са разделенията на труда и на властта, кои-
то ги разграничават по линия на пола [gender] и расата и в местните, 
регионални, и в глобалните контексти? Наред с това трябва да ана-
лизираме и имуществените отношения, при които трудът произвеж-
да. Заедно с Маркс можем да кажем, че критиката на политическата 
икономия в сърцевината си е и критика на собствеността. „В този 
смисъл комунистите могат да обобщят своята теория в един израз: 
унищожаване на частната собственост”3. 

За да се разгледа отношението и борбата между собствеността и 
общото, които считам като за централни за комунистическия ана-
лиз, искам да разгледам две части от Икономическo-философски 
ръкописи на Маркс от 1844 г. С препращането към Ръкописитe не 
възнамерявам да противопоставям ранния на късния Маркс, да въз-
хвалявам Марксовия хуманизъм или нещо от този сорт. Всъщност 
тези аргументи пронизват цялото творчество на Маркс. Нито пък е 
необходимо да се молим на господаря, за да подновим понятието „ко-
мунизъм”. Ръкописите ни предоставят възможност за разкриване на 

като „общото” в останалата част на този текст; бел. прев. и ред.
3 Karl Marx and Friedrich Engels, The Communist Manifesto, London: Verso, 
1998, p. 52 [цит. по бълг. изд.: Манифест на Комунистическата пар тия, 
превод Димитър Денков, София: ГАЛ-ИКО, 1999, с. 46; бел. ред. ]; бел. авт.
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общото в комунизма, все по-уместно днес, както и за измерване на 
разстоянието между Марксовата епоха и нашата.

В първата част, озаглавена „Отношението на частната собстве-
ност”, Маркс предлага периодизация, подчертаваща господства-
щата форма на собственост във всяка една епоха. Към средата 
на XIX в., твърди той, в европейските общества вече господства 
не недвижима собственост като земята, а движимата, която обик-
новено е продукт на промишленото производство. Периодът на 
преход се характеризира с безмилостна борба между двете форми 
на собственост. В типичния си стил Маркс се подиграва с твърде-
нията, че някой от двата вида собственост допринася за общест-
веното благо. Поземлените собственици наблягат върху произво-
дителността на земеделското производство и върху жизнената му 
важност за обществото, както и върху „аристократичния произ-
ход на своята собственост, феодалното си минало и своите ре-
минисценции, поезията на възпоменанията, своята мечтателност, 
своето политическо значение и т.н.”4. Притежателите на движима 
собственост, от друга страна, нападат тесногръдието и консерва-
тивността на света на недвижимата собственост, възхвалявайки 
самите себе си. „Тя [движимата собственост]”, пише Маркс, „била 
дала на света политическата свобода, разбила оковите на граж-
данското общество, свързала хората от целия свят, създава чове-
колюбивата търговия, чистия морал, изтънченото образование”5. 
Маркс смята, че движимата собственост неизбежно ще постигне 
икономическо господство над недвижимата. „От действителния 
ход на развитието ... следва неизбежната победа на капиталиста, 
т.е. на развитата частна собственост над неразвитата, половин-
чатата частна собственост над поземления собственик, както и 
изобщо вече трябва да победи движението над неподвижността, 
откритата, самоосъзнатата низост над скритата и неосъзната ни-
зост, алчността над жаждата за наслаждения, признатият не-
уморим, ловък егоизъм на просвещението над местния, обигран, 
наивен, инертен и фантастичен егоизъм на суеверието, както и 
парите - над другите форми на частната собственост”6. Маркс, 
разбира се, се подиграва и на двата вида собственици, но призна-

4 Marx, Economic and Philosophical Manuscripts, в: Early Writings, trans. R. 
Livingstone and G. Benton, London: Penguin, 1975, p. 338 [цит. по бълг. изд.: 
Маркс, Икономическо-философски ръкописи от 1844 г., в: Маркс/Енгелс, 
Съч., т. 42, София: Издателство на БКП, 1983, с. 99; бел. ред.]; бел. авт.
5 Ibid., p. 339 [цит. по бълг. изд.: пак там, сс. 99-100; бел. ред.]; бел. авт.
6 Ibid., p. 340 [цит. по бълг. изд.: пак там, с. 100; бел. ред.]; бел. авт.
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ва това, че движимата собственост, макар и заслужаваща презре-
ние, има предимство в разкриването на „труда като единствена 
същност на богатството”7. Неговата периодизация, с други думи, 
подчертава нарасналия потенциал на комунистическия проект.

Бих искал да разгледам успоредната борба между две форми на 
собственост днес, но преди това трябва да отбележа, че надмощие-
то на движимата над недвижимата собственост отговаря на победата 
на печалбата над рентата като господстващ модел на експроприация. 
При събирането на рента капиталистът остава относително външен 
на процеса на производство на стойност, като само извлича стойност, 
произведена чрез други средства. Генерирането на печалба, от друга 
страна, изисква въвличането на капиталиста в производствения про-
цес, налагайки форми на сътрудничество, дисциплинарни режими и 
т.н. По времето на Джон Мейнард Кейнс печалбата вече е придобила 
толкова голямо достойнство пред рентата, че Кейнс предвижда (или 
предписва) „евтаназията на рентиерите” и следователно изчезването 
на „нефункционалния инвеститор” в полза на капиталистическия ин-
веститор, който организира и управлява производството8. Това раз-
биране за историческо движение на капитала от рента към печалба 
отговаря и на прехода от първоначално натрупване на капитала към 
строго капиталистическо производство. Първоначалното натрупване 
може да се смята в този контекст за абсолютна рента, която изцяло 
експроприира богатство, което е произведено другаде.

Преминаването от рента към печалба и от господството на недви-
жимата към движима собственост са част от по-общо твърдение на 
Маркс, че в средата на XIX в. едрата индустрия измества земеде-
лието като хегемонна форма на икономическо производство. Той, 
разбира се, не твърди, че става въпрос за количествено изместване. 
Индустриалното производство е едва малка част от икономиката 
дори на Англия, най-индустриализираната страна по негово време. 
Мнозинството работници се трудят на полето, а не във фабриките. 
Твърдението на Маркс е, че става въпрос за качествено изменение: 
всички производствени форми са принудени да възприемат характер-
ните черти на индустриалното производство. Земеделието, минното 
дело, дори и самото общество трябва да възприемат индустриалните 
режими на механизация, съответната трудова дисциплина, темпорал-
ност, ритъм, работен ден и т.н. Класическото есе на Е. П. Томпсън9 

7 Ibid., p. 343 [цит. по бълг. изд.: пак там, с. 103; бел. ред.]; бел. авт.
8 J.M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, 
London: Macmillan, 1936, p. 376; бел. авт.
9 E.P. Thompson, „Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism”, в: Past 
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за часовниците и трудовата дисциплина е прекрасно онагледяване 
на прогресивното налагане на индустриалната темпоралност върху 
цялото общество. В следващия Маркс век и половина тенденцията 
за налагане на характерните черти на индустрията се разгръща по 
невероятни начини.

Днес обаче е видно, че индустрията вече не заема хегемонна пози-
ция в икономиката. Това не означава, че днес по-малко хора работят 
във фабрики от преди 10, 20 или 50 години - въпреки че, в известен 
смисъл, местата на тези фабрики са се сменили, по посока на обра-
тната страна на глобалните разделения на труда и властта. В основата 
си твърдението отново не е количествено, а качествено. Индустрията 
вече не налага своите характерни черти над останалите сектори на 
икономиката и над обществените отношения като цяло. Това, струва 
ми се, е относително непротиворечиво твърдение.

По-големи несъгласия се появяват тогава, когато се настоява, 
че вече съществува друга форма на производство, която насле-
дява индустриалната по същия хегемонен начин. Тони Негри и 
аз твърдим, че нематериалният труд или биополитическото про-
изводство се разгръщат в тази хегемонна роля. Чрез понятия 
като „нематериално” и „биополитическо” се стремим да съберем 
в едно производството на идеи, информация, образи, познание, 
код, езици, социални отношения, афекти и други подобни. Това 
обозначава професии от цялата стопанска сфера, както от висок, 
така и от нисък клас, от здравни работници, стюардеси и пре-
подаватели до софтуерни програмисти, от работници в бързото 
хранене и телефонните центрове до дизайнери и рекламисти. По-
вечето от тези форми на производство не са нови, разбира се, но 
съгласуването помежду им изглежда по-разпознаваемо, и което е 
по-важно, техните характерни черти изглежда да се налагат вър-
ху други сектори на икономиката и върху обществото като цяло. 
Индустрията трябва да се информатизира; знанието, кодът и об-
разите започват да стават все по-важни за традиционните фор-
ми на производство; а производството на афекти и грижа става 
все по-централно за процеса на остойностяване. Тази хипотеза 
за тенденцията на нематериално и биополитическо производство 
да заема бившата хегемонна позиция на индустриалното произ-
водство има всевъзможни последствия за половото разделение на 
труда и за различните международни и други географски разде-
ления на труда, с които обаче не мога да се занимая в това есе10.

and Present 38(1)/1967: pp. 56-97; бел. авт.
10 Относно нематериалното и биополитическото производство, вж. Mi-
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Ако се спрем на новите борби между две форми на собственост, 
предпоставени от този преход, можем да се върнем към формули-
ровките на Маркс. Докато в епохата на Маркс борбите са между 
недвижима собственост (като земя) и движима (като материални 
стоки), днес борбата е между материална и нематериална собстве-
ност. С други думи, докато Маркс фокусира вниманието си върху 
движимата собственост, днес проблемът е свързан основно с недос-
тига и възпроизводимостта, така че борбата може да се дефинира 
като тази между ограничена и споделена собственост. Настоящият 
фокус върху нематериална и възпроизводима собственост в капита-
листическата икономика може да се разпознае лесно дори от бегъл 
поглед към областта на имущественото право. Патентите, авторско-
то право, традиционните знания, генетичните кодове, информаци-
ята за генофонда на семената и подобни въпроси са най-дебатира-
ните теми днес в тази област. Фактът, че логиката на недостига не 
работи в тази сфера, поставя нови проблеми пред собствеността. 
Точно както и Маркс вижда, че движението неизбежно побежда-
ва неподвижността, днес по сходен начин нематериалното надвива 
материалното, възпроизводимото - невъзпроизводимото, а споделе-
ното - ограниченото. 

Очертаващото се господство на тази форма на собственост е значи-
телно отчасти поради това, че онагледява възвръщането на конфликта 
между общото и собствеността като такава. Идеите, образите, знани-
ята, кодовете, езиците и дори афектите могат да се приватизират и 
да се контролират от собствеността, но е по-трудно да се регулира 
собствеността, защото те много лесно се споделят и възпроизвеждат. 
Ако имаш идея и я споделиш с мен, това не намалява ползата ѝ за 
теб, а дори я увеличава. Всъщност, за да се реализира максималната 
производителност на идеите, образите и афектите, те трябва да бъдат 
общи и споделени. Когато биват приватизирани, производителността 
им спада значително - така както, можем да добавим, превръщането 
на общото в държавно [public], т.е. подчиняването му на държавен 
контрол или управление, по сходен начин намалява производител-
ността му. Собствеността се превръща в спънка за капиталистиче-
ския начин на производство. Тук се очертава едно вътрешно за ка-
питала противоречие: колкото повече общото се впримчва в собстве-
ността, толкова повече спада производителността му; същевременно 
разширяването на общото подкопава имуществените отношения по 
фундаментален и повсеместен начин.

chael Hardt and Antonio Negri, Commonwealth, Cambridge, Mass.: Harvard Uni-
versity Press, 2009, гл. 3; бел. авт.
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В един широк смисъл може да се каже, че неолиберализмът се оп-
ределя от битката на частната собственост не само срещу държав-
ната, но също така и може би най-вече срещу общото. Тук е важно 
да се разграничат две разновидности на общото, и двете от които 
са обект на неолибералните стратегии на капитала. (А това може 
да послужи и като първоначална дефиниция на „общото”). От една 
страна, общото наименува планетата и всички свързани с нея ресур-
си: земята, горите, водите, въздуха, минералите и така нататък. Това 
е тясно свързано с английската употреба на думата the commons (в 
множествено число) през XVII в. От друга страна, общото също така 
се отнася, както казах и по-горе, до продукти на човешкия труд и 
творчество като идеите, езика, афектите и т.н. Може да се предложи 
разграничение между „природно” общо в първия случай и „изкустве-
но” във втория, но такива разделения между природно и изкуствено 
бързо се разпадат. Във всеки случай неолиберализмът се опитва да 
приватизира и двете форми.

Основен пример за такъв вид приватизация са добивните индус-
трии, предоставящи достъп на транснационалните корпорации до 
диамантите в Сиера Леоне, петрола в Уганда, литийните залежи 
или достъпа до вода в Боливия. Тази неолиберална приватизация на 
общото се описва от множество автори като Дейвид Харви11 и Не-
йоми Клайн12, в термини, които отбелязват възобновената важност 
на първоначалното натрупване или на натрупването чрез отнемане 
[accumulation by dispossession]13.

Неолибералните стратегии за приватизация на „изкуственото” 
общо са много по-сложни и противоречиви. Тук конфликтът между 
собствеността и общото се разгръща с пълна сила. Колкото повече 
общото се подчинява на имуществените отношения, както вече ка-
зах, толкова повече намалява и производителността му. А капиталис-
тическият процес на остойностяване изисква частно натрупване. В 
множество сфери капиталистическите стратегии за приватизация на 
общото, чрез механизми като патенти или авторски права, се засилват 

11 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University 
Press, 2005; бел. авт.
12 Naomi Klein, The Shock Doctrine, New York: Metropolitan Books, 2007; 
бел. авт. [Вж. бълг. изд.: Нейоми Клайн, Шоковата доктрина: възходът на 
капитализма на бедствията, превод „Банда ентусиасти”, София: Изток-За-
пад, 2011; бел. ред.]
13 За един блестящ анализ на неолибералния характер на добивните 
индустрии в Африка, вж. James Ferguson, Global Shadows: Africa in the Neo-
liberal World Order, Durham, N.C.: Duke University Press, 2006; бел. авт.
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(често със затруднения) независимо от противоречията. Музикалната 
и компютърната индустрии са добри примери за това. Такъв е и слу-
чаят с т.нар. биопиратство - процесът, при който транснационални 
корпорации експроприират общото под формата на натрупани тра-
диционни знания или генетична информация от растения, животни 
и хора, обикновено под формата на патенти. Традиционните знания 
за употребата на естествени пестициди например или пък за лечеб-
ните качества на билките се приватизират от корпорации, които ги 
патентоват. Между другото пиратство е погрешно наименование на 
въпросните дейности. Пиратите имат значително по-достоен занаят: 
те крадат собственост. Корпорациите, напротив, крадат общото и го 
трансформират в собственост.

В общи линии капиталът съумява да експроприира общото не чрез 
приватизация, а под формата на рента. Тук са важни няколко съвре-
менни италиански и френски икономисти, които изследват това, кое-
то наричат когнитивен капитализъм, най-вече Карло Верчелоне. Как-
то на един по-ранен етап, пишат те, в рамките на господстващия на-
чин на капиталистическа експроприация има тенденция на движение 
от рента към печалба, така днес има обърнато движение от печалба 
към рента14. Патентите и авторското право например генерират рента 
в смисъла на това, че гарантират приход, основан на собствеността 
на материално и нематериално имущество. Това твърдение обаче не 
означава, че има завръщане към миналото: приходите, които се гене-
рират от патенти например, са твърде различни от тези, които идват 
от собствеността на земя. Фундаменталното прозрение на въпросния 
анализ на нововъзникващата господстваща позиция на рентата над 
печалбата, което намирам за ключово, е, че капиталът остава като 
цяло външен на процеса на производство на общото. Докато при ин-
дустриалното производство и натрупването на печалба капиталистът 
играе вътрешна роля в производствения процес, по-конкретно в оп-
ределянето на начините на съдействие и налагането на дисциплина, 
при производството на общото капиталистът трябва да остане отно-
сително външен15. Всеки опит на капиталиста за намеса в процеса 
на производство на общото, така както всеки път, когато общото се 

14 Вж. Carlo Vercellone, „Crisi della legge del valore e divenire rendita del pro-Carlo Vercellone, „Crisi della legge del valore e divenire rendita del pro-„Crisi della legge del valore e divenire rendita del pro-Crisi della legge del valore e divenire rendita del pro-
fitto”, в: A. Furnagalli e S. Mezzadra (eds.), Crisi dell’economia globale, Verona: 
Ombre corte (под печат); бел. авт.
15 Вж. анализа на Маркс на сътрудничеството в гл. 13, т. 1 на Капиталът: 
Marx, Capital, Vol. 1, trans. by B. Fowkes, London: Penguin, 1976, pp. 439-54 
[вж. бълг. изд.: Маркс, Капиталът, т. 1, София: Издателство на БКП, 1948, 
сс. 301-413; бел. ред.]; бел. авт.

Общото в комунизма (2010)



404

превърне в собственост, намалява производителността му. Рентата е 
механизъм за справяне с конфликта между капитала и общото. Пре-
доставя се относителна автономия на процеса на производство на об-
щото спрямо споделянето на ресурсите и определянето на начините 
на сътрудничество, а капиталът пак може да упражнява своя контрол, 
като експроприира стойност чрез рента. Експлоатацията в този кон-
текст приема формата на експроприация на общото. 

Това разбиране за рентата, от една страна, ни води до неолибе-
ралните процеси на натрупване чрез отнемане, доколкото първона-
чалното натрупване може да се нарече форма на абсолютна рента. 
От друга страна, то хвърля светлина върху днешната важност на 
финансите, характеризирана от сложни и много абстрактни разно-
видности на относителна рента. Кристиан Мараци16 ни предупреж-
дава да внимаваме с погрешното противопоставяне на финансите 
като нещо фиктивно, противопоставено на „реалната икономика”. 
Такова едно тълкуване пропуска степента, до която както финанси-
те, така и производството се намират в нарастваща зависимост от 
нематериалните форми на собственост. Той също така критикува 
опростенческото отхвърляне на финансите като непродуктивни, за 
разлика от един образ на производителността, най-общо свързан 
с индустриалното производство. Финансите трябва да се ситуират 
в контекста на по-широката тенденция на преход от печалба към 
рента, наред със съответното външно позициониране на капитала 
спрямо производството на общото. Финансите експроприират об-
щото и упражняват контрол от дистанция.

Сега мога да приключа с прегледа на основните точки в прочи-
та ми на частта от ранните ръкописи на Маркс, където той описва 
битката между две форми на имущество (недвижимо и движимо) 
и историческия преход от господство на поземлената собственост 
към това на индустриалния капитал. Днес също наблюдаваме бор-
ба между две имуществени форми (материална срещу нематериал-
на или ограничена срещу възпроизводима). А тази борба разкрива и 
по-дълбинния конфликт между собствеността и общото. Независимо 
от това, че производството на общото е централно за капиталисти-
ческата икономика, капиталът не може да се намесва в този процес 
и трябва да остане външен на него, експроприирайки стойност под 
формата на рента (чрез финансови или други механизми). В резултат 
на това производството и производителността на общото се превръ-
щат в една все по-независима сфера, която, разбира се, е все още 

16 Christian Marazzi, Capital and Language, trans. by G. Conti, New York: 
Semiotext(e), 2008; бел. авт.
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експлоатирана и контролирана, но чрез относително външни за са-
мата нея механизми. Бих казал, подобно на Маркс, че това разви-
тие на капитала не е добро само по себе си - и че тенденцията към 
господство на нематериалното и биополитическо производство носи 
със себе си и поредица от нови и по-жестоки форми на експлоатация 
и контрол. Наред с това е нужно да се разбере, че самото развитие 
на капитала предоставя и инструментите за освобождаване от него, 
като по-конкретно в този случай води до повишена автономност на 
общото и на неговите производствени цикли.

Това ме води до втората част от Ръкописите, която искам да разгле-
дам, „Частна собственост и комунизъм”. Понятието за общо ни пома-
га да разберем, какво Маркс разбира под комунизъм в този текст. ‘‘… 
комунизмът е” - пише той - „положителният израз на премахнатата 
частна собственост”17. Той употребява израза „положителен израз” 
в тази част, за да разграничи комунизма от фалшивите и погрешни 
представи за него. Примитивният комунизъм, твърди той, възпроиз-
вежда частната собственост, като я обобщава и разширява до цялата 
общност, под формата на всеобща частна собственост. Това понятие 
е, разбира се, оксиморон: ако собствеността е всеобща, разширена до 
цялата общност, то тя не е истински частна. Струва ми се, че той се 
опитва да наблегне на това, че при примитивния комунизъм собстве-
ността си остава, макар да е отнет частният ѝ характер. Комунизмът, 
в точния смисъл на думата, унищожава не само частната собственост, 
а и собствеността като такава. „Частната собственост ни е направи-
ла толкова глупави и едностранчиви, че един предмет е наш само 
тогава, когато го притежаваме [haben]...”18. Как е възможно нещо да 
е наше, без да го притежаваме? Какво би означавало да не смятаме 
себе си и света си за собственост? Дали частната собственост ни е 
направила толкова глупави, че да не можем да погледнем отвъд нея? 
Маркс тук търси общото. Отвореният достъп и споделянето, характе-
ризиращи употребата на общото, са обратното на имуществените от-
ношения. Ние сме оглупели дотолкова, че можем да мислим за света 
само през категориите на държавното [public] и частното. Ослепели 
сме за общото. 

Маркс достига до вариант на общото (като снемане [abolition] на 
собствеността) след около 20 години, в първия том на Капиталът, 
където дефинира комунизма като продукт на негативната диалектика 
на капитала:

17 Marx, Capital, op. cit., pp. 345-6 [цит. по бълг. изд.: Маркс, Икономиче-
ско-философски ръкописи, цит. съч., сс. 106-7; бел. ред.]; бел. авт.
18 Ibid., p. 351 [цит. по бълг. изд.: пак там, с. 112; бел. ред.]; бел. авт.
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Капиталистическият начин на присвояване, който произтича 
от капиталистическия начин на производтсво, а следователно и 
капиталистическата частна собственост, е първото отрицание 
на индивидуалната частна собственост, основана на собствен 
труд. Но капиталистическото производство създава с необхо-
димостта на естественоисторически процес своето собствено 
отрицание. Това е отрицание на отрицанието. То наново възста-
новява не частната собственост, а индивидуалната собственост 
въз основа на придобивката на капиталистическата ера: на коо-
перацията и общото владение на земята и на произведените от 
самия труд средства за производство19.

Капиталистическото развитие неизбежно води до нарастващата 
централна роля на сътрудничеството и на общото, което на свой ред 
предлага средствата за преодоляване на капиталистическото произ-
водство и създава основата за изграждането на алтернативно обще-
ство и начин на производство, т.е. за комунизъм на общото.

Това, което намирам за незадоволително в тази част на Капита-
лът, встрани от диалектическото му скеле, е, че общото, за което 
Маркс говори - като „кооперацията и общото владение на земята и 
на произведените от самия труд средства за производство”, - схваща 
най-вече така определените материални елементи, станалите общи 
движими и недвижими форми на собственост. Въпросната форму-
лировка не улавя господстващите форми на производство днес. Ако 
се обърнем обаче към частта от ранните Ръкописи и същевременно 
отсеем младежкия хуманизъм на Маркс, ще открием дефиниция на 
комунизма и на общото, която подчертава нематериалния и даже 
биополитическия му аспект. Да вземем например първата дефини-
ция на комунизма, предложена от Маркс след очертаването на при-
митивния комунизъм. „Комунизмът като положително снемане на 
частната собственост - самоотчуждение на човека и затова като 
действително присвояване на човешката същност чрез и за човека; 
затова като пълно, станало съзнателно и в рамките на цялото богат-
ство на досегашното развитие възвръщане на човека към самия себе 
си като обществен, т.е. човечен човек”20. Какво има предвид Маркс 

19 Ibid., p. 929 [цит. по бълг. изд.: Маркс, Капиталът, т. 1, гл. 24, в: Маркс/
Енгелс, Съч., т. 23, София: Издателство на БКП, 1968, сс. 764-5; бел. ред.]; 
бел. авт.
20 Marx, Economic and Philosophical Manuscripts, op. cit., p. 348 [цит. по 
бълг. изд.: Маркс, Икономическо-философски ръкописи, цит. съч., с. 109; бел. 
ред.]; бел. авт.
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чрез „действително присвояване на човешката същност чрез и за чо-
века”? Очевидно е, че той работи с понятие за присвояване, което 
днес вече не е актуално: днес присвояването не е под формата на 
опредметена частна собственост, а на нашата субективност, на на-
шите човешки, социални отношения. Маркс обяснява това комунис-
тическо, не-собственическо присвояване в термините на човешката 
сетивност (sensorium) и на пълния набор от нейните творчески и про-
изводителни сили. „Човекът си присвоява своята всестранна същност 
по всестранен начин”, което той обяснява като „[в]сяко от неговите 
човешки отношения към света - зрение, слух, обоняние, вкус, осе-
зание, мислене, съзерцание, чувствуване, искане, дейност, любов”21. 
Смятам, че терминът „присвояване” тук е подвеждащ, защото Маркс 
не говори за улавянето на нещо, което вече съществува, а за създа-
ването на нещо ново. Това е производството на субективност, про-
изводството на нова сетивност, а не същинско присвояване. Ако се 
върнем към текста, ще видим, че Маркс всъщност ясно показва този 
момент: „Видяхме как при предпоставката на положително премах-
натата частна собственост човекът произвежда човека - самия себе 
си и другия човек”22. Според този прочит Марксовото разбиране за 
комунизма в ранните му ръкописи е доста далеч от хуманизма: с дру-
ги думи, далеч от препратки към предпоставена или извечна човеш-
ка същност. Наместо това, позитивното съдържание на комунизма, 
отговарящо на премахването на частната собственост, е автономното 
човешко производство на субективност, човешкото производство на 
човечеството - като ново виждане, ново чуване, ново мислене, ново 
обичане.

Това ни връща към нашия анализ на биополитическия обрат в иконо-
миката. В контекста на индустриалното производство Маркс достига 
до важното разбиране, че капиталистическото производство се стреми 
да създава не просто обекти, но и субекти. „Ето защо производството 
произвежда не само предмет за субекта, но и субект за предмета”23. В 
този контекст на биополитическо производство обаче, производството 
на субективност е много по-директно и интензивно. Някои съвремен-
ни икономисти всъщност анализират трансформациите на капитала в 
термини, наподобяващи Марксовите формулировки от ранните ръко-

21 Ibid., p. 351 [цит. по бълг. изд.: пак там, с. 112; бел. ред.]; бел. авт.
22 Ibid., p. 349 [цит. по бълг. изд.: пак там, с. 110; бел. ред.]; бел. авт.
23 Karl Marx, Grundrisse, trans. by M. Nicolaus, London: Penguin, 1973, p. 92 
[цит. по бълг. изд.: Маркс, Икономически ръкописи от 1857-1859 г. (първо-
начален вариант на Капиталът, ч. 1), в: Маркс/Енгелс, Съч., т. 46, София: 
Издателство на БКП, 1978, с. 26; бел. ред.]; бел. авт.
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писи. „Ако рискуваме да предположим, какъв модел ще се появи през 
следващите десетилетия” - пише Робер Бойе, - „вероятно ще трябва 
да говорим за производството на човек от човека”24. По сходен начин 
Кристиан Мараци твърди, че настоящият преход на капиталистическо 
производство се движи към „антропогенен модел”. Живите същества 
като постоянен капитал са сърцевината на настоящата трансформация, 
а производството на форми на живот става основата на добавената 
стойност. Това е процес, при който въвлечените в трудовия процес чо-
вешки способности, умения, познания и афекти - усвоените по време 
на работа, но най-вече тези, които биват усвоени извън работното мяс-
то - директно произвеждат стойност25. Отличителна черта на работата 
на главата и сърцето е парадоксът, че обектът на производството на 
практика е субект, определен от например социално отношение или 
форма на живот. Това би следвало да разясни причината за наричането 
на въпросната форма на производство биополитическа, защото това, 
което се произвежда, са форми на живот.

Ако се върнем към Маркс от тази гледна точка, ще открием, че 
поредицата от определенията на капитала в трудовете му всъщност 
ни дава важни указания за анализ на този биополитически контекст. 
Независимо от това, че богатството в капиталистическото общество 
първоначално се явява като огромно натрупване на стоки, Маркс по-
яснява, че всъщност капиталът е процес на създаването на принадена 
стойност чрез производството на стоки. Маркс разгръща това свое 
прозрение още повече, като открива, че капиталът в същността си 
е социално отношение - или, ако отидем още по-далеч, че крайният 
обект на капиталистическото производство не са стоките, а социал-
ните отношения или формите на живот. От гледна точка на биопо-
литическото производство можем да видим, че производството на 
хладилници или на автомобили е само попътна спирка в изграждане-
то на трудовите и половите отношения на ядреното семейство около 
телевизора и на масовото общество от индивиди, изолирани заедно в 
колите си на магистралата.

Подчертах съответствието или близостта между Марксовата дефи-
ниция на комунизма и настоящия биополитически обрат в капита-
листическата икономика, като и двете са ориентирани към човешкото 
производство на човечеството, социалните отношения и формите на 

24 Robert Boyer, La croissance, debut de siècle, Paris: Albin Michel, 2002, p. 
192; бел. авт.
25 Christian Marazzi, „Capitalismo digitale e modello antropogenetico di 
produzione”, в: J. L. La Ville (ed.), Reinventare il lavoro, Rome: Sapere 2000, 
2005, pp. 107-26; бел. авт.
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живот - всички те в контекста на общото. Тук е моментът да разясня 
защо смятам тази близост за толкова значима. Но преди да стигна 
дотам, нека внеса още един елемент в тази смесица.

Мишел Фуко оценява странността и богатството на тази посо-
ка от мисълта на Маркс, която води до заключението, че „l’homme 
produit l’homme” (употребявайки, подобно на Маркс, полово-дефи-
нираната формулировка). Той предупреждава, че Марксовата фраза 
не трябва да се разбира като израз на неговия хуманизъм. „Според 
мен това, което трябва да се произведе, е не човекът, както го е про-
ектирала природата или както му налага неговата собствена същ-
ност; нужно е да произведем нещо, което все още не съществува, 
без да знаем, какво ще излезе от него”. Фуко също ни предупреж-
дава да не тълкуваме това чисто и просто като продължение на ико-
номическото производство в традиционния смисъл на думата: „Не 
съм съгласен с тези, за които това производство на човек от човека 
се извършва като производството на стойност, производството на 
богатство, или на икономически полезен обект; напротив, то е уни-
щожаване на това, което сме, и създаването на нещо изцяло различ-
но, една пълна промяна”26. Не трябва да схващаме производството 
като произвеждащ субект и произведен обект. Вместо това произ-
водителят и продуктът трябва да се мислят като субекти: хората 
произвеждат, но и са произвеждани. Фуко ясно усеща (без изцяло 
да разбира) взривоопасната същност на ситуацията: биополитиче-
ският процес не е ограничен до възпроизводството на капитала като 
социално отношение, а също така представлява и възможността за 
автономен процес, който може да унищожи капитала и да създаде 
нещо изцяло различно. Биополитическото производство очевидно 
предполага нови механизми на експлоатация и капиталистически 
контрол, но също така трябва да признаем, следвайки интуицията 
на Фуко, как биополитическото производство, особено по начини-
те, чрез които надхвърля границите на капиталистическите отно-
шения и непрестанно посочва към общото, предлага нарастваща 
автономия на труда и предоставя средствата или оръжията за въз-
можен проект за освобождение.

Сега вече можем да разберем идеята за разпознаване на близост-
та между комунистическата идея и настоящото капиталистическо 

26 Michel Foucault, Entretien (with Duccio Tromadori), в: Dits et Écrits, vol. 
4, Paris: Gallimard, 1994, p. 74. Текстът е публикуван на английски език като 
Michel Foucault, Remarks on Marx, New York: Semiotext(e), 1991, pp. 121-2. В 
тази част на интервюто Фуко обсъжда разликите си с Франкфуртската шко-
ла; бел. авт.
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производство. Не става дума за това, че капиталистическото произ-
водство автоматично води до комунизъм. Нито пък, че биополитиче-
ското производство директно води до освобождение. Наместо това, 
чрез повишаването на централната роля на общото в капиталисти-
ческото производство - производството на идеи, афекти, социални 
отношения и форми на живот - се появяват условията и оръжията на 
комунистическия проект. Казано другояче, капиталът създава своите 
гробокопачи27. 

В това есе се опитах да проследя два основни аргумента. Първи-
ят е призив за критика на политическата икономия или, по-скоро, 
убеждение, че всеки един комунистически проект трябва да започне 
оттам. Такъв анализ ни помага с периодизирането и разкрива новото 
в настоящия момент, изследвайки не само състава на капитала, но 
и класовия състав - питайки, с други думи, как хората произвеждат, 
какво произвеждат и при какви условия, както на работното място и в 
рамките на трудовите отношения, така и извън тях. Твърдя, че всичко 
това разкрива нарастващата значимост на общото.

Вторият ми аргумент разгръша критиката на политическата ико-
номия към критиката на собствеността. И по-конкретно, комунизмът 
е дефиниран не само като премахване [abolition] на собствеността, а 
също така и като утвърждаване [affirmation] на общото - утвържда-
ване на отвореното и автономно биополитическо производство, на 
самоуправляващото се и безспирно създаване на едно ново човечест-
во. Казано по най-синтезиран начин: частната собственост се отнася 
към капитализма и държавната към социализма така, както общото 
се отнася към комунизма. 

27 Би било интересно да се изследва отношението между икономическото 
разбиране на общото и как то функционира в разбирането за политиката при 
Жак Рансиер. „Политиката” - пише той - „започва именно тогава, когато чо-
век спира да балансира печалбите и загубите и започва да разделя частите 
на общото” (Jacques Ranciére, Disagreement, trans. by J. Rose, Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1999, p. 5). Според Рансиер общото е централ-
ният и вероятно основен терен на partage - процесът на разделяне, разпре-
деляне и споделяне. „Политиката” - продължава той - „е сферата на дей-
ност на едно общо, което може само да бъде под въпрос, съотношението 
на части, които всъщност са отделни страни и акредитиви или пълномощия 
[entitlements], чиято сума никога не е равна на цялото” (p. 14). Може би ко-
мунизмът, както го разбирам тук, е единствената форма, която отговаря на 
разбирането за политика на Рансиер: като partage на общото. Разглеждам 
накратко ролята на общото при Рансиер в: Michael Hardt, „The Production and 
Distribution of the Common”, в: Open: Cahier on Art and the Public Domain, no. 
16: 20/31, 2009; бел. авт.

Майкъл Харт
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Поставянето на двата ми аргумента един до друг - че капиталисти-
ческото производство все повече зависи от общото и че автономията 
на общото е същността на комунизма - посочва, че днес условията и 
оръжията на комунистическия проект са достъпни повече от всякога. 
Наша е задачата да ги организираме.

Превод от английски език: Георги Медаров

Общото в комунизма (2010)
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Джордж Кафенцис

Бъдещето на „общите блага”: „План Б”
на неолиберализма или първоначалната ди-
сакумулация на капитала? (2010)1

В историята - така, както Властта я разказва, за да има едно съби-
тие някакво значение, то трябва да може да бъде вписано в таблица, 
съдържаща съществени показатели за печалба. Всичко останало може 
изцяло да бъде пренебрегнато, особено ако това „всичко останало” 
намалява печалбата.

Дон Дурито, Неолиберализмът: историята като
приказка... разказана зле2.

Терминът „общи блага” [commons] премина през забележител-
на трансформация през последните петнадесет години, от израз, 
прилаган по-скоро като архаизиращо наименование за тревните 
площади в центъра на градовете в Нова Англия, до такъв, който 
се използва по разнообразни начини от предприемачи, занимава-
щи се с недвижими имоти, програмисти на „свободен софтуер”, 
екоактивисти и селяни революционери, за да се опишат много 
различни, дори противоположни цели и реалности.

Смятам, че това възобновяване на мисленето за „общите блага” 
се дължи на пресичането на две течения, идващи от срещуполож-
ни перспективи.

Възстановяване на общите блага от капиталистическа перспекти-
ва през 80-те и 90-те години на XX в. върви заедно с развитието на 
група свързани понятия като „социален капитал”, „гражданско обще-

1 Преводът е направен по изданието: George Caffentzis, „The Future of 
‘The Commons’: Neoliberalism’s ‘Plan B’ or the Original Disaccumulation of 
Capital?”, в: New Formations, Number 69 (19), Summer 2010, London: Law-London: Law-
rence and Wishart, pp. 23-41; благодарности на изд. Lawrence and Wishart за 
разрешението да публикуваме този превод и безвъзмездно предоставените 
авторски права; бел. ред.
2 Suncomandante Marcos, Conversations with Durito: Stories of the Zapatistas 
and Neoliberalism, edited and introduced by Acción Zapatista Editorial Collec-ón Zapatista Editorial Collec-n Zapatista Editorial Collec- Editorial Collec-Editorial Collec-
tive, Brooklyn, New York: Autonomedia, 2005, p. 180; бел. авт. 
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ство”, „обществен живот”, които са били обвързани с още по-широ-
ките и по-стари всепроникващи понятия като „общност”, „култура” 
и „цивилизация”. Като добър показател за тази концептуална промя-
на може да бъде отбелязана замяната на отчетливо очертаната „ка-
питалистическата класа” в терминологията на обществените науки с 
по-топлата и размита фраза „бизнес общност”.

Основната цел на тази промяна е да се избави капитализмът от 
собствените му саморазрушителни тоталитаристични тенденции, 
отприщени от неолиберализма. Ето например - кой би се ангажирал 
да защитава капиталистическото общество „до смърт”, ако всички 
действаха по съвършено неолиберални подбуди, целейки да увеличат 
максимално собствената си частна полза? В крайна сметка в крити-
чен момент те не биха жертвали рационално собствения си живот, за 
да „спасят системата”. „Общи блага” от тази перспектива е допъл-
нително понятие, което позволи както критикуването на теоретич-
ните стълбове на неолибералната мисъл (Хардиновата „трагедия на 
общите блага” и т.нар. „теорема на Коуз”), така и предлагането на 
други модели за участие в пазара, освен индивидуализъм или кор-
поратизъм.

Възстановяването на общите блага от антикапиталистическа перс-
пектива също така се разгръща през 80-те и 90-те години на XX в. 
за справянето с кризата на социализма, комунизма и национализма 
в Третия свят. Тази криза постави под въпрос идеологиите, които 
са претендирали, че предоставят алтернатива на капитализма и/или 
империализма посредством държавата и разрастването на държав-
ната собственост. Защото кризата на разделението между държавна 
и частна собственост се отразява в т.нар. „колапс на комунизма” и 
„отмирането на националната държава” пред лицето на неолиберал-
ната глобализация. Идеологиите и на официалния социализъм/кому-
низъм, и на национализма са създали въображаемото впечатление 
за споделяне и съвместно управление на общественото богатство 
от гражданите. В действителност, разбира се, в значителна степен 
„споделянето и съвместното управление” на тези ресурси се е осъ-
ществявало от управляваща класа, ограниченото членство в която 
се е определяло било по бюрократични, било по капиталистически 
критерии.

Критиците на капитализма признават, че макар в комунизма (и на-
ционализма) да е имало по-малко от общите блага, то е имало повече 
от обсебването [enclosure] им. С други думи, историята показва, че 
обещанието на комунизма - „икономическите” решения да бъдат взе-
мани от „свободни сдружения” на представители на производството 
и възпроизводството - не е било изпълнено в действително съществу-
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ващите държави, управлявани от комунистически партии. Напротив, 
въпреки че тези държави са се легитимирали въз основа на нагласи и 
поведение, съобразени с общите блага, те са подкопавали развитието 
на грубата почва за координация, която е абсолютно необходима за 
функционирането на общите блага.

В отговор на тази политическа криза общите блага са използ-
вани от антикапиталисти с цел да се покаже, че колективните не-
капиталистически форми на организиране на материалния живот 
са живи и се борят за съществуване по целия свят в два смисъла: 
(1) все още съществуват докапиталистическите общи блага и пре-
питанието на милиарди хора зависи от тях (при това благодаре-
ние на формите на обществена кооперация, заложени в тези общи 
блага, хората, които „преживяват” с един долар на ден - нещо 
буквално невъзможно, - могат действително да преживяват), (2) 
появяват се нови общи блага, особено в пространствата на еко-
енергетиката и изчислително-информационните възможности. С 
други думи: общите блага обединяват до- и посткапиталистиче-
ските форми на обществена координация в един вид изкривяване 
на времето, което се изплъзва от тоталитаристката логика на не-
олиберализма3. 

Понятието за общи блага е привлекателно за антикапиталисти-
ческите елементи от антиглобалисткото движение, тъй като им е 
позволило да заявят пред активистите, че не е нужно да се очаква 
някакво митично „начало на историята” - след многовековен преход 
през войни и лишения - за постигане целта на кооперативно „сво-
бодно сдружаване” на производители (както предвиждат и Маркс, и 
анархистите от I Интернационал)... това е вече налице и в действие 
(макар и често в т.нар. маргинални зони на световната икономика и с 
много изопачавания).

Действително, захванем ли се да търсим общи блага, такива за-
почват да изникват от районите за лов на омари по крайбрежието на 
Мейн, през градското земеделие в мегаградовете от Третия свят (кое-
то понякога бива включвано в понятието „неформална икономика”) и 
сдруженията за напояване, обединяващи земеделски производители 
като моя чичо Панайотис в Гърция, до горските управления от села-
та в Алмора, Индия4. Още повече, че понятието е разпространено и 

3 Peter Linebaugh, The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for 
All, Berkeley: University of California Press, 2007; Massimo De Angelis, The 
Beginning of History: Value Struggles and Global Capital, London: Pluto Press, 
2007; бел. авт.
4 Elinor Ostrom et al., Rules, Games, and Common-Pool Resources, Ann Arbor: 

Джордж Кафенцис



415

твърде лесно се превръща в основа за метафорични експанзии, така 
че сфери от живота, които допреди това не са били категоризира-
ни като общи блага, например речта, електромагнитният спектър, 
боклукът, ДНК... в крайна сметка, ако не сме особено предпазливи, 
класическите четири елемента (земята, въздухът, водата и огънят) и 
гностическият пети елемент (умът) също могат да бъдат причислени 
към общите блага.

На това двойно развитие на понятието - през него да се разглеждат 
кризите и ограниченията както на неолиберализма, така и на социа-
лизма/комунизма/национализма - се дължи изненадващата популяр-
ност на термина и объркването, което той предизвиква. Неминуемо 
има много теоретици и концепции, които се разполагат в междини-
те на тези пресечки, като понятията на Пиер Бурдийо за социален и 
символен капитал5, „икономиката на даровете”, обсъждана така крас-
норечиво и уклончиво от Дерида6, и „социалната справедливост” в 
изследването на Гелоптър върху общите блага7. Една от причините 
за това объркване е липсата на отчитане сред антикапиталистически-
те активисти и мислители, че дискурсът за общите блага е толкова 
двойствен. Често сме гледали на неолиберализма като на единстве-
ната значима идеология в това поле и поради това неправилно сме 
приемали, че обсъждането на общите блага е неизбежно антикапи-
талистическо. 

В това есе възнамерявам да изследвам и да се противопоставя на 
въпросното объркване, защото то подкопава възможността за ясно 
разглеждане на двата вида общи блага - продължаващи да същест-
вуват или възникващи в нашата епоха. Като се вземе предвид този 
семантичен и политически конфликт (както и неговата „мъглявост”), 
време е да изострим своите мислене и действие и да поставим въ-
проса за бъдещето на общите блага. Дали това понятие е твърде пре-
експонирано и изчерпано, за да си служим с него, или все още е не-
обходим инструмент за създаване на некапиталистически свят? Да се 
отговори на този въпрос е особено наложително на този етап, в който 
администрацията на Обама избра „План Б” на неолиберализма, което 

The University of Michigan Press, 1994; бел. авт.
5 Craig Calhoun et al., Bourdieu: Critical Perspectives, Chicago: University of 
Chicago Press, 1993; бел. авт.
6 Jacques Derrida, Counterfeit Money, Chicago: University of Chicago Press, 
1992; бел. авт.
7 Mark Gelopter, „Integrating Scale and Social Justice in the Commons,” в: 
Joanna Burger et al. (eds.), Protecting the Commons: A Framework for Resource 
Management in the Americas, Washington, D.C.: The Island Press, 2001; бел. авт.
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ще рече използване средствата на общите блага за „спасяване” на 
неолиберализма от самия него. 

Като се има предвид двойното противоречиво функциониране, 
което възстановяването на понятието за общите блага предизвика, 
по-специално бих искал да разгледам политическите импликации на 
разграничението между два вида общи блага: (1) прокапиталисти-
чески общи блага, които са съвместими с капиталистическата аку-
мулация и я подпомагат, и (2) антикапиталистически общи блага, 
които са антагонистични и подривни по отношение на капиталис-
тическата акумулация. Това разграничаване на прокапиталистиче-
ски в противовес на антикапиталистически общи блага не е само по-
нятийно. Все пак някои „утопично социалистически” експерименти 
от XIX в. са се опитвали да възобновят в заводите, на полето и в до-
мовете варианти на общите блага, свързвани с Моисеевци като Сен-
Симон, Фурие и Оуен. Както често се изтъква, тяхното намерение е 
било да се отиде отвъд капитализма на съответното време, но едва ли 
са осъществили сериозно скъсване с него. 

Тези стандартни утопистки усилия наскоро не са ставали обект на 
антикапиталистическо внимание. Вниманието бива привличано от 
многото действително съществуващи и „спонтанно възникващи” 
общи блага (т.е. общи ресурси, управлявани от работещите с тези 
ресурси) по цялата планета. Все още има много общи блага, бази-
рани на земеделска и пасбищна земя за засяване на култури (както 
в селски, така и в градски райони), подпочвени води, напояване, ри-
болов и повърхностна минна дейност, които са имали своите корени 
в докапиталистическия живот. Действително, ако по отношение на 
общите блага в широк смисъл се вземе предвид цялата работа и про-
изводство, извършвани извън веригите на „официалната икономика”, 
то тогава ще установим, че милиарди хора са придобивали някаква 
част от своето препитание, като са използвали общите блага8. 

Този факт е от изключителна важност, тъй като обществената 
координация е ключовият въпрос при изграждането на човешкия 
живот. Дали следва да се осъществява по правилата и нагласи-
те, идващи от парите и капитала, или по правилата и нагласите 

8 Serge Latouche, In the Wake of the Affluent Society: An Exploration of Post-
Development, London: Zed Books, 1993; Veronika Bennholdt-Thomsen and Ma-: Zed Books, 1993; Veronika Bennholdt-Thomsen and Ma- Zed Books, 1993; Veronika Bennholdt-Thomsen and Ma-
ria Mies, The Subsistence Perspective: Beyond the Globalised Economy, London: 
Zed Books, 1999; Silvia Federici, „Women, Globalization and the International 
Women’s Movement”, в: Terisa E. Turner and Leigh S. Brownhill (eds.), Gender, 
Feminism and the Civil Commons. Специален брой на Canadian Journal of De-
velopment Studies, Volume XXII, 2001, pp. 1025-1036; бел. авт.
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на антикапиталистическата организация на общите блага - това е 
основен въпрос на нашето време. Понеже силата на капитала се 
крие не толкова в репресивния му апарат (дори и да е огромен), а 
по-скоро в способността му да ни тероризира чрез нашата липса 
на възможност да организираме възпроизводството на живота си 
извън неговите структури. Както веднъж ми каза Густаво Естева, 
обобщавайки коментарите си за политическата употреба на „су-
хите тоалетни”, (в общи линии) „ако не можем да се организира-
ме така, че да не зависим от капитала и държавата да ни спасят 
от затъване в лайна, как можем да се надяваме да предизвикаме 
революционна промяна в живота си?”. Отдавна съществуващите 
общи блага, както и новообразуващите се общи блага, за които 
споменах по-горе, следователно са много важни, за да се покаже, 
че не е нужно да „затънем в лайна” поради това, че човешките 
същества са така окаяно господствани от капиталистическото ми-
слене, та да не сме в състояние да организираме производството и 
потреблението на нашето препитание извън него.

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОБЩИ БЛАГА:
ОБЩИТЕ БЛАГА КАТО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

Нека сега се насочим последователно към двата вида общи блага. 
Първо, да разгледаме капиталистическите общи блага. 

Неолибералната икономика зае централна теоретическа и практи-
ческа позиция с кризата на кейнсианските и държавните социалисти-
чески политики през 70-те години на XX в., след като бе установено, 
че тези политики не могат да се използват за контрол на класовите 
борби било в Европа, било в Северна Америка или в Третия свят9. 
Неолибералните икономисти диагностицираха „проблема” като 
продукт на нарастващите предоставяния на права10 [entitlements], 
деостоковяване на жизненоважни стоки и услуги и колективизация 
на природните ресурси, договорени по цял свят под разнообразен 
облик с различните национални пролетариати от страна на държа-
вите (това, което ние от „Миднайт ноутс” нарекохме „споразумения” 
A, B и C11). Според неолибералните съставители на икономически 
планове тези „споразумения” трябваше да бъдат отменени, така че 

9 Midnight Notes Collective, Midnight Oil: Work Energy War, 1973-1992, New 
York: Autonomedia, 1992; бел. авт.
10 За достъп до облаги по държавни програми; бел. прев.
11 p.m., Bolo-Bolo, New York: Autonomedia, 1995, pp. 36-49; бел. авт.
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капитализмът да оцелее и един нов режим на несигурност, реостоко-
вяване и приватизация да даде заден ход на нарастването силата на 
работниците, въдворена по света12. 

Този процес, който ние от „Миднайт ноутс” описахме като „Новите 
Ограждения”, е имал много теоретически, политически и емоционал-
но-естетически аспекти13. Но аспектът, който е най-важен за нашия 
преглед, е атаката на Световната банка срещу земеделските общи бла-
га по територията на бившия колониален свят (засега ще се съсредо-
точа върху Субсахарска Африка). Този удар започна с т.нар. „Доклад 
на Берг”, който препоръча края на държавните пазарни комисии и 
субсидии и позволяването „пазарът” да разпределя ресурси измежду 
„селските стопани”14. Натискът на политиката беше да се пренасочи 
африканското земеделие към износ на продукция там, където за аф-
риканските земеделци се предполагаше, че имат сравнително предим-
ство на световния пазар. Проблемът с тази формулировка е, че афри-
канските земеделци в голямата си част не са „селски стопани” в сми-
съла на частни собственици на земята, която използват. Голяма част 
от африканската земеделска земя е в комунално притежание и по този 
начин, за да се „определят правилно цените” (решение, на което насто-
ява неолибералният теоретик Робърт Бейтс15), земята също трябваше 
да бъде оценена. Така тя трябваше да бъде приватизирана. 

Проектът за приватизиране на земята (в този случай не трансфор-
мация от държавна в частна собственост, а трансформация от обща 
в частна собственост) в Африка се превърна в неразделен (макар и 
често неотбелязван) аспект на Програмите за структурни реформи 
(ПСР) от 80-те години на XX в., които Световната банка наложи на 
африканските правителства вследствие на дълговата криза16. Както 
пишат от Световната банка през 1989 г., коментирайки африканските 
общи блага:

12 George Caffentzis, „The Work/Energy Crisis and the Apocalypse”, в: 
Midnight Oil Collective (eds.), Midnight Oil, op. cit.; бел. авт.
13 Midnight Notes Collective, The New Enclosures, Boston: Midnight Notes, 
1990; бел. авт. [Вж. и публикуваната в този сборник извадка; бел. ред.]
14 World Bank, Accelerated Development in Sub-Saharan Africa: An Agenda for 
Action, Washington, D.C.: The World Bank [„The Berg Report”], 1981; бел. авт.
15 Robert H. Bates, Essays on the Political Economy of Rural Africa, Berkeley: 
University of California Press, 1983, doi:10.1017/CBO9780511558740; бел. авт.
16 George Caffentzis, „The Fundamental Implications of the Debt Crisis for 
Social Reproduction in Africa”, в: Mariarosa and Giovanna Dalla Costa (eds.), 
Paying the Price: Women and the Politics of International Economic Strategy, 
London: Zed Books, 1995; бел. авт.
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Тъй като населението нараства и земята става оскъдна, вече 
не може да се разчита на дълги периоди на незасяване за под-
държане на плодородието и временният характер на използва-
не на земята не може да осигури стимули на отделни лица да 
подобряват състоянието на земята... [предоставянето на посто-
янни права на собственост ще] подпомага селските кредитни 
пазари да се развиват, защото земята е добро обезпечение17. 

Това усилие за декомунализиране на земята в Африка дава из-
раз на стремежа на неолибералния проект, който Световната банка 
и другите агенции за глобално планиране изявяват: отхвърлянето 
на всички колективни решения на проблемите на производството и 
възпроизводството на икономиката. Този почти фундаменталистки 
възглед бива оправдан по разнообразни теоретични начини, но най-
убедителният обосноваващ мит е предложен от един еколог, Гарет 
Хардин, в прочутата му статия „Трагедията на общите блага”18. Си-
лата на аргумента на Хардин се крие в простотата. Той призовава 
читателите да си представят как би действала общност от животно-
въди, които разполагат с общо пасбище. Всеки от животновъдите 
вероятно първоначално би водил малък брой крави на общото поле, 
но би се изкушил да добави още една към тях, защото непосред-
ствено би извлякъл полза от охранената крава, докато влошаването 
състоянието на пасбището не би му се отразило непосредствено. 
Тази добавъчна печалба ще подтиква към увеличаване броя на кра-
вите до момента, в който всички започнат да водят на паша на об-
щото поле толкова крави, колкото е невъзможно да бъдат изхранва-
ни там, като по този начин те унищожават пасбището и ако нямат на 
разположение друго поле, довеждат до смъртта на всички животни. 
Хардин заключава: „В това се състои трагедията. Всеки от хората е 
заключен в една система, която го принуждава да увеличава стадото 
си безгранично - в свят, който е ограничен”19. 

По-нататък той твърди, че единственият начин да се избегне тра-
гедията е полето да бъде приватизирано (или да се предприемат дра-
коновски мерки от страна на държавното управление за контрол на 
ползването му). В такъв случай тези, които притежават част от пас-
бище, биха поели като „своя грижа” това, да допускат до пасбището 

17 World Bank, Sub-Saharan Africa: from Crisis to Sustainable Development, 
Washington, D.C.: The World Bank, 1989, p. 104; бел. авт.
18 John Mihevc, The Market Tells Them So: The World Bank and Economic 
Fundamentalism in Africa, London: Zed Books, 1995; Garrett Hardin, „The 
Tragedy of the Commons”, в: Science 162 (1968), pp. 1243-8; бел. авт.
19 Ibid., p. 1244; бел. авт.
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само такъв брой крави, който не би влошил неговата устойчивост, 
тъй като те вече не се „възползват наготово”, а трябва да приемат 
последиците от изтощаването на почвата. (Във втория случай държа-
вата би диктувала броя на добитъка, който всеки от животновъдите 
може да води на паша на полето, с неизбежните вероятности за тира-
ния и корупция.)

Неолибералният подход към общите блага, застъпван в този пример 
на Хардин, се превърна в конвенционалната мъдрост за Световната 
банка, МВФ (Международния валутен фонд) и експерти по развитието 
през 70-те и началото на 80-те години на XX в. Според тях всеки път, 
щом са налице общи блага, скоро ще последва трагедия. Тази мъд-
рост беше приложена в действие в ПСР-тата от този период на дълго-
вата криза. Но въпросният подход достигна до собствената си криза 
в Африка и в Латинска Америка. Там имаше агресивен отговор към 
опитите да се приватизират земя и други делими природни ресурси. 
Най-видните примери за този тип съпротива, разбира се, са от Северна 
и Южна Америка от 90-те години. Например бунтът на сапатистите 
срещу отмяната на чл. 27 от Мексиканската конституция на 1-ви яну-
ари 1994 г. и „войните за водата” в Кочабамба, Боливия, през 1999 г. 
Но основите на борбата срещу приватизацията на комунална земя са 
били положени в много части на Африка и Северна и Южна Америка 
много по-рано, особено в делтата на Нигер с бунта на огоните против 
процеса на екологичното влошаване на техните общи земи, причинено 
от извличането на петрол20. Понеже сапатистките, боливийските и ни-
герийските „избухвания” бяха по-късни изблици на съпротива срещу 
приватизацията на земя и ресурси, чието начало е било вече поставено 
през 80-те години на XX в., десетилетие, в което започна война за земя 
по целия свят. В Андите в Централна Америка и в Мексико се разгръ-
щат въоръжени борби за контрола върху земята (често   разглеждани в 
САЩ като един аспект на „проблема с дрогата”). В Западна Африка 
протичаше микрониво на въоръжени борби срещу поземлените мерки 
от страна на държавата и банките за развитие (обичайно обсъждани 
като анахронични „племенни войни”). В Южна Африка битката за зе-
мите и контрола върху тях - както градската, така и в провинцията, е 
включена като аспект на „борбата срещу апартейда”, докато в Източна 
Африка се счита за „проблем на националностите”. 

20 Bill Weinberg, Homage to Chiapas: The New Indigenous Struggles in Mex-
ico, London: Verso, 2000; Vandana Shiva, Water Wars: Privatization, Pollution 
and Profit, Boston: South End Press, 2002, pp. 102-103; Ken Saro-Wiwa, Geno-
cide in Nigeria: The Ogoni Tragedy by Ken Saro-Wiwa, Port Harcourt: Saros In-
ternational Publishers, 1992; бел. авт.
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Тази съпротива доведе до преоценка на общите блага от страна на 
диктуващите установената мъдрост, поведена от Световната банка 
и академични изследователи, занимаващи се с общите блага. Реши-
телната промяна настъпи с Докладът за световното развитие от 
1992 г., където авторите в известна степен защитават африканките 
общи блага:

Притежанието на земята в Субсахарска Африка традицион-
но е във владение на общността, но земеделците имат правото 
да използват определени парцели. Тези права дават достатъч-
на сигурност за отглеждане на насаждения и когато бъдат за-
вещани на потомците, насърчават дългосрочни интереси към 
управлението на земята. Земеделците могат да имат ограниче-
ни права да прехвърлят земята, която използват, на други лица 
без разрешение от семейните или селските старейшини, както 
и други лица могат да имат допълнителни права за ползване 
върху същата земя - да използват земята за паша по време на 
сухия сезон или да събират плодове или дървесина. Засега оба-
че не изглежда подобни ограничения да са имали значителен 
ефект върху инвестициите в подобрения на земята или върху 
производителността на земята21. 

Освен това в същия документ от Световната банка оценяват пози-
тивно (с проява на непреднамерена ирония) микросоциални инсти-
туции, каквито са селските и пастирските сдружения, като по-спо-
собни да управляват собствените си ресурси в сравнение с „големи 
авторитети” (включително и самата Световна банка, би могло да се 
предположи!).

Така по времето, когато споразумението NAFTA (Северноамери-
канското споразумение за свободна търговия) и това на СТО (Све-
товната търговска организация) са били в процес на финализиране 
в средата на 90-те години на XX в., с техните неолиберални пред-
разположения в полза на частната отчуждаема собственост относ-
но земята, действащата според лозунга „Няма никаква алтернати-
ва” (НяНА) Световна банка внимателно проучваше алтернативата, 
това, което аз наричам „План Б”, или с други думи: политическа 
позиция за избягване на антагонистични отговори спрямо привати-
зацията на земя, когато те стават твърде мощни и агресивни. Клю-
чов елемент на тази алтернатива е приемането на земеделските или 
горските общи блага поне като временна, преходна институция, ко-
гато бунтовете на нямащите поземлени имоти или опустошението 

21 World Bank, World Development Report 1992, Washington, D.C.: The World 
Bank, 1992, p. 144; бел. авт.
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на горите се превръщат в дестабилизиращи фактори за обичайното 
експлоатиране на някоя територия или за населението.

Точно както кооперацията се използва от капиталистите за тяхна 
печалба, общите блага също могат да бъдат използвани за капиталис-
тическа акумулация. Както Маркс отдавна е изтъкнал, капиталистите 
купуват работната сила на отделни работници, но когато капиталис-
тът купува работната сила на 100 работника, които работят заедно:

капиталистът плаща стойността на 100 самостоятелни ра-
ботни сили, но не плаща комбинираната работна сила на стоте 
работ ника. Като независими личности работниците са единич-
ни лица, които влизат в отношение към един и същ капитал, но 
не и помежду си. Тяхното коопериране започва едва в трудовия 
процес, но в трудовия процес те вече са престанали да при-
надлежат на себе си… Тъй като обществената [кооперативна] 
производи телна сила на труда нищо не струва на капитала и 
тъй като, от друга страна, работникът не я развива, преди сами-
ят му труд да при надлежи на капитала, тя изглежда като про-
изводителна сила, която капиталът притежава по природа, като 
негова иманентна производи телна сила22.

Смятам, че тази „илюзия” е почти толкова важен източник на кон-
трареволюционна енергия, колкото стоковият фетишизъм, тъй като, 
изглежда, признава на капитала заслугата за организирането на про-
изводството и възпроизводството. „Как бихме живели заедно, ако 
не се продавахме на капитала?”, е най-дестабилизиращият въпрос, 
на който антикапиталистът трябва да даде отговор пред една често 
скептична и цинична пролетарска аудитория.

В действителност самият Маркс не е много насърчителен в кратка-
та история на кооперацията, която представя в главата „Кооперация”. 
Защото той изглежда приписва на капитала съживяването на опита 
на плодотворната кооперация (макар и с особено извъртане), която е 
липсвала в човешката историята от векове:

Кооперацията в трудовия процес, която намираме в начен-
ките на човешката култура у ловджийските народи или напр. 
в земеделието на индийските общинни формации, почива, от 
една страна, на общата собственост върху условията на про-
изводството, а от друга страна - на това, че отделният индивид 
още не се е откъснал от пъпното черво на племето или общи-

22 Karl Marx, Capital, Vol. I, London: Penguin, 1976, p. 451 [цит. по бълг. изд.: 
Карл Маркс, Капиталът, т. 1, София: Партиздат, 1988, сс. 372-373; бел. прев.]; 
бел. авт.
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ната, както отделната пчела не се откъсва от своя кошер. И по 
едното, и по другото тази форма на кооперация се различава от 
капиталистическата кооперация23.

Между ранната, почти забравена епоха на общините с общи бла-
га и модерния капитализъм, съгласно Марксовата предпоставка (в 
действителност погрешна, за да проправи пътя към неговото рево-
люционно/еволюционистко заключение в гл. XXXII на т. 1), е имало 
дълъг период, в който индивидуалното селско земеделие и занаят-
чийско производство е било господстващо и кооперацията в широки 
мащаби изчезва като производителна сила. Това е друга причина за 
Маркс кооперацията да се явява като уникална характеристика за ка-
питализма: „капиталистическата кооперация се явява не като особе-
на историческа форма на кооперацията, а самата кооперация се явява 
като историческа форма, свойствена на капиталистическия процес 
на производство и съставяща негова специфична особеност”24. 

Точно както капиталът може да предявява претенции върху про-
изводителните сили на кооперация от хиляди работници, също така 
той може да поеме комуналните сили от организациите, „управлява-
щи” общополеви ресурс. Главният теоретик на капиталистическата 
употреба на общите блага, Елинор Остром, в десетки книги и статии 
се захваща да покаже как съвършено „рационален икономически” 
деятел, който е „разпоредител” на общ ресурс, може въз основа на 
анализ на разходите и печалбите да си изгради гледище, че има по-
благоприятни позиции при промяна на правилата, която регулира ре-
сурса чрез режим на обща собственост, отколкото при приватизиране 
или предаване на проблема за разпределянето към правителството25. 
Това ще рече, че общите блага не изискват развиването на некапита-
листически форми на нагласи и поведение у членовете на общността 
с тези общи блага. Напълно рационални, игрово-теоретично дейст-
ващи лица, които не са уловени в дилемата на затворника (т. е. не 

23 Marx, Capital, op. cit., p. 452 [цит. по бълг. изд.: Маркс, Капиталът, цит. 
съч., сс. 373-374; бел. прев.]; бел. авт.
24 Ibid., p. 453 [бълг. изд.: пак там, с. 374; бел. прев.]; бел. авт.
25 Например: Elinor Ostrom, „Reformulating Например: Elinor Ostrom, „ReformulatingНапример: Elinor Ostrom, „Reformulating: Elinor Ostrom, „Reformulating„ReformulatingReformulating the Commons,” в: Joanna Burger 
et al. (eds.), Protecting the Commons: A Framework for Resource Management 
in the Americas, Washington, D.C.: The Island Press, 2001, pp. 23-28; Elinor Os-: The Island Press, 2001, pp. 23-28; Elinor Os- The Island Press, 2001, pp. 23-28; Elinor Os-
trom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Ac-
tion, Cambridge: Cambridge University Press, 1990; Ostrom et al., Rules, Games, 
and Common-Pool Resources, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 
1994; бел. авт.
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спадат към тези, които са „отчуждени един от друг или не могат да 
общуват ефективно”26), могат да достигнат до заключението, че ор-
ганизирането на разпореждането им с ресурса комунално ще повиши 
максимално производителността или най-малкото няма да приключи 
с „трагедия на общите блага”. 

Действително много от примерите за общи блага, с които Остром 
и нейните сътрудници боравят, са неразделна част от капиталистиче-
ската система - от ловците на омари в Мейн, през земеделците, из-
ползващи напоителни системи в Индия, до предприемачите в сфера-
та на недвижимите имоти, които се разпореждат общо с подземните 
води на Южна Калифорния. В това разбиране на тези видове общи 
блага няма конфликт с гладкото функциониране на „пазара”. Едно 
проучване на „структурните принципи, въплътени в дълготрайни 
институции на ОПР [Общо притежаван ресурс]”, което Остром е из-
ползвала от началото на изследванията си върху общите блага досе-
га, със сигурност не показва съществуването на някакъв необходим 
конфликт с капитализма. Всъщност изглежда, че тъкмо те са видът 
правила, които се използват при изграждането на една корпорация. 
Например първият принцип гласи: „Индивиди или домакинства, кои-
то имат права да оттеглят ресурсни единици от ОПР, трябва да бъдат 
ясно дефинирани, както и границите на самите ОПР”, а четвърти-
ят принцип гласи: „надзорници, които активно следят условията на 
ОПР и поведението на разпоредителя, отговарят пред разпоредители-
те или са разпоредителите”, та тези принципи се базират на възгледа, 
че общите блага са форма на капиталистическа фирма27. Главното 
изискване за такава фирма е просто това, „транзакционните разходи” 
- разходите за времето и усилията, изразходвани за (1) „изработване 
и споразумяване на нови правила”, (2) „приемане на нови стратегии 
за разпореждане”, (3) „наблюдаване и поддържане на устойчива са-
моуправляваща се система” - за повечето разпоредители да бъдат по-
малки от очакваните им печалби28. Това е в съгласие с анализа на 
Р. Х. Коуз върху „естеството на фирмата”. През 1960 г. той заявява, 
че „в конкурентна система би имало оптимално планиране, тъй като 
една фирма - това малко планирано общество, би могла да продължи 
да съществува само ако осъществява своята функция за координация 
с по-ниски разходи, отколкото биха били похарчени, ако координа-
цията се постигаше посредством пазарни сделки, а също така и с 
по-ниски разходи в сравнение с цената, на която същата функция би 

26 Ostrom, Protecting the Commons, op. cit., p. 21; бел. авт.
27 Ibid., p. 90; бел. авт.
28 Ibid., p. 23; бел. авт.
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могла да се извършва от друга фирма”29. Ако парафразираме думите 
му, като заместим „планиране” с „общи блага”, то: „За да е налице 
ефективна икономическа система, необходимо е не само да се раз-
полага с пазари, но и да има зони на [общи блага] в рамките на орга-
низациите с подобаващ мащаб”30. Неминуемо за Коуз определящо за 
подобаващото съчетание на пазар и планиране е това, което е deus ex 
machina за капиталистическите икономисти: конкуренцията. 

Остромовите разпоредители с общи блага (не е ли съдба семанти-
ката31!) се сплотяват не от чувствата на взаимна солидарност и при-
вличане, ами от „социален капитал”. Те са обичайните теоретични 
деятели на неокласическата икономика, но притежават социален ка-
питал. Действително без тази недоловима амалгама от възможността 
да следват правила и да разработват такива, както и способността 
да разширяват доверието и взаимността, не би имало никакви общи 
блага. Всички биха били уловени в дилемата на затворника, добли-
жавайки се бързо към трагедията на изчерпването на ресурсите. Но 
това, че Остром залага на социалния капитал (комонизма32 в капи-
тализма), за да обясни функционирането на общите блага, е част от 
една тенденция сред капиталистическите интелектуалци, която е раз-
работена като допълнение към неолиберализма. 

Видимият триумф на неолиберализма с неговата цел да тотализи-
ра господството на капитала е предизвикал ответна реакция спрямо 
себе си, т.е. убеждението, че има необходими „общи блага” за самия 
капитализъм. Така понятието за „социален капитал” и значимостта 
на „общността” и „доверието” са били изведени на преден план в 
самия момент на т. нар. триумф на пазара33. В действителност това 

29 R. H. Coase, Essays on Economics and Economists: Chicago, University of 
Chicago Press, 1994, p. 8; бел. авт.
30 Ibid.; бел. авт.
31 Тук има игра на думи - преведеното на български като „разпоредители” 
в английския текст е „appropriators”, от същия корен е глаголът „appropriate” - 
„усвоявам”, „присвоявам (си)”; „определям”, „отпускам”, „предназначавам”; 
както и прилагателното „appropriate” - „подобаващ”, „подходящ”, „удобен”, 
„уместен”, „съответен”; бел. прев.
32 Commonism (англ.) - неологизъм, появил се в дебатите върху „комунис-неологизъм, появил се в дебатите върху „комунис-
тическата хипотеза” след 2008 г., чиято цел е де подчертае стратегически 
обрат към т.нар. общи блага (вж. текстовете на Майкъл Харт и „Миднайт 
Ноутс” в настоящия сборник), на базата на които да се провежда антикапи-
талистическата политика; бел. ред. 
33 Вж. например: Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Cre-
ation of Prosperity, New York: The Free Press, 1995; Amitai Etzioni (ed.), New 
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доведе до реабилитация на едно първично социално ниво преди до-
говора и „пазара”, което ги структурира (за първи път това е обсъж-
дано от Дейвид Хюм в Шотландия през XVIII в.) и е sine qua non на 
капиталистическата акумулация. 

Тези поддръжници на капитализма разкриват, че неолиберали-
змът е най-лошият враг на самия капитализъм, особено когато не 
е контролиран от заплахата на една алтернатива. Понеже капи-
тализмът може да достигне - както теоретически, така и практи-
чески - до това, което наричам „предела Мидас” (когато всички 
сделки се основават на чистото максимализиране на ползата без 
никаква загриженост за пренебрегваните правила за справедлив 
обмен и по този начин са преситени с измами и злоупотреби, или 
с други думи, индивидуализмът е освирепял). Такова състояние, 
доведено до големи мащаби, застрашава оцеляването на самата 
система, както личи от периодичните кризи, породени от заси-
лената „липса на доверие” от дните на спукването на балона с 
компанията „Южни морета”, когато системата достига до един 
от първите предели Мидас. Изказвано е мнението, че този предел 
е достигнат отново в т.нар. „дот.ком” период от края на 90-те го-
дини на XX в., когато ръководителите на „Енрон” и „Тисо” (сред 
хиляди други) се грижат главно за стойността на собствените си 
портфейли от акции, вместо за дългосрочното благоденствие на 
корпорациите, които управляват. Несъмнено още по-опасен пре-
дел Мидас е достигнат пак при „високорисковата” ипотечна кри-
за от 2007 г., която доведе до замразяване на кредитите и световна 
рецесия през 2009 г. Този период породи едно явление, което би 
могло да се смята за оксиморон - капиталистически моралисти 
или бизнес етици, нов порив на ангажираност в оплакване „със-
тоянието на света” и планиране на нови правила, за да се изгради 
доверие в изпълнителите на волята на капитала. 

Конкуренцията „със зъби и нокти” трябва да бъде смекчена, тъй 
като, преди да могат да бъдат разработени договори, обещания, 
пазарни отношения и всички останали съзнателни механизми на 
капитализма, както Дейвид Хюм отдавна е отбелязал, се изис-
ква усещане за общ интерес: „Така двама мъже дърпат веслата на 
лодката по общо споразумение, заради общ интерес, без каквото 
и да било обещание или договор”34. Този „общ интерес” обаче не 

Communitarian Thinking: Persons, Virtues, Institutions and Communities, Char-
lottesville: University Press of Virginia, 1995; бел. авт.
34 David Hume, An Inquiry Concerning the Principles of Morals, New York: 
Liberal Arts Press, 1957, p. 123; бел. авт.
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е даденост. Той трябва да се култивира и може да се срине, когато 
има огромни различия между двете страни в гребната лодка. Те 
биха могли да гребат заедно по начина, описан от Хюм, но ако 
се очаква единият да получи огромна награда при достигане на 
бряг, докато другият няма да получи нищо за усилията си, освен 
да се измъкне невредим, тогава имплицитното съгласие може да 
не е толкова лесен резултат, тъй като този, който няма да полу-
чи компенсация, би могъл да започне „да стачкува” и съвсем да 
спре да гребе. Това е особено валидно в класово общество, когато 
собствеността върху имоти е радикално асиметрична (и справед-
ливостта става несправедливост), с много безимотни и неколцина 
многоимотни. Но тези съображения засягат също и отношенията 
сред капиталистите. 

Щом като веднъж се признае производителността на общите блага 
като фирма, може да се започне планиране за определяне на най-голе-
мия им капиталистически потенциал. Тъкмо в това Световната банка 
вижда целта на подкрепата си за „управление на общностните ресур-
си” (докато същевременно все още здраво се придържа към цялост-
ния неолиберален модел на макроравнище). Действително Световната 
банка днес редовно включва „групи за управление на обща собстве-
ност” сред институциите на „гражданското общество”, към които про-
явява нарастващ интерес за подкрепа. Разбира се, тези организации 
за общи блага следва да бъдат интегрирани в по-широкия проект за 
подсигуряването на неолиберализма в света. Наистина, интегрирането 
на общата собственост от страна на Световната банка в нейно владе-
ние набира сили от 1992 г. насам. През 1995 г. тя основа Групата за 
управление на ресурси, обект на обща собственост [Common Property 
Resource Management Group, CPRNet] със следната обосновка:

CPRNet се занимава с режими за управление на ресурси, 
които изискват действия в сътрудничество - често базирани в 
групи. Водена от споменатите съображения, както и от нужда-
та за оползотворяване потенциала на ресурси, обект на обща 
собственост [РООС] като важен самостоятелен компонент от 
стратегиите за развитие, CPRNet има за цел:

1. повишаване на осведомеността за РООС и тяхното значе-
ние в рамките на Групата на Световната банка като институ-
ционални модалности, но и като ресурси, които се управляват 
колективно, както и като податливи на институционалното раз-
витие, въведено за РООС;

2. увеличаване разбирането на динамичното взаимодействие 
между различни видове режими за права на собственост на 
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местно ниво, както и на значението му за правилно определяне 
целите на инвестиционните операции на Групата на Световна-
та банка;

3. функциониране като централна организация за информа-
ция и данни за РООС, доколкото те се отнасят до операции на 
Групата на Световната банка;

4. създаване на партньорства между служители на Групата на 
Световната банка и външни специалисти, било физически лица, 
било организации, чрез установяване и поддържане на ефектив-
ни средства за комуникация (включително например електронна 
поща, информационен бюлетин и уебстраница), като комуника-
цията с местните специалисти е от основно значение за работата 
на Групата на Световната банка;

5. свързване на служителите на Групата на Световната бан-
ка, които се нуждаят от специфична оперативна информация, 
отнасяща се до права на собственост, с външни специалисти 
и експерти;

6. определяне на характерните особености и условия за ефек-
тивност на институциите за управление на природни ресурси; и

7. определяне и подпомагане на проактивни политики и опе-
ративна работа с цел закрила на РООС35.

Оттогава насам се появи изобилие от проучвания и теоретични 
документи, които трансформираха общата собственост от релик-
ва в жива възможност в текстовете за стратегическо „развитие” 
на Световната банка.

АНТИКАПИТАЛИСТИЧЕСКИ ОБЩИ БЛАГА:
ПИРАТИ, СКИТНИЦИ И ХАКЕРИ

След като се изясни, че е налице добре разработено понятие за ка-
питалистически общи блага, нека сравним капиталистическата упо-
треба на общите блага с антикапиталистическата употреба; тъй като 
има и друго понятие за общи блага, което е в противопоставка на 
капиталистическата акумулация. Фактически тези антикапиталис-
тически общи блага трябва да бъдат заобградени [enclosed], така че 
производителите да бъдат отделени от средствата за производство и 

35 World Bank, The World Bank Group’s Common Property Resource 
Management Network: Guide to CPRNet, info.worldbank.org/etools/docs/li-.worldbank.org/etools/docs/li-worldbank.org/etools/docs/li-.org/etools/docs/li-org/etools/docs/li-/etools/docs/li-etools/docs/li-/docs/li-docs/li-/li-li-
brary/97605/.../guide-3b.pdf, 1995, последно посещение: 17 декември 2009 г. 
[Материалът не е наличен; бел. ред.]
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препитание, за да се поддържа процесът на акумулация. Тези анти-
капиталистически сфери са базирани както в докапиталистическия, 
така и в посткапиталистическия период и тяхното функциониране 
затвърждава един процес на дисакумулация36.

През 80-те и началото на 90-те години колективът на „Миднайт но-
утс” (наред с други автори) пренасочи идеята за ограждения и първо-
начална акумулация като приложима и към настоящето. Все повече 
виждахме ПСР-тата и други атаки на Световната банка и МВФ към 
общите блага по целия свят като връщане към вековните усилия за 
пореден път работниците да бъдат отделени от средствата им за про-
изводство и препитание. Някогашните ограждения са съществена 
част от това, което Маркс нарича „първоначална акумулация”. По-
неже капиталът е изправен пред дилемата за „кокошката и яйцето”: 
нужно е някой да има капитал, преди да може да го акумулира. Тогава 
как изобщо е тръгнал капитализмът? Отговорът на Маркс е: грабеж, 
плячкосване и кражба (в потвърждение на фразата на стария му опо-
нент Прудон, че „собствеността е кражба”). Например разграбването 
богатствата на ацтеките и на инките е съществена стъпка в произхода 
на капитализма. Но по-важен от парите за капиталистическата аку-
мулация е източникът на нова принадена стойност: работниците. Те 
също е трябвало да бъдат първоначално акумулирани, при това самото 
отношение капитал-работник е трябвало да бъде възпроизвеждано на 
по-разгърната степен. Но това би било невъзможно, ако работниците 
управляваха средствата за производство и препитание. Защо биха до-
пуснали да ги експлоатират капиталистите, ако са могли да използват 
своя труд за собствената си „сила, удоволствие и печалба”? И през XVI 
в., както в Европа, така и в Северна и Южна Америка, и в Африка 
потенциалните за капитализма работници всъщност са били в състоя-
ние да се противопоставят на въдворяването си си в акумулационния 
процес, тъй като те (обичайно чрез правата си върху общите блага) са 
имали достъп до ресурси за препитание, произтичащ от факта, че са 
членове на дадено село или племе. Капиталът е трябвало насилствено 
да отдели от общите блага тези потенциални работници, така че да ги 
направи действителни работници (било надничари, било роби), за да 
се превърне в капитализъм. Завладяването на Америка, движението за 
ограждане и ловът на вещици в Европа, както и търговията с роби в 
Африка, са били основните средства за удовлетворяване „жаждата за 
труд” (по израза на Силвия Федеричи37) на капитала. 

36 George Caffentzis, Three Concepts of Time and Class Struggle, непубликуван 
текст, 2006; бел. авт.
37 Silvia Federici, Caliban and the Witch: Women, the Body, and Primitive 
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Но този процес на отделяне не приключва никога, докато същест-
вува капитализъм, тъй като често чрез борбите си работниците ус-
тановяват нов достъп до препитание по многообразни начини. Така 
например с края на колониализма в Африка много земи, които са 
били запазени за европейски заселници, отново са разпределени сред 
бившите колонизирани жители; с борбите от фабриките през 30-те 
години на XX в. в САЩ бе учреден (и управляван от държавата) ко-
лективен резерв, който даде възможност на по-възрастните работни-
ци да се пенсионират (социалноосигурителни пенсии). Освен това 
има много докапиталистически общи блага (от Индия до Западна 
Африка и Мексико), оцелели (или дори съживявани, както в случая 
с поземлените тръстове и земеделските общи блага в Нова Англия) 
и до ден днешен, които капиталът не е бил в състояние да премахне 
напълно38. Тези общи блага функционират по един обективно анти-
капиталистически начин, тъй като те са дали възможност на потен-
циални работници да откажат да станат действителни работници или 
пък ако са станали обект на експлоатация, достъпът до някои сред-
ства за производство и препитание им е предоставил повече сили да 
се съпротивляват срещу тази експлоатация. 

В действителност на всеки етап от историята на капитализма се 
формират нови общи блага (и почти неизменно са криминализирани 
своевременно). Много от тези общи блага възникват от усвояването 
на нови технологии от страна на работниците и са свързани с бъде-
ща форма на производство и възпроизводство. Три примера за такива 
„посткапиталистически” общи блага са създадените от атлантически-
те пирати през XVIII в., от скитниците [hobos] от Хобохемия в САЩ 
в края на XIX и началото на XX в. и от програмистите и хакерите от 
движението за свободен софтуер по цялата планета в края на XX и 
началото на XXI в.39. В крайна сметка пиратите отчуждили най-мо-
дерната машина на своето време, океанския кораб, управлявали я по 
нови комуналистки правила и я използвали, за да разграбват плячките 
на американското богатство. По подобен начин скитниците отчужди-
ли железопътни линии и железопътна земя за собствените си нужди 

Accumulation, New York: Autonomedia, 2004; бел. авт.
38 Brian Donahue, Reclaiming the Commons: Community Farms and Forests in 
a New England Town, New Haven: Yale University Press, 1999; бел. авт.
39 Marcus Rediker, Villains of All Nations: Atlantic Pirates in the Golden Age, 
Boston: Beacon Press, 2004; Todd Depastino, Citizen Hobo: How a Century of 
Homelessness Shaped America, Chicago: University of Chicago Press, 2003; 
Lawrence Lessig, The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Networked 
World, New York: Random House, 2001; бел. авт.
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и разработили нови кодове за усвояване на тези машини и земи. На-
края, програмистите и хакерите от движението за свободен софтуер 
отчуждават най-сложната технология на епохата, при което създават 
нови правила за споделянето ѝ (като лиценза Creative Commons40) и я 
използват за подкопаване мощта на големите софтуерни монополисти 
като „Майкрософт”. Всички те наистина имат доста ограничен класов 
състав; активистите в основната си част са от мъжки пол и бели. Но 
това далеч не са единствените примери за създаване на нови общи бла-
га в сърцето на капитализма, ами разполагаме с много примери за аф-
риканци, местно американско население и жени, установяващи общи 
блага, които предполагат съществуването на капитализма. 

Има голям брой примери за създаването на общи блага на капи-
талистическа почва, където бъдещето става настояще. В това есе ще 
разгледам само един пример, внедрен в технология, която някога е 
била с централно значение за развитието на капитализма: топлинни-
ят двигател. (Смятам, че това ще е от полза за проясняване на често 
споменаваните „нови общи блага”, които се формират около техноло-
гията на Тюринговата машина). Общите блага, на които ще се спра, са 
свързани с установяването на „Хобохемия” в края на XIX и начало-
то на XX в.41. Скитниците (hobos) от Хобохемия са пътуващи „бели” 
мъже, работници в Северна Америка през въпросния период, които 
използват железниците и железопътните имоти като свои общи блага. 
Въпреки че те са индивидуалистично-номадски настроени, в смисъл 
че не пътуват във вагоните на товарните влакове в големи трайно сфор-
мирани групи (както често са правили източноевропейските, китай-
ски и мексикански работници), те същевременно са доста колективни 
в своето възпроизводство, тъй като съществена част от живота им е 
„джунглата”, което ще рече: място, „разположено в непосредствена 
близост до железопътен разпределителен пункт, където се композират 
влакове или спират влакове за смяна на персонала и локомотивите”42. 
Скитниците се събират в джунглите, когато са на път. Това са места, 
където те могат да сготвят своята ирландска яхния, да се измият и да 
почистят дрехите си, да спят в относителна безопасност, да споделят 
каквото им е известно за местонахожденията на железопътната поли-

40 Creative Commons е създаденият през 2001 г. лиценз от Лорънс Лесиг, за 
който досега на български е бил предлаган превод като „творчески общно-
сти” и „съзидателно споделяне”; наименованието препраща към споменати-
те от автора земи в Нова Англия; бел. ред. 
41 Cf. Nels Anderson, The Hobo. The Sociology of the Homeless Man, Chicago: 
The University of Chicago Press, 1923, и Depastino, Citizen Hobo, op. cit.; бел. авт.
42 Anderson, The Hobo, op. cit., p. 16; бел. авт.
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ция или за работни места и да увещават съратниците си в собствените 
си убеждения. 

При все че някои джунгли са временни, други - трайно установени, 
общият брой на обитателите им е доста висок. Те осейват железопът-
ните артерии на страната и обезпечават възлови пунктове за практи-
ческата комунализация на железопътната система. Джунглите като 
цяло са гостоприемни и демократични (въпреки че рядко са поставя-
ли под въпрос разграничителните линии по цвят и пол, които тогава 
са разделяли работническата класа, както и сега43). 

Животът в тях се регулира на базата на „неписани закони на 
джунглата”, които забраняват определени действия, като палене на 
огън нощем в джунглите, подложени на нападения, оставяне на хра-
нителни отпадъци или похабяване на храна, неизмиване на тенджери 
и други съдове след ползването им и т. н. Тези правила се прила-
гат строго вътре в рамките на джунглата от самите скитници, които 
определят правилата, точно както те биха защитавали джунглата от 
външни атаки от страна на полицията, членове на групи за самора-
зправа и Ку-Клукс-Клан. 

В джунглите има комитети, които се занимават с нарушения на пра-
вилата и налагат наказания. Например в един случай, разказан от Нелс 
Андерсън, социолог и бивш скитник, някакъв разбойник е заловен, до-
като обира спящ „бо”44; веднага е сформиран комитет и е избран пред-
седател, за да се реши как да се процедира. Комитетът взема решение 
разбойникът да бъде бичуван… но „никой не пристъпва напред; никой 
не скланя да приложи наказанието с камшик или пръчка”45! След из-
вестна пауза на смущение, един младеж се съгласява да се бие с раз-
бойника и започва боксов мач, при който в крайна сметка разбойникът 
е нокаутиран. Щом се съвзема, е изхвърлен от джунглата. „До едина-
десет часа [вечерта] вълнението е приключило. Неколцина съобщават, 
че се отправят нанякъде и че товарният влак отпътува по това време. 
Някой им казва, че е в същата посока като тях, и тръгват заедно”46.

Чрез сложната организация на движение, обмен на инфор-
мация и пунктове на възпроизводство, скитниците създават из 
цялата страна мрежа, която използва частната собственост на 
железопътните компании като свои общи блага. Наистина те из-
разяват много различни политически идеали - като вероятно пре-
обладаващият е очертан от „Индустриалните работници на света” 

43 Depastino, Citizen Hobo, op. cit., pp. 81-85; бел. авт.
44 Съкратено от „hobo” (англ.) - скитник; бел. прев.
45 Anderson, The Hobo, op. cit., p. 24; бел. авт.
46 Ibid., p. 25; бел. авт.
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(ИРС), - но действителното им постижение е да покажат, че же-
лезниците и тяхната земя могат да бъдат комунализирани. Това 
не е маловажно постижение, тъй като те трябва да се изправят 
срещу една индустрия, която притежава най-важния вид транс-
порт за континенталната икономика в този период и която тъкмо 
е достигнала своя пиков момент на разрастване, белязан от пола-
гането на 254,037-та миля от железницата през 1916 г.47. Наред 
с релсовите линии, друг измерител за мощта на железопътните 
компании са огромните концесии върху земи, предоставени им 
от правителството от Гражданската война нататък, което им дава 
решаваща позиция за определянето икономическата насока на 
страната западно от Мисисипи. По оценката на Хауърд Зин феде-
ралното правителство отдава на железопътните компании около 
100 милиона акра само по времето на Гражданската война48. 

Основната „икономическа” цел на комунализацията на желе-
зопътната територия и товарните влакове не е непосредствено 
революционна. Скитниците пътуват с влаковете обикновено за 
събиране на реколтата, за да отидат на отдалечено работно място, 
договорено, да речем, в една от агенциите по заетостта на улица 
„Уест Медисън” в Чикаго (т. нар. „главна артерия”), или - като че 
по някаква ирония - за да стигнат до известен строеж на желе-
зопътна линия, тъй като за тях полагането на релси е обичайна 
работа. Но присъствието на тези скитници в национален план е 
огромно, понеже стотици хиляди мъже преминават през една или 
друга зона на Хобохемия (по железопътните линии, в джунглата 
или в главната артерия) в течение на годината. Освен това несъм-
нено в голяма степен политиката на скитниците е антикапиталис-
тическа, а релсите не само могат да доведат работници за съби-
ране на реколтата или за строителен бум, но също биха могли да 
отведат голям брой поддръжници на борба за „свободно слово” 
или обща стачка. Следователно те представляват комунално пре-
дизвикателство за сърцето на капитала в САЩ. Скитническите 
общи блага от товарни влакове и железопътни територии е тряб-
вало да бъдат обсебени, тъй като все пак скитниците са рекомуна-
лизирали комуналната земя на местното американско население, 
която първо е била завладяна и национализирана от федералното 

47 William Greenleaf (ed.), American Economic Development Since 1860: Doc-
umentary History of the United States, Columbia: University of South Carolina 
Press, 1968, p. 79; бел. авт.
48 Howard Zinn, A People's History of the United States: 1492-Present, New 
York: Harper Collins, 2003, p. 238; бел. авт.

Бъдещето на „общите блага”: „План Б” на неолиберализма или... (2010)



434

правителство, а след това приватизирана чрез поземлени субси-
дии, отдадени на железопътни компании. 

Пътят на обсебване [enclosure] е сложен и включва сурови репре-
сии, както и технологични и идеологически трансформации49. 

Репресията е очевидна в периода на атаките на Палмър50. Първо, ор-
ганизацията ИРС е подложена на правителствен тормоз и физическото 
елиминиране на нейното ръководство. Второ, огромен брой железо-
пътни „нарушители” биват убити и ранени през тези години, например 
2553 души са убити през 1919 г. и още 2166 - през 1920 г.51, често с оръ-
жията на железопътните полицаи. Трето, нарасналите антирадикални 
действия на KKK и други по-локални отряди на смъртта от 20-те годи-
ни на XX в. често са насочени срещу скитническите джунгли. 

Редом с това насилие, насочено срещу скитниците, се осъществява 
технологична промяна във възможностите за транспорт, автомоби-
лът и камионът започват да изместват пътническия и товарния влак 
като доминираща форма на транспорт, докато магистралната система 
се разширява, a релсовите пътища западат. Движението на работната 
сила по шосетата поражда съвсем различна взаимовръзка с класова-
та борба, в сравнение с това по релсовите пътища, като по този начин 
Хобохемия бива подкопана.

Идеологически скитниците са атакувани като представители на 
„белите мъже”, отклонили се от нормите на поведение, станали 
„бездомни”, без ограниченията на „дома” и следователно опасни за 
капитала. Федералното правителство, особено с Новия курс, вижда 
„проблема за скитника” като разрешим чрез създаването на „пред-
градия като доминиращата жилищна форма на нацията”52. До Вто-
рата световна война усилията за трансформиране на железниците в 
общи блага са окончателно сразени.

Хобохемия разкрива отчетливия си антикапиталистически характер в 
насилствените усилия от страна на държавата и капитала да я изолират, 
криминализират и изкоренят. Не случайно постоянна тема за шеги сред 
класата на работодателите през този период е, че ИРС, наименованието 
на най-последователната политическа изява на скитническата работни-
ческа класа, било акроним на възклицанието „I Won’t Work!” - „Няма да 

49 Depastino, Citizen Hobo, op. cit., pp. l71-194; бел. авт.
50 „Атаките на Палмър” - вододелно събитие за синдикализма и работ-
ническото движение в САЩ в контекста на Първата световна война. През 
1919-20 г. тогавашният министър на правосъдието Мичъл Палмър повежда 
кампания за депортиране на левичари и анархисти от САЩ; бел. ред. 
51 Anderson, The Hobo, op. cit., pp. l61-162; бел. авт.
52 Depastino, Citizen Hobo, op. cit., p. 219; бел. авт.
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работя!”53. В този случай, както и в случая с атлантическите пирати, тези 
усилия за изолиране са постигнали успех; въпросът за усилията на при-
вържениците на софтуерните общи блага все още е с отворен изход. 

ПРОТИВОРЕЧИВОСТ И ОБЪРКВАНЕ НА
ОБЩИТЕ БЛАГА: САПАТИСТИТЕ В
СЪПОСТАВКА С LIVE 854 

В много случаи обаче не е ясно кога общите блага „се смесват” с 
пазарите по такъв начин, че да имат положителен или отрицателен 
ефект върху акумулацията. Нещо повече, както капитализмът из-
ползва докапиталистическите форми на социално възпроизводство 
като модели за себе си (например патриархалното старозаветно се-
мейство в периода на капиталистическо развитие през протестант-
ската Реформация), така и работниците „се обръщат назад” да пре-
тендират за древни „права и свободи” и модели за възпроизвеждане 
на борба. Следователно организациите на общи блага, съществуващи 
все още в колективната памет, могат да бъдат привлечени и от най-
„постмодерните” движения. Помислете например за Сапатистката 
армия за национално освобождение, която претендира за наследство-
то, тактиките и формите на организация на продължителната съпро-
тива на маите срещу испанския колониализъм, като същевременно 
използва високоскоростната комуникация на интернет. 

В действителност разграничението между прокапиталистически 
и антикапиталистически общи блага е неуловимо за прилагане в 
практиката, но може да хвърли светлина върху някои от съвремен-
ните важни политически конфликти в т.нар. „глобално движение за 
справедливост”. Така например понятието за антикапиталистически 
общи блага е важно в политиката на антинеолибералното въстание в 
Северна и Южна Америка от бунта на сапатистите през 1994 г. на-
сам, докато понятието за прокапиталистически общи блага е важно 
в политиката на Джефри Сакс, група представители на Световната 
банка и много други участници в кампанията Live 8 (поддръжници 

53 На английски съкращението на Industrial Workers of the World е IWW, 
откъдето и идентичният акроним образуващ се от шегата; бел. ред.
54 Live 8 е името на поредица благотворителни концерти, проведени на 2 
юли 2005 г. в страните от Г8, предшестващи срещата на Групата Г8 в Шот-
ландия същата година; наименованието препраща и към 20-тата годишнина 
на подобна инициатива от 1985 г. - Live Aid, целяща да спре глада в Етиопия; 
бел. ред.
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на това, което наричам „План Б” на неолиберализма), виждащи в 
него необходимото посредничество между блокиран и успешен не-
олиберализъм. Фактически тази стратегия за използване на общите 
блага за спасяване на неолибералния капитализъм от самия него се 
превърна в политиката на администрацията на Обама. 

Добър път за разбиране неуловимостта на разграничението между 
про- и антикапиталистически общи блага е да се разгледа анализът 
на Клод Мейясу върху домашния начин на производство, представящ 
селската общност (с нейните организации на управлението на общи-
те блага) като трудов резерв, който се експлоатира по-скоро през про-
цеса на имиграция, отколкото през директно производство на стоки55. 
Това обаче не е единствената роля за общите блага, тъй като наличие-
то на село, което може да снабдява работниците с храна по време на 
стачка, представлява съществена сила срещу началника. Фактически 
не е лесно да се прокара генерално разграничение между двете стра-
ни на общите блага на практика. Дали водят до по-голяма сила за 
работниците срещу капитала, или водят до способността на капитала 
по-добре да експлоатира работниците? Това е тънък въпрос със също 
толкова тънки отговори, зависещи от контекста и фактите. Но със си-
гурност за милиони мигранти паричните средства, изпращани от тях 
до семействата и родните им села, в значителна степен показват, че 
съществуването на домашните общи блага им дава сили да се борят в 
страната, в която са мигрирали. Както пише Стивън Колатрела: 

Социалните задължения в страната на произход следва да 
бъдат разбирани точно през редовното пращане на парични 
средства. В замяна на това мигрантът знае, че има място, къ-
дето винаги може да се върне впоследствие, особено ако то е 
било издържано с помощта на изпратените от него средства. В 
този смисъл световната мрежа от мигрантски транснационални 
общности представлява не само набор от методи за контакти 
и комуникации, различен от мрежата на капиталистическото 
производство и реализация на ценности, но и алтернативен на-
чин за организиране на работата, комуникациите и търговските 
отношения по света, макар и да е противоречива алтернатива56. 

Следователно донякъде едностранчивият възглед на Мейясу за аф-
риканските общи блага трябва да бъде коригиран чрез приемането 
на това, което Колатрела споменава като „световната мрежа от миг-

55 Claude Meillassoux, Maidens, Meal and Money: Capitalism and the Domes-
tic Economy, Cambridge, Cambridge University Press, 1981; бел. авт.
56 Steven Colatrella, Workers of the World: African and Asian Migrants in Italy 
in the 1990s, Trenton, NJ: Africa World Press, 2001, p. 193; бел. авт.
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рантски транснационални общности”. Тези общности имат като един 
свой полюс селски общи блага (в Африка в случая с Франция) или 
ехидо57 (в Мексико в случая със САЩ) и също така превръщат прос-
транствено-времевото поле между полюсите в един вид общи блага. 

Добър пример за проблематичността на общите блага предос-
тавят сапатистите. Те съвсем официално обвързват своя бунт със 
заобграждането, което е било подготвяно от неолибералните със-
тавители на плановете на NAFTA за мексиканските обитатели на 
ехидо. Понеже NAFTA изисква отмяната на чл. 27 на Конституция-
та от 1917 г., който представлява вариант на класическия лозунг: 
земята - на земеделците! Но намерението не е достатъчно за опре-
деляне дали дадена борба за общите блага накланя баланса така, 
че действително работниците в крайна сметка да увеличат силата 
си. Само внимателно проучване на място може да разкрие дали на-
пример мащабните завземания на земя, последвали новогодишното 
въстание от 1994 г. в Чиапас, и новообразуваните по този начин 
общи блага са били категорично антикапиталистически. В случая 
със сапатистите има много доказателства, които да потвърдят, че 
това усилие е било от решаващо значение за подкрепата на селски-
те обитатели на ехидо от цяло Мексико (не само в Чиапас) да не 
изоставят земята си и да не я продават на безценица. Действително 
бунтът имаше огромно влияние върху другите движения на местни 
жители и безимотно население в цяла Северна и Южна Америка 
отвъд Мексико58. 

Макиавелистко използване на двузначността на общите блага, ка-
питалистически и антикапиталистически, може да се открие в начи-
на, по който Джефри Сакс, Боно и организаторите на Live 8 „взеха в 
плен” антиглобалисткото движение, за да представят правителствата 
от Г8 не като колонизатори и потисници на Африка, а като освободи-
тели на бедните хора59. 

Идеологическата страна на операцията се базира на Саксовото 
отхвърляне на доктринерския тоталитарен неолиберализъм, както е 

57 Ejido (исп.) - общински земи в Мексико; бел. прев.
58 Midnight Notes Collective, Auroras of the Zapatistas: Local and Global 
Struggles in the Fourth World War, New York: Autonomedia, 2001; бел. авт.
59 За един добър, болезнено откровен детайлен разказ за начина, по който 
това е осъществено, вж. Paul Hewson, „‘It’s the Politics, Stupid’: How Neolib-. Paul Hewson, „‘It’s the Politics, Stupid’: How Neolib-Paul Hewson, „‘It’s the Politics, Stupid’: How Neolib-„‘It’s the Politics, Stupid’: How Neolib-It’s the Politics, Stupid’: How Neolib-, Stupid’: How Neolib- Stupid’: How Neolib-’: How Neolib-: How Neolib-
eral Politicians, NGOs, and Rock Stars Hijacked the Global Justice Movement at 
Gleneagles... and How We Let Them”, в: David Harvie et al. (eds.), Shut Them 
Down! The G8, Gleneagles 2005 and the Movement of Movements, New York: 
Autonomedia, 2005; бел. авт.
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практикуван от МВФ и въплътен в представянето на една и съща 
ПСР пред големи и малки страни в Южна Америка и Африка, като 
че ли емпиричните детайли на техните различни контексти и кри-
зи не са от значение. Вместо това, в навечерието на срещата на Г8 
в Глинийгълс Джефри Сакс се представи като нов вид икономист, 
„клиничен икономист”, който лекува „икономически пациент - об-
зета от криза икономика, - за да предпише курса на лечението ѝ”60. 
Сакс остро критикува неолибералните доктринери на МВФ, следва-
щи подхода „една мярка пасва на всички”: 

През последната четвърт на XX в., щом бедните страни по-
молеха богатите за помощ, ги пращаха при световния монета-
рен доктор - МВФ. Основната рецепта, която МВФ предписва-
ше, бе затягане на бюджетния колан, и то на пациенти, прекале-
но бедни дори да притежават колан. Строгостта на МВФ често 
водеше до бунтове, преврати и срив на публичните услуги. В 
миналото, когато дадена програма на МВФ се проваляше в 
условията на социален хаос и икономическа разруха, фондът 
просто обясняваше това с липса на твърдост и с некадърност 
на управлението61. 

Сакс не е единственият, който атакува неолибералния тоталитари-
зъм и фундаментализъм; икономисти като Стивън Левит, известен с 
Freakonomics62, споделят със Сакс желанието да се отърсят от неоли-
бералната доктрина с цел „разумното мислене за начините, по които 
хората се държат в реалния свят”63. В действителност цяло движение 
в икономиката се е надигнало за да отхвърли неолиберализма като 
доктрина и да го ревизира като „инструмент” за анализ на икономи-
чески „болести” (както е в модела на Сакс) или „въпроси” (както е в 
модела на Левит). Но това не е отхвърляне на капитализма, нито дори 

60 Jeffrey Sachs, The End of Pоverty: How We Can Make It Happen in Our 
Lifetime, London: Penguin Books, 2005, p. 75 [цит. по бълг. изд.: Джефри Сакс, 
Краят на бедността, превод Тинко Трифонов, София: Кръгозор, 2006, с. 99; 
бел. прев.]; бел. авт.
61 Ibid., p. 74; [бълг. изд.: пак там, с. 98; бел. прев.]; бел. авт.
62 Книгата е преведена на български под заглавието Големите измами; 
бел. прев.
63 Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner, Freakonomics: A Rogue Economist 
Explores the Hidden Side of Everything, New York, HarperCollins, 2005, p. 205 
[цит. по бълг. изд.: Стивън Левит и Стивън Дъбнър, Големите измами и как 
всички участваме в тях, превод Росица Панайотова, София: Кръгозор, 2006, 
с. 243; бел. прев.]; бел. авт.

Джордж Кафенцис



439

на доктрината на неолиберализма, а е методологически ход, пред-
назначен да го спаси от самия него и от неговите врагове. Всъщност 
цялото усилие е да се трансформира неолиберализмът в здрав разум 
и буквално да се измъкне извън сферата на опасните идеологически 
и политически борби. 

Но на първо впечатление читателят на текстовете на тези автори 
изпитва начално чувство на облекчение. След две десетилетия кри-
тики на неолиберализма от най-ранните борби срещу него в Африка 
и Северна и Южна Америка до постсиатълските антиглобалистки 
мобилизации, изглежда, че центровете на властта най-сетне дават 
ответ. Това е вярно, но отговорът не е капитулация. По-скоро е отър-
ваване от критиката след формалното ѝ признаване64. 

Критиките на д-р Сакс спрямо доктринерските неолиберали имат 
политически намерения. Те са предназначени да убедят борците от 
антиглобалисткото движение да преодолеят своя песимизъм „към въз-
можностите за капитализъм с човешко лице, при който забележител-
ната сила на търговията и инвестициите може да бъде овладяна, като 
същевременно се признаят тези ограничения и бъдат компенсирани 
чрез колективни действия”65. Той експлицитно призовава за съюзяване 
с антиглобалисткото движение, тъй като Сакс спада към този дял от 
капиталистически проектанти, поддържащ временно деостоковяване 
на предмети, които могат да задоволят жизнени нужди на бедните в 
Африка. Планът му за „превръщането на бедността в история” изис-
ква деостоковяване в краткосрочен план (т. е. поне до 2025 г.), като на 
бедните се осигурява безплатно образование, програми за безплатно 
хранене, безплатно предпазване от малария, безплатна питейна вода, 
канализация и горива за готвене. 

Освен това той е застъпник на обществените [public] блага и при-
зовава към инвестиции от страна на държавното управление в пуб-
лични блага като „човешки капитал” (здраве, образование, храна), 
„инфраструктура” (пътища, електричество, вода и канализация, 
опазване на околната среда), „природен капитал” (опазване на би-
оразнообразието и екосистемите), „публичен институционален ка-
питал” (добре управлявана публична администрация, съдебна сис-
тема, полицейски сили) и части от капитала „на познанията” (науч-
ни изследвания за здравеопазване, енергетика, земеделие, климат, 
екология66).

64 Caffentzis, Three Concepts of Time and Class Struggle, op. cit.; бел. авт.
65 Sachs, The End of Poverty, op. cit., p. 357 [Бълг. изд.: Сакс, Краят на 
бедността, цит. съч., с. 424; бел. прев.]; бел. авт.
66 Ibid., pp. 251-252 [бълг. изд.: пак там, с. 293; бел. прев.]; бел. авт.
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И накрая, д-р Сакс е срещу възгледа, популяризиран от противника 
на общите блага Ернандо де Сото, че приватизацията и придобиване-
то на собственост върху земята е истинската „загадка на капитала”, 
водеща до икономическо развитие. Сакс е скептичен към загадъчно-
то твърдение на де Сото и изтъква факта, че Китай и Виетнам, две 
от най-бързо развиващите се страни на планетата, „определено не са 
решили проблема с актовете за собственост!”67. Той заявява: „Въпре-
ки че икономическата теория на свободния пазар до голяма степен 
подкрепя този [на социалния дарвинизъм] възглед [за „Природата, 
плувнала в кръв от зъби и нокти”], други икономисти от Адам Смит 
насам смятат, че конкуренцията и борбата са само едната страна на 
икономическия живот, а доверието, сътрудничеството и колективни-
те действия за постигането на публичните блага са другата страна на 
монетата”68.

Следователно Сакс е един от изразителите (редом с изследователи 
като Остром и Бинсуенгър) на неолибералния „План Б”, предназна-
чен да използва „социалния капитал”, отговарящ на общите блага, 
за противодействие срещу заплахата за капитализма, отправена от 
„бедните”. За тях въпросът е: „Как общите блага и/или обществените 
блага могат да бъдат от полза за акумулацията на капитал?”. Те не 
приемат като доктринерските неолиберали, че тези продукти на ко-
лективен избор и разработване на правила неизбежно предпоставят 
намаляване на акумулацията. 

Сакс се съюзи с електоралната машина на Блеър и заедно с Боно и 
Live 8 изработи успешна стратегия за объркване на антиглобалистко-
то движение. В ретроспекция смятам, че ключът към тази стратегия 
беше объркването между капиталистически и антикапиталистически 
общи блага. Това объркване се засили с началото на кампанията на 
Обама за президент на САЩ, която започна година по-късно. Как-
то той заяви в своята книга, свързана с кампанията - Дързостта на 
надеждата от 2006 г., неолиберализмът (това, което идеолозите на 
администрацията на Буш нарекоха „общество на собствеността”) 
водеше към политическа катастрофа за капитализма в САЩ чрез 
създаването на остри класови разделения, неконкурентна работни-
ческа класа и корумпирана и безотговорна капиталистическа класа. 
Отговорът на Обама към болестите на капитализма в САЩ беше и е 
подобен на отговора на Сакс за Африка: трябва да бъдат толерирани 
комунални дейности и институции, за да се направи един функцио-
ниращ капитализъм възможен. Той казва: 

67 Ibid., p. 321 [бълг. изд.: пак там, с. 382; бел. прев.]; бел. авт. 
68 Ibid., p. 327 [бълг. изд.: пак там, с. 388; бел. прев.]; бел. авт.
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Подобно на нашите предшественици, ние трябва да се запи-
таме каква комбинация от политики ще доведе до динамичен 
свободен пазар и до широко разпространена икономическа си-
гурност, до предприемачески нововъведения и до вертикална 
мобилност. И във всяко отношение можем да бъдем водени 
от простата максима на Линкълн: че колективно, чрез нашето 
държавно управление, ще извършим само тези неща, които не 
бихме могли да направим добре или да постигнем изобщо чрез 
индивидуална или частна дейност69. 

Като президент Обама сформира администрация, изявяваща го-
товност да прилага тази максима, използвайки трилиони долари 
от правителствени фондове за предприемане на широк спектър от 
действия, които пред един доктринерски неолиберал изглеждат „ко-
лективистки”, „социалистки” и „комонистки”70 - от поемане на кон-
трол над банковия сектор до изискване на специфично преструкту-
риране на автомобилната индустрия. Но целта на тези действия е 
да се върне икономиката в състоянието ѝ отпреди кризата - състоя-
нието на минимална държавна намеса, а не да се развиват трайни 
общи блага. 

Следователно, ако не изясним противоречивите употреби на поня-
тието за общите блага, всичко се смесва в неяснота, така че участни-
ците в кампанията Live 8 и „края на бедността”, както и президентът 
Обама, може да изглеждат като съюзници на сапатисткото движение! 
Политическите конфликти (и колебания) по време на срещите на Г8 
може да се разбират като сблъсък (и сливане) на политики, мотивира-
ни от тези две противоречащи си (но объркани) концепции за общите 
блага. По подобен начин може да се разглежда кампанията на Обама 
и неговата администрация. 

За антикапиталистите най-важно е бъдещето на общите блага, или 
с други думи: дали „общото благо” ще бъде отстъпено на тези, които 
искат да го обсебят [enclose] семантично и да го използват за по-на-
татъшни цели на неолибералния капитализъм, или ще продължим да 
вливаме в „общите блага” нашата борба за друга форма на социален 
живот отвъд координацията на капитала? 

В известен смисъл обаче бъдещето извън времето на капитала се 
създава от изграждането на общи блага, така че въпросът, който по-

69 Barack Obama, The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the Ameri- Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the Ameri-Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the Ameri- of Hope: Thoughts on Reclaiming the Ameri-of Hope: Thoughts on Reclaiming the Ameri- Hope: Thoughts on Reclaiming the Ameri-Hope: Thoughts on Reclaiming the Ameri-: Thoughts on Reclaiming the Ameri-Thoughts on Reclaiming the Ameri- on Reclaiming the Ameri-on Reclaiming the Ameri- Reclaiming the Ameri-Reclaiming the Ameri- the Ameri-the Ameri- Ameri-Ameri-
can Dream, New York: Three Rivers Press, p. 159 [Цит. по бълг. изд.: Барак 
Обама, Дързостта на надеждата, превод Иван Диков, София: Сиела, 2008, 
с. 184; бел. прев.]; бел. авт.
70 Вж. бел. 32 в този текст; бел. ред.

Бъдещето на „общите блага”: „План Б” на неолиберализма или... (2010)
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ставихме в началото - „дали общите блага имат бъдеще?”, - е непра-
вилно формулиран; истинският въпрос е: „може ли да има бъдеще 
без общи блага?”. 

Превод от английски език: Мария Калчева

Джордж Кафенцис
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Колективо Ситуационес

Нещо повече за изследователския активизъм. 
Бележки под линия относно процедури и
решения-съмнения1 (2004)2

I.

Настоящият текст разказва една истинска история. Тази история, как-
то много други съвременни истории, започва с един имейл. Подписан е 
от Марта от Мадрид. Тя е член на групата Прекариас а ла Дерива (оттук 
нататък ПД). Имейлът е изпратен до „Колективо Ситуационес” (оттук 
нататък КС). Марта иска от нас да напишем статия, нито много кратка, 
нито прекалено дълга, в която да разкажем за проекта, който колективът 
ни разработва в Аржентина. По-специално, но не единствено, за опита 
ни в Буенос Айрес. „По-конкретно” - уточнява тя - „би било интересно 
да се каже ‘нещо повече’ за фигурата на активиста изследовател”, поня-
тие, чрез което колективът ни се отнася към нашата дейност. Нещо „по-
вече” не за понятието, а за практическия ни опит. „За контекста, труд-
ностите, опита, процедурите, понятията”, пише Марта. „Проблемът е 
- добавя тя, - че текстът За метода3 оставя отворени много конкретни 
въпроси по отношение на практиката и работилниците”.

Марта предлага да развием четири фундаментални въпроса: „ре-
шения”, „понятия”, „процедури” и „практически опит/ноу-хау”. Като 
за начало тя ни посочи как чрез отговора на всеки един от тези въ-

1 [Бележки под линия:] „Бележките под линия” се отнасят буквално към 
едно второ ниво на прочит на изложеното в тази статия, в което бележките 
под линия са не просто допълнителен аксесоар за справка, а имат фундамен-
тално значение за основната част на текста; бел. авт.
2 Преводът е направен по изданието: Colectivo Situaciones, „Algo más sobre 
la Militancia de Investigación. Notas al pié sobre procedimientos e (in)decisionеs”, 
възпроизведена в: Colectivo Situaciones, www.nodo50.org/colectivosituaciones/
articulos_15.htm (достъп: 25.11.2013); първоначалната версия на този текст се 
появява в книгата на „Колективо Ситуационес” Hipótesis 891, вж. следващата 
бележка; бел. ред. 
3 Пролог към книгата Colectivo Situaciones y el Movimiento de Trabajadores 
Desocupados (MTD) de Solano, Hipótesis 891. Mas allá de los piquetes, Buenos 
Aires: De mano en mano, 2002; бел. авт.
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проси се разкрива едно различно измерение на конкретния опит (тя 
имаше предвид ПД).

Нека се опитаме да уточним. Бихме могли да дефинираме „реше-
нията” като съгласуване на становищата ни в процеса на създаването 
и развитието на изследователския активизъм (оттук нататък ИА). Тук 
можем да разкажем една история. Не толкова историята на КС, колкото 
на начина, по който развиваме ИА. Под „понятия” разбираме уточнява-
нето на ония идеи и концепции, които използваме. Не толкова тяхното 
описание, което би било доста скучно, колкото уточняване на действието 
им в конкретни ситуации. Под „процедури” разбираме задълбочаването 
в материалните процеси, от които се състои и самата дейност на ИА. И 
на последно място, „практическият опит” се явяват безкрайните локални 
опити, които правят възможно създаването и развитието на процедурите. 

Много добре. Тази задача обаче (както тогава, така и сега) ни се 
стори титанична. Всъщност, ако успяхме съвсем бегло да я развием, 
то беше, защото Марта се оказа готова да поддържа с нас една доста 
редовна кореспонденция във връзка с тези въпроси4. Като резултат от 
тези разговори се отвориха, особено по две от четирите предложени 
теми, други свързани с тях въпроси: „решения” и „процедури”, аспе-
кти, върху които най-вече ще се фокусираме тук. 

По тази причина по-нататъшното изложение е един опит за разви-
тие на контекста и на някои от страните на ИА, но не толкова като 
едно историческо и политическо описание на нашите обстоятелства, 
нито като повествование на нашия конкретен опит, който натрупа-
хме, въпреки че и двата аспекта са частично засегнати в нашите пуб-
ликации5, а по-скоро от гледна точка на това, как тези обстоятелства 
(контексти, опити) начертаха една траектория. 

II.

Първият проблем, пред който се изправихме и който се отнасяше 
до един от фундаменталните въпроси, беше комуникацията. И то в 
няколко отношения. 

Най-напред стои въпросът, какво означава да комуникираш. От 

4 Кореспонденцията се осъществи през първото тримесечие на 2003 г. и, 
както казахме, представлява основата на настоящия текст. При нашия опит 
продуктивното приятелство се оказва най-важният източник на вдъхновение 
и в добавка ни предоставя най-голямо удовлетворение; бел. авт.
5 Много от които могат да бъдат намерени на нашата уеб страница: www.
situaciones.org [Страницата не е достъпна; бел. ред.,]; бел. авт.
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една страна, очевидно съществува фундаменталната и непреодолима 
невъзможност за предаване на опита. Можем да разкажем „това” или 
„онова”, но дори и да разкажем „всичко”, винаги ще остане нещо, 
което се изплъзва. На всичкото отгоре съществуват и различни глед-
ни точки. Как да обединим всичките? Но дори и да приемем, че това 
е постижимо, остава дълбочината на случващото се, която е възмож-
но да бъде уловена само „като се намира” на място, с физическо при-
съствие и субективно участие6.

От друга страна, как да комуникираме това, което правим, ако не 
именно правейки? В смисъл, как да предадем едно размишление (ан-
гажирано понятие, което се отнася до опит, практика и жива мисъл) 
за размишлението, без да създаваме една метатеория за самите нас?

Освен това, как да се обясни всяка отделна стъпка, при цялата ѝ не-
сигурност, без самото ѝ описание да се превърне в техника? (Марта 
споделя притеснението ни: „Достатъчно би било само да помислим за 
всички Методи с главни букви и предизвиканите от тях бедствия”.)

В крайна сметка, когато отхвърляме думата „комуникация”, ние 
не го правим в името на невъзможността за общуване, потвържда-
ваща „финансовото” разпръсване на опита, а като изобличение на 
самите основи на „комуникационното общество”, която я придру-
жава. Ако идеологията на комуникацията предполага, че „всич-
ко, което може да бъде комуникирано, заслужава съществуването 
си и че всичко съществуващо може да бъде комуникирано” само 
поради факта, че технологиите ни предоставят средства за това, 
то това, което бива заличено, е именно утвърждаването на опита 
(историята, съзвездието от преживявания), което и поражда необ-
ходимостта от изричането на думите. Оттук нататък ще противо-
поставим на понятието „комуникация” понятието „композиция” 
(или процесите на взаимодействие, колективно оценяване, систе-
ма от продуктивни съвместимости), разбирайки под това понятие 
начертаването на един план, в който думите казват нещо.

И най-накрая, макар че може би е лесно да се каже, но трудно 

6 На тези размишления Марта реагира с въпрос: „Защо не вярвате в кому-
никирането и публикуването на текстове?”. За да се разграничим от отчуж-
даващия образ на комуникацията в нейния най-невинен вид като послания 
от едно съзнание към друго, приемаме предположението, че ангажираното 
в една практика и жива мисъл писане въздейства най-вече на тези, които 
търсят. Гледаме на публикациите по скоро като на търсене на резонанси (съз-
даване-приемане), а не като на предаване на съобщения. Крайната цел на 
публикацията в нашия случай е едно продължение на преживяното, свърз-
вайки го с тези, които експериментират на други места. Смятаме, че това е 
несъвместимо с чистата „воля за комуникиране”; бел. авт.

Колективо Ситуационес
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да се приеме, как да обясним факта, че ИА не е понятие за опи-
та на изследователя, а за произвеждането на среща/срещи без 
субект(и) или, ако предпочитате, на среща/срещи, които произвеж-
дат субект(и)? Как да приемем, че КС не е субект на собствената си 
дейност и че срещите, в които, за щастие, се оказа включен, не бяха 
предвидени, планирани и осъществени по волята на тези, които пи-
шем настоящата статия? (По-нататък ще се върнем към тази тема.)

В една епоха, в която „комуникацията” е неоспорима максима, 
когато всичко съществува, за да бъде комуникирано, и всичко е 
оправдано заради комуникационната си полезност, ИА се обръща 
към експериментирането: не към мислите, а към силата на ми-
сълта; не към обстоятелствата, а към възможностите на прежи-
вяването; не към това или онова понятие, а към опита, от който 
тези понятия черпят сила; не към идентичностите, а към различ-
ното ставане; с една дума, дълбочината не се намира до така-
ва степен в произведеното („поддаващото се на комуникация”), 
колкото в самия процес на произвеждането (и което се губи при 
„комуникацията”). Как тогава да успеем да кажем нещо за всичко 
това, без да се ограничим до простото излагане на резултатите 
от въпросния процес? 

III.

Да преминем към това, което Марта нарича „решение” (нещо, 
на което ние гледаме по скоро като на „съмнение”). Как възниква, 
до какво се отнася и от какво се състои ИА? Отговорът на този 
въпрос би бил разказът за историята на Колектива. Само че та-
кава история няма. На нейно място най-много, и то пресилвайки 
нещата, би могло да се реконструира една кратка траектория. Но 
как да го направим? Как да разкажем нещо интересно за такива 
теми от кухнята? 

По доста сложни, макар и предполагаемо доста чести, причини, 
към края на 90-те един кръг от приятели и колеги започнахме с пре-
гледа на нашия общ опит и открихме две основни теми в дейността 
си: от една страна, ангажимента ни на активисти като директно 
политически елемент и ефикасността на нашия тогавашен опит и, от 
друга, нашата връзка с университета и процесите на създаване на 
познанието. Тази двойна проблематика е едно добро начало. 

По онова време колективът се развиваше под знака на тази двой-
ственост на опита: както от произлизащия от прегледа на собствена-
та ни активистка практика, така и от свързания с поставянето на въ-

Нещо повече за изследователския активизъм. Бележки... (2004)
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проса, по какъв начин политическата практика се обвързва „отвътре” 
със създаването на ефективно знание. 

Бяха налице два образа, които се налагаше да бъдат разгледани. От 
една страна, останките от „тъжния активист”, както го нарича Мигел 
Бенасаяг7 (който и беше основна фигура в този период на развитие, 
както и в създаването на много от понятията, които използваме, за 
да мислим за нашите собствени „решения”). „Тъжният активист” е 
този, който „сваля гарда” и запазва за себе си знанието за това как 
би трябвало да се развие определена ситуация, към която винаги се 
доближава отвън по временен и инструментален начин (всяка ситуа-
ция става за отправна точка за обобщаваща стратегия, включваща я в 
себе си), тъй като неговата преданост е преди всичко идеологическа 
и предшества всяка ситуация. 

Другият образ, който трябваше да бъде подложен на разглеждане, 
беше този на „университетския изследовател” - откъснат, непроме-
ним и свързван с изследваното като с един обект за анализ, чиято 
стойност е строго обвързана с възможността да потвърди своите вече 
съществуващи тези. Тук също предаността към институционалните, 
университетските или парауниверситетските процедури изключва 
всякакво ангажиране със ситуацията. 

В крайна сметка, ставаше дума за трансформация на самите осно-
ви на нашата практика и на предположенията, върху които почива 
една интервенция. И тук можем да забележим едно начално решение 
- създаването на практика, която да е в състояние да изрази обвърза-
ност и мисъл. 

Това решение-съмнение от своя страна доведе до цяла серия от 
оперативни действия. Наложи се да се реорганизираме в една по-
малка група, основана на силна взаимна близост като основа за по-
сериозен ангажимент, както и да реорганизираме целия начин на ра-
бота. Този процес, който завърши със създаването на колектива, се 
разгърна шеметно през 1999 и 2000 г. 

Какво означава на практика понятието ИА за нас? Това, че поли-
тиката напусна властта като образ, в който се разпознава, и намери в 
мисълта един мощен събеседник. И това, че нашият начин на мислене 
се проявява именно през практиката. Това, че мисълта и политиката 
зависеха от възможностите на опита, обвързаността и срещата. И това, 
че субектът на познанието или на политическото действие не можеше 

7 Самото понятие активист-изследовател възникна като резултат от рабо-
тата ни с Мигел. Вж. Miguel Benasayag y Diego Sztulwark, Política y situación. 
De la potencia al contrapoder, Buenos Aires: De mano en mano, 2000. По-късно 
публикувано на френски и италиански под името Contrapoder; бел. авт.
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да се разбира като преминаващ отвъд ситуациите, а се проявяваше като 
ефект от тези срещи. Ако в този смисъл имаше едно решение, пред-
ставляващо свързващ елемент, то беше именно това, да се мисли „в и 
от” ситуацията, без да се приемат за „изначално дадени” определени 
практики, теории или субекти. 

Възникването на ИА е директно свързано с други практики, които 
се появиха в края на 90-те години в Аржентина като продукт и резул-
тат от социалната криза8 и политиката и чиито тенденции започнаха 
развитието си оттогава9.

От този момент се видяхме във вихъра на кризата, чиято кулми-
нация бяха събитията от 19-ти и 20-ти декември 2001 г., както и на 
главозамайващите промени, които възникнаха в страната. В този тол-
кова променлив контекст започнахме развитието на някои работни 
хипотези, може би несигурни, но поне годни за активното ни участие 
в процесите, макар и под противоречиви и открити форми. 

Тук може би е уместно да си поставим някои от въпросите, които 
си зададохме, за да обмислим проблематиката на тази траектория. 
Искаме също така да избегнем една история от „щастливи решения”, 
която би заличила всяка реална следа от конкретната работа. Много 

8 Без съмнение, не се оказва продуктивно да ограничим представянето на 
тези преживявания до връзката им, било като причина или като резултат, 
с последвалата социална и политическа криза в Аржентина. В действител-
ност, всички тези опити са резултат от един продължителен процес, чия-
то начална точка се намира в провала на революцията от 70-те години. Във 
връзка с тази равносметка, чрез която ставаше дума за продължаване на един 
поет ангажимент, но при ново широко обсъждане на условията и процедури-
те, започна възникването на идеи и начини за отнасяне към борбите на един 
широк спектър от съмишленици. Нашето участие се вписва в тази история 
чрез тогавашната Свободна катедра „Че Гевара”; бел. авт.
9 Първоначална ни дейност беше свързана със съчетаването на срещи с 
експериментите ни да организираме escraches с H.I.J.O.S [escraches (исп.) 
е вид демонстрация, обща за някои държави в Латинска Америка, при коя-
то протестиращите посещават дома на тези, които адресират с протеста си; 
H.I.J.O.S. е акронимът на групата Hijos por la Identidad y la Justicia contra el 
Olvido y el Silencio, т.е. Потомци за идентичност и справедливостта против 
забравата и мълчанието - децата на т.нар. „изчезнали” хора по време на 36-го-
дишната гражданска война в Гватемала между държавата и коренните маи; 
бел. ред.], с Движението за национално освобождение Тупамарос [MLN-
Tupamaros], с Движението на селяните от Сантяго де Естеро [Movimiento de 
Campesinos de Santiago del Estero, MOCASE] и с Движението на безработни-
те работници от Солано [Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de 
Solano]; бел. авт.
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добре, но с какви концептуални и възприятийни инструменти да бъде 
уловена появата на тези нови елементи на социализиране, ако имен-
но те изискват една нова готовност за мислене и чувстване? И как да 
се обвържем с това крехко явление и да подпомогнем развитието му, 
без - в противовес на собствените си намерения - да доведем до него-
вото неутрализиране? До каква степен на невежество е необходимо 
да се стигне, за да се превърнат изследванията в истински организа-
тор на действията ни, а не в просто тактическо покритие? 

Според Марта в ПД „моторът на изследователския активизъм е 
стремежът към общото, в ситуация, в която общото е разбито на 
парчета. По тази причина за нас той има предварителна и свързва-
ща функция - нещо като неуверена комуникация или тъкачница на 
афективно-лингвистични териториалности”.

Този мотор, който движи жените от ПД, това търсене на „разтро-
шеното общо” представлява за нас един фундаментален въпрос - как 
да се изгради съгласуваност между реакциите срещу властта, които 
вече не възникват обединено и спонтанно, нито търсят външно, на-
ложено или произтичащо от държавата обединение? Как да се ком-
бинират потенциалните и креативните точки, без да се създаде един 
йерархичен съюз, който да се наеме с това да „мисли” за „всички” и 
да направлява „всички”? Как да се формират линии на резонанс въ-
тре в мрежите на съпротива без отношения на подчинение? 

Затова и ИА се оформя, поне между нас, като съвкупност от дейст-
вия, които са резултат от конкретни проблеми (или като съвкупност 
от тревожности, които от упоритост се превръщат в продуктивни 
въпроси и отговори): Как да се създадат връзки, които да са в със-
тояние да обезпокоят нашата субективност и да намерят известно 
обединение сред съвременното радикално разпръсване? Как да бъдат 
провокирани интервенции, които да поощрят хоризонталността и ре-
зонансите, осуетявайки едновременно йерархизиращия централизъм 
и чистата фрагментация? И продължавайки в този смисъл - как да 
съпроизведем една обща философия от преживявания, които се явя-
ват създатели на хиперинтелигентни практики? Как да формираме 
автентични композиции като пътеки, които да циркулират измежду 
неопределените мрежи на съпротива срещу властта, без да се възпри-
емаме като външни за философския опит и в същото време без да се 
сливаме с дейности, които не са директно присъщи? Как да създадем 
една организационна автономия, за да можем да съгласуваме всеки 
един от проектите си? Как да се избегнат идеологизирането и иде-
ализирането, с които нашето време посреща всичко, предизвикващо 
интерес? Какъв тип текстове отдават заслуженото на произтичащото 
в една конкретна ситуация? И какво да правим с приятелствата, кои-
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то възникват при тези срещи? Какво следва по-нататък? И в последна 
сметка, какво да правим със самите себе си, ако след всеки опит за 
съграждане се отдалечаваме все повече и без възможност за възвръ-
щане към нашите първоначални субективности? 

Списъкът на тези решения-съмнения показва донякъде съвкупност-
та от проблеми, които се поставят отново и отново от гледна точка 
на най-разнообразни опити. Приятелите от Universidad Trashumante 
казват, че в началото на работата в дадена работилница всички знаят, 
„как да започнат, но не и как да приключат”. Ако съществуват продук-
тивни решения-съмнения, то те са именно тези, които не подхождат 
към темите с предварителна нагласа и в същото време са готови да 
преразгледат нещата отново и отново до степен, в която липсата на 
подобна настойчивост говори по-скоро за упадъка на произтичащото 
преживяване, отколкото за узряване или „преодоляване”. 

Всъщност съгласуването на придобития след срещата опит при 
тези процедури рискува нещо повече от призива за общ идеал. В 
нашия опит в ИА основополагаща се оказа задачата да се размие 
идеологията като конститутивен елемент, който изгражда свръзка-
та (било тя „автономистка”, „хоризонтална”, „ситуационистка”, или 
„многообразна”). Идеализацията в нашия контекст е разрушителна 
сила. Реалното преживяване, противоречиво, богато и винаги кон-
фликтно, се поставя върху едноизмерния пиедестал на изкупителния 
идеал. Идеализират се действията, които позволяват на преживяното 
да се превърне в екзистенциално. После това бива трансформирано 
„по добър начин”, така че да бъде използвано по всяко време и място 
в ролята си на нова съвкупност от априорни принципи. След това се 
изисква способността за потвърждаване на този идеал. Крехкостта 
на преживяното обаче създава напрежение. Как може да се издър-
жи подобна тежест? После, разбира се, идва разочарованието и чрез 
него разрушението продължава: „вярвах, че този път ще стане, но се 
оказа една измама”. Какво да сторим, изправени пред този механи-
зъм на масивни присъединявания и отхвърляния, които възвишават 
и детронират радикални преживявания, повтаряйки консуматорските 
механизми на обществото на спектакъла? С какви ресурси разпола-
гаме, за да посрещнем този нов фронт на екстериоризацията, на коя-
то ни подчинява този идеал? Какви ефективни начини за намеса ни 
поставят във вътрешността на тези процедури, в тяхната реалност и 
вече не в тяхната идеалност? 

В действителност, в нашия опит съществува много силна воля да 
мислим срещу идеалите с тяхната функция на обещание. Т.е. опит-
ваме се да работим, фокусирайки се върху нещата такива, каквито 
са, а не върху разликата между това, какви са и какви „би трябвало 
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да бъдат” (идеалът)? Още повече, когато идеалът всъщност е лич-
на проекция, повече или по-малко произволна, с която никой няма 
задължението да се съобразява. ИА не черпи силата си от един мо-
дел на бъдещето, а от търсенето на потенциала в настоящето. Затова 
именно и най-сериозната битка е срещу позициите „a priori” и срещу 
предварително определените схеми. Противопоставянето на позици-
ите a priori следователно не изисква унищожението на части от реал-
ността. Нямаме нужда от ничия смърт. За сметка на това то изисква 
постоянно интроспективно преразглеждане на типа понятия, които 
изследваме във всяка ситуация. 

Смятаме, че задачата на ИА е свързана с изграждането на ново въз-
приятие и нов стил на работа, с цел да се синхронизират и подсилят 
елементите на едно ново социализиране. Може би образно бихме мог-
ли да направим сравнение с глината и способността ѝ да поема вли-
яния, без да оказва съпротива, за да разберем реалните възможности 
и потенциал. Следователно не става дума за създаването на един ми-
слещ център за радикални практики, а за изграждането на стил, който 
да ни позволи да се превърнем в иманентни за това многообразие, без 
да го предшестваме, т.е. да бъдем едно множество сред множествата, 
нещо, което, подхванато като занятие, има връзка с другите. 

Така ще се разбере, че главното решение-съмнение на ИА е споде-
лено от множеството, в което функционира, и не е притежание (освен 
във фантазиите) на обявяващата се за изследователска група, сякаш 
тя предшества и е външна за множеството. 

IV.

Както предупредихме още в началото на статията (и изведено от 
нашия собствен опит като колектив), не съществуват „процедури” 
извън ситуацията. Да съставим един разказ за дейностите на колек-
тива и да формализираме практическия му опит, би било толкова не-
адекватно, колкото и да съставим „правилник” за ИА, а това, явявай-
ки се признак за крайна нищета, не е ничие намерение. 

Хвърляйки поглед назад и преразглеждайки свършената рабо-
та, нещата изглеждат пропити от последователност и функцио-
налност, които по никакъв начин не изглеждаха да присъстват 
при самото им възникване, и този спомен, тази настоятелна „ан-
тиутилитарна” настойчивост, поне за нас, е жизненоважна при 
развитието на ИА. 

Когато говорим за „работните групи” и „публикациите” на колек-
тива, веднага си даваме сметка, че е необходимо да напомним, че „ра-
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ботни групи” няма. Налице е един конгломерат от хетерогенни срещи 
без друга последователност от спонтанно възникващата от хаоса и 
на която не знаем точно какво развитие ще дадем. Нещо подобно се 
случва и с публикациите. Те възникват като временна необходимост 
да бъде призовано присъствието на други преживявания, с които да 
се разширим, и не представляват необходима фаза на една по-широка 
система. 

Така че „знаем само как да започнем”. И то в минимална степен. В 
интерес на истината, всички процедури (инструменти), които пред-
варително приготвяме, често се оказват абсолютно неподходящи в 
контекста на конкретната ситуация. По този начин самите условия на 
събитието биват предшествани от общата воля за съизследване, без 
значение на какво точно (темата подлежи на промяна), с идеята, че 
по време на това „пътешествие” ще настъпят значителни промени, 
т.е. че в края му ще разполагаме с нови начини за утвърждаване на 
практиките. 

Каквото и да определя условията, при всяка среща работилницата 
има една основна функция - да произведе едно „откъсване” от прос-
транството и скоростта на ежедневния живот. Предразположението 
към мисловност се ражда от осигуряването на възможност за самата 
мисъл да бъде тази, която да разграфява пространството и времето 
според собствените си изисквания. 

Според Марта, „в тези търсения на преживявания в контекста 
на самоорганизация и при адресирането на предложение до тях за 
съвместна работа възниква един непосредствен проблем, а именно 
този на психологическата екстериоризация в предложената реал-
ност, още повече тогава, когато личните обстоятелства и био-
графия са така различни от тези на другите, с които се влиза в 
контакт. И наистина, да се пробие през преградата между ‘нас’ 
и ‘тях’ е едно от главните предизвикателства на работилниците. 
Най-вече когато тези срещи са породени от търсенето на радика-
лизация, което обаче не се казва на глас, но лежи под повърхност-
та на реалното, една практика на разпит на самите себе си, на 
откриването на проблеми и подхвърлянето на хипотези (винаги от 
позицията на практиката), което е и ядрото на изследователския 
активизъм”. 

Дали е така обаче? Дали различията неизменно водят към отдале-
чаване? За какви различия и разстояния говорим? И това адресиране 
към какво възприятие препраща? 

Бихме могли да наричаме „процедури” именно онези, които „се 
прилагат на практика” и възникват непосредствено от въпросите как 
се приема битието от гледна точка на различията. Как се изгражда 
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едно „ние” на мисълта, колкото и временно да е то? Как се изработва 
една обща плоскост като условие, повече или по-малко краткотрай-
но, за една обща разработка? Тези въпроси важат както за привидно 
„най-близките” преживявания, така и за предполагаемо „най-отдале-
чените”? 

Т.е. посоката на срещите не е толкова тази на адресирането, колко-
то на изработването на една обща плоскост, така както и препраща 
към една по-сложна сцена, в която взаимната мярка за „отдалече-
ност” и „близост” (за „вътре” и „вън”) не трябва да се разбира само 
по отношение на началната точка, но и най-вече по отношение на 
траекторията, а не на самата плоскост (тъй като включва напредъка и 
забавянията, ентусиазма и недоверието, периодите на продуктивност 
и депресивните спадове).

Без съмнение, да се разгърне една плоскост е трудно, тъй като 
контравластта не съществува, освен под формата на гънки и възли 
между хетерогенни преживявания. Това ни поставя пред една те-
риториална динамика и други такива, които са по-детериториа-
лизирани. Така територията обеднява, а най-детериториализирани-
те преживявания се виртуализират без тази обща тъкан (без тази 
среща между тях). Пространствената детериториалност и терито-
риалните модуси са вътрешни полюси на гънката на контравластта 
и свързването им в едно е един от фундаменталните въпроси на 
новите форми на радикализация. Както най-тясно свързаните с те-
риторията преживявания - „най-концентрираните”, - така и „най-
неясните”, най-номадските, в своята различна динамика могат да 
се свържат, комбинират и да си взаимодействат като инстанции за 
окупиране на публичното от страна на контравластта. 

По тази причина разликите трябва да бъдат разгледани в по-голя-
ма дълбочина. От една страна, те са очевидни и е ясно, че същест-
вуват. Постмодерната невъзможност на преживяването се храни от 
този „празник на различията”, като реално го превръща в „безразли-
чие”, в разпръсване. Това обаче не ни говори нищо за възможността 
за връзка между тези различия. 

Още повече, бихме могли да си зададем въпроса, дали дадено 
преживяване има стойност като такова - и в този смисъл дълбок 
политически характер - именно когато преодолее безразличи-
ето към различията. Когато успее да произведе един съюз (или 
пространство), който е в състояние да се отдели от „логиката на 
чистата хетерогенност”, която твърди, че „различията разделят” 
и „няма възможна връзка между безразличната разлика”. Пре-
живяване (или ситуация) тогава би било онова, което се появява 
в артикулацията на точките, колкото и относителни да са те, на 
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една определена хетерогенност. Не става дума за зачеркване или 
прикриване на различията, а за тяхното призоваване чрез поста-
вянето на определени общи проблеми. 

Да се върнем към Марта: „Чудя се дали си задавате въпроси за 
вашата собствена структура и биография, за ситуацията на рав-
ните вам и дали този изследователски активизъм, наред с други 
хора, не предшества или придружава един автоанализ, ако не за 
друго, то за да не се попадне в клопката на едно изместване, което 
предотвратява поставянето под въпрос на собствения ни живот 
и дейност и което в крайна сметка внася елемент на разцепление 
между активизма и самия живот. В Precarias a la Deriva си поста-
вяме преди всичко въпроса как да се върнем и ‘да започнем от себе 
си’ в ролята си на просто жени, а не на Активистки с главна буква, 
за да можем да ‘излезем от себе си’, както от индивидуалното аз, 
така и от радикалната група, която ни идентифицира, и да се от-
крием с които и да е други участнички в съпротивата (за това и 
по-горе споменах, че се намираме между външното и вътрешното 
в едно изместено ние)”. 

ПД говорят за „политизиране на живота отвътре”. Възвръща-
нето на самия живот от непосредственото е нещо политическо, т.е. 
ангажирано. Ние го формулираме по друг начин - обживяване на по-
литиката чрез потапяне в многообразието на непосредствените пре-
живявания. Използваме тези формулировки с известено неудобство, 
тъй като препращат към идеята, че „на живота му липсва нещо”, че 
му „липсва добра организация”. Може би е по-добре да говорим за 
една политика, която да е на висотата на живота. Но дори и това ни се 
струва недостатъчно, защото без съмнение предпочитаме живота да 
дезорганизира политиката, вместо една „добра политика” да съумее 
да го организира, измествайки го, предлагайки му значими проблеми 
и определяйки „приоритети” и задължения. 

Но нека се задълбочим във въпросите, поставени от Марта: защо КС 
търси места за интервенция отвън? Какви истини очаква да намери в 
различните хора? Не става ли дума за един начин на бягство от изис-
кването за политизиране на „собствените ни животи” в тяхната еже-
дневност? И дори повече - не намираме ли тук едно възобновяване на 
стария активизъм (класическото екстериоризиране) под нови форми, 
в смисъл, че (извън начина на изразяване и подплатените механизми) 
„приближаването” все още се случва „отвън” към „други простран-
ства”, от които се очаква едно повече или по-малко магическо разре-
шение на собственото субективно и политическо конституиране? 

Тези въпроси биха били реторични, ако ги формулирахме само 
за да ги оспорим. Оказва се обаче, че не е вярно, че се намираме 
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пред въпроси, които могат с един замах да бъдат елиминирани. Тези 
въпроси живеят в нас и ни говорят за известни тенденции, чийто 
контрол изцяло се изплъзва от нашите заявени намерения. Налага 
се отново и отново да се връщаме към тях, тъй като не съществува 
окончателна противоотрова, а и става дума за тенденции, които са 
широко облагоприятствани от господстващата социална динамика. В 
интерес на истината, фундаменталната стойност на формулирането 
на тези въпроси е в това, да се принудим да работим в дълбочина по 
въпроса за екстериоризацията. 

Съществува обаче и друга фигура, която изисква да бъде взета 
под внимание. Не само тази, която засяга крайните точки, като се 
изплъзва от трагичната съдба на радикалната екстериоризация и 
имитира „интериоризация” (връзката на „отделното като отделно”, 
както казва Ги Дебор), но също и тази, чиито точки изискват на-
мирането на резонанс с резонанса на другите10. Разграничаването 
може би изглежда кухо, но всъщност описва противоположни под-
ходи - ако при разпръсването (екстериоризацията) алтернативите 
се колебаят между „непоправимата фрагментация” или „необходи-
мата централизация”, то при създаването на плоскост, една много 
различна от алтернативата „отвътре и отвън”, съгласуването се по-
зовава на трансверсалност11. 

Разбира се, че остава да се отхвърли обвинението в „спонтанност”. 
Нещо любопитно, тъй като спонтанно е не композирането, а имен-
но разпръсването. Въпросът, който си задаваме, е какво да правим с 
него - е ли централизацията единствената възможна алтернатива или 
преживяването на общото притежава достатъчно сила, за да модели-
ра нови конституиращи начини на правене? 

Това е фундаментален въпрос за ИА, тъй като разработването на 
плоскост не е точно спонтанно, нито необратимо, а изисква дели-
катно и продължително сътрудничество (което наричаме „процеду-
ри” и не можем да дефинираме абстрактно), за да направи възможна 

10 „Вътре” и „вън” очевидно не се отнасят до една предопределена 
пространственост, а до иманентни и значими начини за създаване на 
връзка. Когато влизаме във връзка с другите, които търсят създаването на 
нови светове, значи ли това, че търсим „навън”? Или казано по друг начин, 
какво да правим, ако се окаже, че тези „други светове” са вече в процес на 
създаване или в проявления на съпротива? Бихме ли жертвали собственото 
си съществувание в името на една чисто физическа близост, определена от 
груби пространствени критерии?; бел. авт.
11 Което спомага за разбирането на неинституционалния хоризонт на ИА; 
бел. авт.
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появата на това общо в и от различието (иманентното е стратегия, 
типична за екстериоризацията). 

Така можем да се върнем към въпроса за ежедневността, тръгвайки 
от тази упорита работа по градеж в контекст на фрагментация. Наше-
то силно желание за съединяване се вписва именно в загрижеността 
ни за „самите нас”, но от гледна точка на една нова съвкупност от 
хипотези - преодоляването на разпръсването не се разрешава чрез 
представителство. Въпросът за иманентното тогава би бил, как да 
се отнасяме с другите. 

Като в една феноменология бихме могли в такъв случай да обрису-
ваме пътя на ИА като проява на отхвърлянето на екстериоризацията и 
спектакъла наред с - като процедура за - създаването на ключови точки 
на композирането и конструирането на модуси на иманентното12.

Ако колективното преживяване притежава смисъл за нас, то той 
най-вече се състои в това, че ни позволява да посрещнем, създадем 
и приспособим контекста, в който живеем, по един активен начин 
- нито като „субект, който знае и обяснява”, нито от позицията на 
постмодерната индивидуална пасивност. Това е възможност, която 
ни се предоставя, за да се разпознаем като множество в една множе-
ственост и да приемем тази множествена реалност в действията си. 

По тази именно причина ИА има силно изразени екзистенциал-
ни компоненти13. И затова се оказва абсурдно да се претендира за 

12 В този смисъл както произведеното познание, така и актуалните въ-
проси във връзка с изграждането на мрежи, придобиват един много точен 
смисъл. Не е ли валидно търсенето на сродни форми за композиция, които 
комбинират различни преживявания от гледна точка на общото, с което те са-
мите разполагат или защитават? Изглежда очевидно, че тези преживявания в 
мрежите са обикновено много полезни, за да се запознаем и да общуваме, но 
какво се случва, когато се стигне до границите на напреженията, които една 
мрежа е в състояние на породи? В такъв случай не става ли наложително де-
централизирането на мрежите, създаването на нови ядра, възприемането на 
хетерогенни гледни точки, отварянето към неявните пространства на всяка 
мрежа?; бел. авт.
13 Наричаме влюбване или приятелство онова чувство, което съпровож-
да и обхваща композицията. Самият ИА го преживяваме именно като усе-
щането, че както в и между нас, така и в и между другите възниква нещо, 
пък макар и само моментно; и то най-вече, когато този момент не се губи в 
анонимност, а предпоставя други моменти, докато останалият от събитието 
спомен се превръща в „продуктивен ресурс” на ситуацията. Това е и нашето 
най-съществено възприемане за това, какво конкретно означава създаването 
на „още нещо”; бел. авт. 
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превръщането му в „задача” на движението или дори - по-лошо - в 
„основната задача”14.

Въпросите, които си поставя ИА, не се различават от тези, които 
си поставят стотици групи15: Какви нови елементи на социализиране 
възникват? Кои от тях се оказват дълготрайни и кои изчезват? Какъв 
тип взаимоотношения (бариери или мостове) се установяват с дър-
жавните или търговските инстанции? Как възникват новите точки на 
съпротива? Какви проблеми се поставят на различните нива? 

От тази гледна точка може би е възможно да се разбере разликата 
между осмислянето на ситуацията в нейната универсалност и прос-
тото ѝ приемане в нейния локален мащаб. Когато говорим за дадена 
ситуация, говорим за начина, по който универсалното се проявява в 
локалното, а не за локалното като „част” от общото. Затова и ходът 
на ситуацията се явява много по-интересен (лъкатушещ) от просто 
локалното. Ако локалното се дефинира според фиксирана обкръжа-
ваща среда и предварително определени и ограничени ресурси, на-
малявайки неговите връзките със съседните му точки, то ситуацион-
ното възниква по активен начин, без да определя своите измерения и 
като умножава ресурсите си. За разлика от локалното, ситуационното 
разширява възможностите на композицията-афектация16.

V.

Ако „екстериоризацията” обозначава пространствената невъзмож-

14 Още повече, ако се вземе под внимание до каква степен ИА не си поста-
вя за цел да „организира другите”. Не защото се отхвърля идеята за органи-
зация - ИА не е възможен без високи нива на организация, - а защото него-
вата собствена организация се поставя в сътрудничество с организацията на 
мрежите; бел. авт.
15 Общи проблеми, при които няма разлика между субект и обект. Изсле-
довател е този, които участва в проблематизирането, а обект на изследването 
са проблемите, начините, по които се поставят, и автоизследването на сред-
ствата за реализирането им; бел. авт.
16 Самата кореспонденция с Precarias a la Deriva за нас има непосредстве-
на фундаментална стойност. Нещо повече, продължителната кореспонденция 
като основа за настоящата статия остави отпечатъка на един определен стил на 
работа, който е необходимо да бъде задълбочен и в този смисъл не се различа-
ва значително от това, което ние наричаме „работилници”. Просто „работил-
ниците” са чисто и просто това. Те не се самосъздават, нито пък претендират, 
да са един вид Генерален щаб на ситуацията: те се конституират като място 

Колективо Ситуационес



459

ност за връзка, то разпръсването е резултат от ускорение на време-
вата плоскост, което осуетява намирането на точка на покой и съзи-
дание. Въпросите, които възникват, са свързани с това, в какво се 
състои политиката в този контекст (една „нощна политика”, както я 
нарича Мар Трафул17), дали нашите практики притежават достатъч-
но мощни елементи, за да се превърнат в конституиращи опит и нова 
политика, и кои са начините за „измерване” на тяхната ефикасност. 

Във всеки случай, ако тези въпроси възникват, то е защото (както 
казва Маркс) съществуват практически елементи, които ги подкре-
пят. Те обаче не ги обясняват, нито ги развиват. Тази задача остава 
открита. 

Каквa би билa една политика от нов тип? И по-специално, какви 
изисквания поставя възможността за едно ново разбиране на поли-
тическото чрез ИА? С какво може да допринесе опита на ИА за това 
разбиране? 

От наша гледна точка тези въпроси се отнасят до формите на ефи-
касност на действието, до това какъв тип интервенция създава и от 
какво зависи потенциала на действието. 

Както вече споменахме, ИА засяга развитието на нови модули на 
време-пространство. То експериментира с агентурата на хетероген-
ни елементи в точки на хомогенност, които превръщат разпръснатия 
опит (пустинята) в ситуация, в която е възможно да се създадат поня-
тия за композиция (отвъд дискурса на комуникацията). 

Често си казваме, че в една конкретна ситуация интелигентност-
та не извира от ерудицията или от съобразителността, а от чистата 
способност за активно участие. В този смисъл глупостта може да 
се обясни чрез съвсем конкретни прояви на разсеяност18. Оттук и 
възможността за създаване на конкретна връзка между афективна-
та тъкан, която възниква в дадена ситуация, и нейната оперативна 
производителност19. 

По тази причина това, което определя ефикасността на действие-
то, не е толкова броят, количеството или масивността (способността 
за натрупване), колкото склонността за композиране на нови взаи-

за срещи, предоставящи възможност за размисъл и, в най-добрия случай, за 
изработването на практически хипотези със сила за интервенция; бел. авт.
17 Mar Traful, Por una política nocturna, Barcelona: Debate, 2002; бел. авт.
18 Вж. изключително интересните лекции на Жозеф Жакото, които ни 
представя Рансиер в една ключова за нас книга - Jacques Rancière, El maestro 
ignorante, Barcelona: Laertes, 2003; бел. авт.
19 В този смисъл можем напълно да възстановим, чрез нашия най-непо-
средствен опит, теориите, които говорят за „стойност-афект”; бел. авт.
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моотношения (способността за съгласуване).
Очевидно е, че това, което предлагаме, е свързано с една съвсем 

конкретна ситуация - настоящата криза в Аржентина. Тук една бру-
лена от жестоките ветрове на неолиберализма пустиня унищожи съз-
дадените връзки и изостри целия процес на разпръсване, за който го-
ворим. В развитието на контравластта ние експериментирахме с това 
напрежение между създаването на нови връзки и изискването за ма-
сова херметичност. Това напрежение реално се прояви като противо-
речие между количественото присъствие на разпръснати елементи, в 
очакване да бъдат обединени, и необходимостта от една система от 
нови взаимоотношения, притежаващи способността да поемат този 
процес на натрупване, но вече не като обикновен сбор на разпръсна-
тото, а като активна конфигурация от нов тип. 

В действителност, една от особеностите на Аржентина през послед-
ните месеци е именно начинът, по който метеоритният дъжд от но-
вопоявяващи се социални групирания е съпътстван от тяхната бърза 
дезинтеграция. Следователно не става дума за някакъв тип абсурдно 
опровержение на масовите действия и организации20, а за преглед на 
критериите, които правят преживяванията значими. 

Най-вероятно в този смисъл не съществува един единствен крите-
рий. Всеки опит за борба и съзидание изисква създаването на собст-
вени ресурси и процедури. Ние само имаме претенцията да поставим 
ясно въпроса, какво добавя „натрупването” към композицията, която, 
за разлика от това натрупване, организира призованите хора и ре-
сурси от гледна точка на известни конституиращи взаимоотношения 
(този въпрос, бидейки валиден за всеки числен и географски мащаб). 

До нови срещи, 
Колективo Ситуационес
Буенос Айрес, 29 февруари 2004 г.

Превод от испански език: Венета Медарова

20 Безспорно въстаническите действия от декември 2001 г. в Аржентина от-
вориха ново и плодовито пространство за действия и дебати от всякакъв тип, 
което се подсили от възникналите през 2003 г. размирици в Боливия; бел. авт.
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Тикун

Как да се прави?1 (2001)2

Don’t know what I want,
but I know how to get it.

   Sex Pistols
   Anarchy in the UK

I.

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ. Двадест години контрареволюция. 
Превантивна контрареволюция.
В Италия.
И на други места.
Двадесет години сън, настръхнал от решетки, населен с постови. 
Сън на телата, наложен с вечерен час.
Двадесет години. Миналото не отминава. Защото войната 
продължава. Разклонява се. Проточва се. В една глобална мрежа 
от местни диспозитиви. В едно невиждано калибриране на 
субективностите. В един нов повърхностен мир.
Един въоръжен мир
Добре направен, за да прикрие протичането на една недоловима 
гражданска война.

Преди двадесет години беше времето на
пънка, движението на ’77-ма, духа на Автономията,
градските индианци и дифузната партизанска война.
Изведнъж изникнa, 
сякаш излязъл от някой подземен регион на цивилизацията,
цял един контрасвят от субективности,

1 Този текст беше написан за публикуване в Италия през пролетта на 2001 г.; 
бел. авт.
2 Преводът е направен по изданието: Tiqqun, „Comment faire ?”, в: Tiqqun, #2 
(Organe de liaison au sein du Parti Imaginaire), октомври 2001, pp. 280-90; бел. ред.
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които не искаха да консумират, които не искаха да произвеждат,
които дори вече не искаха да бъдат субективности.
Революцията беше молекулярна, контрареволюцията - не по-малко.
ТЕ се разположихa нападателно, 
после трайно,
цяла една сложна машина, която да неутрализира всичко що е 
наситено. Машина, която да обезвреди всичко, което би могло да се 
взриви.
Всички рискови индивиди,
непокорните тела,
автономните човешки събрания
После това бяха двадесет години на глупост, на вулгарност, на 
изолация и на отчаяние.
Как да се прави?

Да се надигнем. Да вдигнем глава. По избор или по необходимост. 
Вече наистина няма голямо значение.
Да се погледнем в очите и да си кажем, че почваме отново. Нека 
всички узнаят възможно най-скоро.
Започваме отново.
Свършиха пасивната съпротива, вътрешното заточение, 
конфликта чрез стоене настрана, оцеляването. Започваме отново. 
За двадесет години можахме да видим. Разбрахме. Démokratie 
за всички, борбата „срещу тероризма”, държавните кланета, 
капиталистическото преструктуриране и неговото
Велико Дело по социално прочистване,
чрез подбор,
чрез прекаризация,
чрез нормализация,
чрез „модернизация”,
Видяхме, разбрахме. Методите и целите. Съдбата, която са ни 
определили. Онази, която ни отказват. Извънредното положение. 
Законите, които поставят полицията, администрацията, 
съдебната власт над закона. Криминализирането, психиатрията, 
медикализацията на всичко, което излиза извън рамката. На всичко, 
което се изплъзва.
Видяхме. Разбрахме. Методите и целите.
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Когато властта налага в реално време собствената си легитимност,
когато насилието ѝ стане превантивно
и правото ѝ е „право на намеса”,
тогава вече няма полза да си прав. Да си прав срещу нея. А
трябва да си по-силен или по-хитър. Също и
затова
започваме отново.

Започването отново никога не е подновяване на нещо. Нито е да 
подхванеш отново една работа откъдето
си я оставил. Това, което започваш отново винаги е друго нещо. 
Винаги е нечувано.
Защото не миналото ни подтиква, а именно онова, което в него не се е
случило.
И тъй като същевременно сме самите ние, които започваме отново.
Да започнеш отново значи: да излезеш от увисването. Да 
възобновим контакта между нашите ставания.
Да тръгнем,
наново,
от там, където сме
сега.

Например има удари
които ТЕ повече няма да ни отправят.
Ударът на „обществото”. Което да бъде трансформирано. 
Унищожено. Усъвършенствано.
Ударът на социалния договор. Който някои да разбиват докато 
другите могат да се преструват, че го „възстановяват”.
Тези удари ТЕ повече няма да ни отправят,
трябва да си войнстващ привърженик на планетарната дребна 
буржоазия,
наистина гражданин
За да не видиш, че вече не съществува
Общество.
Че то е наложило. Че то вече не е нищо друго освен аргумент за 
терора на онези, които казват, че го представ(л)я(ва)т. 
Него, което изчезна.
Всичко що е социално ни стана чуждо.

Тикун
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Ние се смятаме за напълно откъснати от всякакви задължения, от 
всякакви прерогативи, от всякаква принадлежност към
общество.
„обществото”
е името, което често получава Непоправимото
сред онези, които искат да го направят
Невменимо. 
Който отхвърля тази клопка ще трябва да отстъпи
една крачка назад.
Да извърши
леко изместване
от общата логика
на Империята и на нейното оспорване,
тази на мобилизацията,
от тяхната обща темпоралност,
тази на неотложността.
Да започнеш отново значи: да обитаваш това отстояние. Да 
възприемеш капиталистическата шизофрения в смисъла на 
нарастваща способност за десубективация.
Да дезертираш от всичко, запазвайки оръжията.
Да страниш незабележимо.
Да започнеш отново значи: да възсъединиш социалния разрив, 
непрозрачността, да преминеш
в демобилизация,
да измъкваш днес от една или друга имперска мрежа на 
производство-консумация средствата за живеене и да се бориш, за 
да може, в избрания момент,
да го потопиш.

Говорим за нова война,
нова партизанска война. Без фронт и униформа, без армия или 
решителна битка.
Една война, чиито огнища се разполагат встрани от търговските 
потоци, макар и вързани за тях.
Говорим за изцяло латентна война. Която има време.
За една позиционна война.
Която се води там, където се намираме.
В ничие име.

Как да се прави? (2001)
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В името на самото ни съществуване,
което няма име.

Да се извърши това леко изместване.
Да не се страхуваш вече от времето си.
„Да не се страхуваш от времето си е въпрос на пространство”.
В скуота. В оргията. В метежа. Във влака или окупираното село.
В търсене, сред непознати, на неоткриваемо free party. Преживявам 
това леко изместване. Преживяването
на моята десубективация. Ставам
каква да е сингуларност. Една игра се промъква между моето 
присъствие и целия апарат от качества, които обикновено биват 
прикрепени към мен.
В очите на едно същество, което, присъстващо, иска да ме оцени 
такъв, какъвто съм, аз вкусвам разочарованието, неговото 
разочарование от това да види, че съм станал толкова обикновен, 
толкова съвършено
достъпен. В жестовете на другия това е неочаквано 
съучастничество.
Усещам, че всичко, което ме изолира като субект, като тяло, 
надарено с публична конфигурация от атрибути, се стапя. Телата се 
разнищват до предела си. До предела си се неоразличават. Квартал 
след квартал който и да било руши равностойността. И постигам 
една нова голота
една нечиста голота, сякаш облечена от любов.
Може ли човек сам да се спаси от затвора на Аза?

В скуота. В оргията. В метежа. Във влака или окупираното село. 
Ние се
преоткриваме
Ние се преоткриваме
като какви да е сингуларности. Т.е.
не въз основа на някаква обща принадлежност,
а на общо присъствие.
Това е
нашата нужда от комунизъм. Нуждата от нощни пространства, 
където да можем
Да се преоткрием

Тикун
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Отвъд
предикатите си.
Отвъд тиранията на познанието. Която налага при/знанието като
последно разстояние между телата. Като неизбежно разделение.
Всичко, което ТЕ - гаджето, семейството, средата, предприятието, 
Държавата, мнението - ми
Признават, с което ТЕ смятат, че ме държат.

Чрез постоянното напомняне какъв съм, на качествата ми, ТЕ 
искат да ме абстрахират от всяка ситуация, ТЕ искат да изкопчат от 
мен при всякакви обстоятелства една вярност към себе си, която е 
вярност към предикатите ми.
ТЕ очакват от мен да се държа като мъж, като работник, като 
безработна, като майка, като активистка или като философка.
ТЕ искат да удържат в границите на някаква идентичност 
непредвидимото течение на моите ставания.
ТЕ искат да ме покръстят в религията на някаква кохерентност
Която е избрана за мен.
Колкото повече съм призната, толкова повече действията 
ми са спънати, вътрешно спънати. Ето че съм обхваната от 
свръхстегнатите мрежи на новата власт. В невидимите клопки на 
новата полиция: ИМПЕРСКАТА ПОЛИЦИЯ НА КАЧЕСТВАТА.
Има цяла една мрежа от диспозитиви, в които се изливам, за да се 
„интегрирам” и които ми вменяват качествата си.
Цяла една малка система на взаимно етикетиране, разпознаване и 
ченгеджийстване.
Цяло едно дифузно предписание на отсъствието. 
Цял един апарат за контрол на поведението и ума, който се стреми 
към паноптизъм, към прозрачностна приватизация, към атомизация.
И в който се боря.

Имам нужда да стана анонимна. За да присъствам.
Колкото повече съм анонимна, толкова повече присъствам.
Имам нужда от зони на неразличимост
за да достигна до Общото.
За да не се разпознавам вече в името си. За да не чувам вече в 
името си
нищо освен гласа, който го зове.

Как да се прави? (2001)
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За да изпълня със съдържание как на съществата, не какво са, а как 
са това,
което са. Тяхната форма на живот.
Имам нужда от зони на непрозрачност, където атрибутите,
дори престъпни, дори гениални,
Вече не разделят телата.

Да станеш какъв да е. Да станеш произволна сингуларност не е 
даденост.
Винаги възможно, но никога дадено.
Съществува политика на произволната сингуларност.
Която се състои в това да изтръгваш от Империята
Условията и средствата,
дори промеждутъчни,
За да се усещаш като такъв.
Това е политика, защото тя предполага способност за 
противопоставяне,
както и това да ѝ съответства едно ново
човешко струпване. 
Политика на произволната сингуларност: да отвориш пространства, 
където никое действие не може вече да се припише на никое дадено 
тяло.
Където телата преоткриват способността за жест, която вещото 
разпределение на градските диспозитиви - компютри, автомобили, 
училища, камери, мобилни телефони, спортни зали, болници, 
телевизори, кина и т.н. - им беше отнело.
Признавайки ги.
Обездвижвайки ги.
Карайки ги да се въртят напразно.
Карайки главата да съществува отделно от тялото.
Политика на произволната сингуларност.
Едно ставане-какъв-да-е е по-революционно от което и да е бъдене-
какъв-да-е.
Да освобождаваме пространства ни освобождава сто пъти повече от 
което и да е „освободено пространство”.
Повече отколкото да ползвам някаква власт, се наслаждавам на 
пускането в обращение на силата ми. 
Политиката на произволната сингуларност се състои в нападението. 
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В обстоятелствата, моментите и местата, където ще бъдат 
изтръгнати
обстоятелствата, моментите и местата
на една такава анонимност,
на едно моментно спиране в състояние на простота,
случаят да извлечем от всички наши форми чистото съответствие 
на присъствието,
случаят да сме, накрая,
там.

II.

КАК ДА СЕ ПРАВИ? Не Какво да се прави? Как да се прави? 
Въпросът за средствата. Не този за целите, за задачите,
за това какво има да се направи, стратегически, в абсолюта.
Този за това какво може да се направи, тактически, в ситуация, 
и за придобиването на тази сила.
Как да се прави? Как да се дезертира? Как стават нещата? Как 
да съчетая раните си и комунизма? Как да остана в състояние на 
война без да губя нежност? Техническият въпрос. Не проблем. 
Проблемите са доходоносни. Те хранят експертите.
Въпрос.
Технически. Който се удвоява във въпрос за техниките на предаване 
на тези техники. Как да се прави? Резултатът винаги противоречи на 
целта. Защото да положиш една цел е още едно средство,
едно друго средство.

Какво да се прави? Бабьоф, Чернишевски, Ленин. Класическата 
мъжественост изисква някакво обезболяващо, мираж, нещо. 
Някакво средство да не знаеш себе си още малко. Като присъствие. 
Като форма-на-живот. Като същество в ситуация, надарено със 
склонности.
Детерминирани склонности.
Какво да се прави? Волунтаризмът като последен нихилизъм. Като 
нихилизъм, присъщ на класическата мъжественост.
Какво да се прави? Отговорът е прост: още веднъж да се подчиним 
на логиката на мобилизацията, на темпоралността на спешността. 

Как да се прави? (2001)
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Под претекста на въстание. Да положим цели, думи. Да клоним към 
осъществяването им. Към осъществяването на думите. В очакване 
да отложим съществуването за по-късно. Да се поставим в скоби. Да 
се настаним в изключението от себе си. Встрани от времето. Което 
отминава. Което не отминава. Което спира. До... До следващата. 
Цел.

Какво да се прави? Иначе казано: излишно е да живеем. Всичко, 
което не сте преживели, ще ви върне Историята.
Какво да се прави? Това е забравата на себе си, която се проектира 
върху света.
Като забрава на света.

Как да се прави? Въпросът за как. Не за това, което едно същество, 
един жест, едно нещо е, а за това как то е това, което е. За това как 
предикатите му се отнасят към него. И то към тях.
Да оставиш да бъде. Да оставиш да бъде зиналостта между субекта 
и предикатите му. Бездната на присъствието. Човек не е „човек”. 
„Бял кон” не е „кон”.
Въпросът за как. Вниманието към как. Вниманието към това как 
една жена е или не е
жена - нужни са диспозитиви, за да превърнеш едно същество от 
женски пол в „жена” или едно същество с черна кожа в „Черна”. 
Вниманието към етическото различие. Към етическия елемент. 
Към несводимостите, които го пресичат. Онова, което се случва 
между телата при една окупация е по-интересно от самата 
окупация.
Как да се прави? значи, че военното противопоставяне на 
Империята трябва да бъде подчинено на интензифицирането 
на отношенията вътре в нашата партия. Че политиката е само 
определена степен на интензивност в етическия елемент. Че 
революционната война не трябва да се бърка с представянето си: 
суровия момент на битката.

Въпросът за как. Да станеш чувствителен към случването на 
нещата, на съществата. Към тяхното събитие. Към упоритата и тиха 
изпъкналост на собствената им темпоралност под планетарното 
смазване на всички темпоралности
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от тази на неотложността.
Какво да се прави? като програмно незнание на това. Като 
встъпителна формула на забързаната нелюбов.

Какво да се прави? се завръща. От няколко години. От средата на 
90-те по-скоро, отколкото от Сиатъл насам. Едно възраждане на 
критиката привидно се противопоставя на Империята
с лозунгите си, рецептите от 60-те. Само дето този път се симулира.
Симулира се невинност, възмущение, чиста съвест и нужда от 
общество. Връща се в обращение цялата стара гама на социално-
демократичните афекти. На християнските афекти.
И пак манифестации. Манифестации страстоубийки. Където не се 
случва нищо. И които вече нищо не манифестират
Освен колективното отсъствие.
Завинаги.

За онези, които изпитват носталгия по Уудсток, по ганджата, по май 
месец ’68-ма и по борбеността, има алтернативни срещи на върха. 
ТЕ възстановиха декора, умаленото възможно.
Ето какво Какво да се прави? повелява днес: да идем на другия край 
на света, да оспорваме глобалната стока
за да се завърнем след обилна доза единодушие и медиатизирано 
разделение, да се подчиняваме на локалната стока.
При връщането има снимка във вестника... Всички сами заедно!.. 
Едно време... Каква младост!..
Жалко за няколкото живи блуждаещи тела там, напразно търсещи 
пространство за своето желание.
Те се връщат малко по-отегчени. Малко по-празни. Смачкани.
От алтернативна среща на алтернативна среща те в крайна сметка 
ще разберат. Или няма.

Не се оспорва начина на управление на Империята. Империята не 
се критикува.
Човек противостои на силите ѝ.
Там, където е.
Да си кажеш мнението по една или друга алтернатива, да идеш 
където ТЕ ни викат, в това вече няма никакъв смисъл. Няма 
глобален проект, алтернативен на глобалния проект на Империята. 
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Тъй като няма глобален проект на Империята. Има имперско 
управление. Всяко управление е
лошо. Тези, които се застъпват за едно по-различно общество 
е добре да видят, че вече няма общество. И може би тогава ще 
престанат да бъдат чирак-управители. Граждани. Възмутени 
граждани.

Глобалният ред не може да бъде взет за враг. Директно.
Тъй като глобалният ред няма място. Напротив. Той по-скоро е ред 
на не-местата.
Съвършенството му не се състои в това да е глобален, а в това че е 
глобално локален. Глобалният ред е съзаклятие на всички събития, 
защото е завършената, авторитарна окупация на локалното. На 
глобалния ред можем да се противопоставим само локално. Чрез 
разширяването на зоните на сянка върху картите на империята. Чрез 
прогресивното им свързване.
Подземно.

Политиката, която настъпва. Политиката на локалния бунт срещу 
глобалното управление. На присъствието, отново извоювано от 
отсъствието от себе си. От отчуждението, гражданско и имперско. 
Повторно извоювано
чрез кражба, измама, престъпление, приятелство, неприятелство, 
коспирация. Чрез развиването на начини на живот, които да са и
начини на борба.
Политика на месторазполагането. 
Империята не се разполага на никое място. Тя управлява 
отсъствието, предизвиквайки навсякъде планирането на осезаемата 
заплаха от полицейска намеса. Който търси у Империята противник, 
с който да се измери, ще открие превантивно унищожение.
Да бъдеш забелязан вече значи да бъдеш победен.

Да се научим да ставаме неразличими. Да се объркваме един с друг. 
Да си възвърнем вкуса към анонимността,
към промискуитета.
Да се откажем от отличаването,
за да изиграем репресията:
да запазим за сблъсъка най-благоприятните условия.
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Да станем хитри. Да станем безмилостни. И затова да станем какви-
да-е.

Как да се прави? е въпросът на изгубените деца. Тези, на които не 
им е било казано. Тези, чиито жестове са несигурни. На които нищо 
не е било дадено. Чиято създанийност, блуждаене непрестанно се 
издава.
Настъпващият бунт е бунт на изгубените деца.
Нишката на историческата приемственост е скъсана. Дори 
революционната 
традиция Ни оставя сираци. Преди всичко работническото 
движение. Работническото движение, което се обърна в инструмент 
за висша интеграция в Процеса. В новия, кибернетичен, Процес на 
социално остойностяване.
През 1978 г. в неговото име ИКП3, „партията с чисти ръце”, откри 
Лова на Автономното.
В името на класисткото си понятие за пролетариат, на своята 
мистика на обществото, на уважението към труда, полезното и 
благоприличието.
В името на защитатата на „демократичните придобивки” и на 
правовата държава.
Работническото движение, надживяло себе си в operaismo.
Единствената съществуваща критика на капитализма от гледната 
точка на Пълната Мобилизация.
Съмнителна и парадоксална доктрина,
Която ще е спасила марксисткия обективизъм, говорейки 
единствено за „субективност”.
Която ще е развила до невиждана рафинираност отрицанието на 
как.
Снемането на жеста в неговия продукт.
Уртикария на бъдещето предварително.
На това, което всичко ще е било.

Критиката, станала напразна. Критиката стана напразна, защото 
е равносилна на отсъствие. По отношение на господстващия 
ред всеки е наясно. Вече нямаме нужда от критическа теория. 
Вече нямаме нужда от професори. Критиката вече работи за 

3 ИКП - Италианската комунистическа партия; бел. ред. 
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господството. Дори критиката на господството.
Тя възпроизвежда отсъствие. Тя ни говори за там, където ние не 
сме. Тя ни тласка другаде. Тя ни консумира. Тя е страхлива. Тя 
остава в сигурно убежище,
когато ни изпраща в клането.
Тайно влюбена в своя обект, тя не спира да ни лъже.
Откъдето и тъй кратките идилии между пролетарии и ангажирани 
интелектуалци.
Тези бракове по сметка, при които двете страни нямат еднаква 
представа нито за удоволствието, нито за свободата.

Не нови критики, по-скоро нови картографии
са ни нужни.
Картографии не на Империята, а на линиите на бягство извън нея.
Как да се прави? Трябват ни карти. Не карти на онова, което е 
извън картите. А плавателни карти. Морски карти. Инструменти за 
ориентация. Които не се стараят да кажат, да представят какво има 
в различните архипелази на дезертьорството, а ни посочват как да 
ги достигнем.
Портолани.

III.

ДНЕС СМЕ вторник 17-ти септември 1996 г., малко преди 
зазоряване. СОГ (Специалната оперативна група) координира из 
целия полуостров ареста
на 70 италиански анархисти.
Целта е да се сложи край на 15 години безплодни разследвания на 
бунтовните анархисти.
Техниката е позната: фабрикуват се „разкаяния”, карат ги да 
издадат съществуването на една обхватна йерархична подривна 
организация.
После, въз основа на това химерично творение, всички, които искат 
да неутрализират са обвинени, че са част от него.
Още веднъж пресушаване на морето, за да се улови рибата.
Дори когато става въпрос само за малко ручейче.
И за няколко червеноперки.
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По този случай
от СОГ изтече „служебна информационна нота”.
Там е изложена стратегията им.
Основана на принципите на генерал Дала Киеза, СОГ е самият 
идеален тип на имперска служба против бунтове.
Тя работи с населението. 
Там, където се е получила някаква интензивност, където нещо се е 
случило, тя е french doctor на ситуацията. Този, който налага,
под претекста на профилактика,
санитарни кордони,
целящи да изолират
заразата.
Той назовава това, от което се опасява. В този документ го 
пише. Това, от което се опасява е „блатото на политическата 
анонимност”.
Империята се страхува.
Империята се страхува да не станем какви-да-е. Една отграничена 
среда,
една бореща се организация. Не я пл�ши. Но една експанзивна 
констелация от
скуотове, от самоуправляващи се ферми, от колективни обиталища, 
от самоцелни събирания, от радиа, от техники и от идеи. 
Съвкупността, свързана от интензивен обмен, от тела и от афекти 
между телата. Това е друго нещо.

Конспирация на телата. Не на критичните умове, а на критичните 
телесности. Ето от какво се бои Империята. Ето какво бавно се 
случва,
с усилването на потоците
на социалната измяна.
Има една непрозрачност, присъща на контакта на телата. Която 
не е съвместима с имперското царуване на светлина, която вече 
осветява нещата
само, за да ги дезинтегрира.
Зоните на Нападателна Непрозрачност не подлежат
на създаване.
Тях вече ги има във всички отношения, при които се случва едно 
истинско
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въвличане на телата.
Това, което е нужно, е да приемем, че имаме дял в тази 
непрозрачност. И да си дадем средства за схващането ѝ,
за защитата ѝ.
Навсякъде, където успяваме да надиграем имперските 
диспозитиви, да развалим цялата ежедневна работа на Биовластта 
и на Спектакъла, за да извадим от населението една фракция 
граждани. За да изолираме нови untorelli4. В тази извоювана наново 
неразличимост се образува спонтанно 
една автономна етическа тъкан,
сецесионистки
план за устойчивост.
Телата се събират. Поемат си дъх. Съзаклятничат.
Че такива зони са обречени на военно смазване не е важно. Важното 
е всеки път
да се осигурява достатъчно сигурен път за отстъпление. За да се 
съберем наново другаде.
По-късно.
Онова, което поддържаше проблема Какво да се прави? беше 
митът за общата стачка.
Онова, което отговаря на въпроса Как да се прави? е практиката на 
ЧОВЕШКА СТАЧКА. При общата стачка се подразбираше, че има 
експлоатация, която е ограничена във времето и в пространството,
едно раздробено отчуждение, което се дължи на разпознаваем и 
следователно победим враг.
Човешката стачка отговаря на една епоха, където границите между 
работа и живот напълно са се размили.
Където да консумираш е да оцеляваш,
да произвеждаш „подривни текстове” е да украсяваш най-вредните 
ефекти на индустриалната цивилизация,
да се занимаваш със спорт, да правиш любов, да си родител или да 
си на Прозак.
Всичко е работа.
Тъй като Империята управлява, смила, попива и реинтегрира
всичко що живее.

4 Untorelli (ит.) - буквално „преносител на зараза/чума”; пейоративен 
термин за член на италианската Автономия, въведен в обращение от 
Италианската комунистическа партия; бел. ред. 
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Дори „това, което съм”, субективацията, която не отричам hic et 
nunc, всичко е продуктивно.
Империята е впрегнала всичко на работа.
Идеално моя професионален профил ще съвпадне със собственото 
ми лице. Ако и да не се усмихва.
Гримасите на бунтовника в крайна сметка се продават много добре.

Империя ще рече, че средствата за производство са станали 
средства за контрол в същото време, в което се установяваше 
обратното.
Империя означава, че политическият момент вече господства над 
икономическия момент.
А срещу това общата стачка не може вече нищо.
Онова, което трябва да противопоставим на Империята е човешката 
стачка.
Която никога не напада производствените отношения без 
същевременно да атакува афективните отношения, които ги 
поддържат.
Която подкопава неприпознаваемата либидинална икономия,
възвръща етическия елемент - как - изтласкан във всеки контакт 
между неутрализираните тела.
Човешката стачка е стачката, която, там където ТЕ биха очаквали 
такава и такава предвидима реакция,
от такъв и такъв опечален или възмутен
ПРЕДПОЧИТА ДА НЕ.
Изплъзва се от диспозитива. Насища го или го разбива.
Съвзема се, предпочитайки
друго.
Друго, което не се вписва във възможностите, позволени от 
диспозитива.
На гишето на една или друга социална служба, на касата на този 
или онзи супермаркет, в един любезен разговор, при намесата на 
ченгета,
според силовото отношение
човешката стачка изпълва пространството между телата,
пулверизира един double bind, в който те са впримчени,
стъписва ги в присъствието
Има да се изобрети цяло едно лудитство, лудитство на човешките 
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зъбчати колела
които задвижват Капитала.

В Италия радикалния феминизъм беше ембрионална форма на 
човешката стачка. „Край на майките, жените и момичетата, да 
разрушим семейството!” беше покана към жеста на разбиване на 
предвидените оковавания,
да се освободят потиснатите възможни.
Това беше удар срещу дрисливите афективни търговии срещу 
обикновената проституция. Беше призив към надрастването на 
двойката като градивна единица на управлението
на отчуждението.
Призив следователно за съучастие.
Практика неудържима без циркулация, без заразяване.
Стачката на жените имплицитно призоваваше към стачка на мъжете 
и на децата, призоваваше за изпразване на заводите, училищата, 
бюрата и затворите,
за преизобретяване за всяка ситуация на друг начин на бъдене, на 
едно друго как. Италия от 70-те беше огромна зона на човешката 
стачка.
Самопонижаванията, въоръжените обири, скуотнатите квартали, 
въоръжените манифестации, свободните радиа, неизброимите 
случаи на „стокхолмски синдром”, дори прословутите писма на 
задържания Моро към края бяха практика на човешката стачка.
Сталинистите тогава говореха за „дифузна ирационалност”, това е 
приказка.

Има и автори,
при които постоянно има
човешка стачка.
У Кафка, у Валзер;
или у Мишо например.

Колективно придобиване на тази способност за разклащане на 
навиците.
Това изкуство да посещаваш у самия себе си
най-обезпокоителния домакин.
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В настоящата война,
при която спешният реформизъм на Капитала трябва да облече 
премяната на революционер, за да бъде разбран,
където най-демократските битки, тези на алтернативните срещи на 
високо равнище,
прибягват до директно действие,
ни е запазена една роля.
Тази на мъченици на демократичния ред,
който превантивно удря всяко тяло, което би могло да удари.
Би трябвало да подхвана реториката на жертвата. Тъй като е 
позната,
всички са жертва, дори самите потисници.
И да се наслаждавам как една дискретна циркулация на мазохизъм
Преомагьосва ситуацията.

Човешката стачка днес е да откажеш да играеш ролята на жертвата. 
Да я нападнеш.
Да си реапроприираш насилието.
Да си присвоиш безнаказаността.
Да накараш вцепенените граждани да разберат,
че ако не влязат във война, те все се пак са в нея.
Че там, където ТЕ ни казват, че или това, или умираш, винаги в 
действителност
е това и умираш.

Така,
от човешка стачка
на човешка стачка да разпространяваме бунта,
в който вече няма какво,
където ние всички сме
какви-да-е
сингуларности

Превод от френски език: Мартин Петров
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Боавентура де Суса Сантос

Бъдещето на Световния социален форум и 
преводаческата работа (2005)1

Въведение

В Световния социален форум (ССФ) има постоянен конфликт 
между старото и новото. Като утопия и епистемология, ССФ е нещо 
ново. Като политически феномен новостта му съществува успоредно 
с традициите на лявата мисъл или по-общо казано - с традициите на 
контрахегемонната мисъл, независимо дали е западна или незападна.

Широко прието е схващането, че новостта на ССФ се вижда в 
тенденцията към приобщаване и глобалния обхват, в липсата на 
лидери или йерархични организации, в подчертаването на кибер-
пространствените мрежи, в идеала за демокрация на участието, и в 
гъвкавостта и готовността за експериментиране. Няма две мнения 
за това, че ССФ е първото голямо международно прогресивно дви-
жение, последвало неолибералния реакция от началото на 1980-те. 
Бъдещето на форума е и бъдещето на надеждата за възможността 
за друг свят, алтернативен на еднопосочното мислене. Това бъде-
ще си остава изцяло непознато; можем само да си го представяме. 
То зависи от движенията и организациите, които се интегрират в 
ССФ, както и от метаморфозите на неолибералната глобализация. 
През последните години тя добива твърде войнствен компонент, 
фокусирайки се върху неоколониалната война и сигурността. Това 
несъмнено ще се отрази на еволюцията на ССФ. Смятам обаче, 
че най-сериозното и дълготрайно предизвикателство пред ССФ е 
далеч отвъд стратегиите и тактиките на политическото действие. 
Това предизвикателство е последствие от новостта на самия со-
циален форум и може да се формулира така: в отсъствието на общ 
принцип или критерий, който да осигури единство и структура 
на огромното разнообразие от политически организации, борби и 
култури, събрани в ССФ, каква е способността на ССФ да тран-
сформира техните огромни енергии в нови контрахегемонни ко-
лективни действия?

1 Преводът е направен по изданието: Boaventura de Sousa Santos, „The 
Future of the World Social Forum: The Work of Translation”, в: Development, 
No. 48 (2), 2005, pp. 15-22; бел. ред. 
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От общата теория към преводаческата работа

Политическата теория на западната модерност, независимо дали 
либерална или марксистка, конструира единството нa действието от 
единството на действащия агент. Според нея, целостта и значението 
на социалното действие винаги се основава на способността на при-
вилегирован социален агент на промяната. Независимо дали става 
дума за буржоазията или за работническите класи, този агент пред-
ставлява тоталността, от която произхождат съгласуваността и сми-
съла. От такава способност за представителство произхождат както 
нуждата, така и действията на общата теория за социална промяна.

Утопията и епистемологията в основите на ССФ го превръщат в 
антипод на общата теория. Извънредната енергия на привличане и 
натрупване, разбулена от ССФ, се крие именно в отказа от обща те-
ория. Разнообразието му е освободено от страха да не бъде каниба-
лизиран от фалшивите универсализми или от фалшивите единствени 
стратегии, предлагани от всяка обща теория. ССФ приема идеята, че 
светът е неизчерпаема тоталност, защото съдържа много тоталности, 
а всички те са частични. Съответно няма стремежи за всеобхватно 
схващане на света от единна обща теория, защото това би предпоста-
вило монокултурността на дадена тоталност и хомогенността на ча-
стите ѝ. Времето, в което живеем, чието близко бъдеще е доминирано 
от идеята за обща теория, е вероятно време на преход, който може 
да се дефинира така: вече нямаме нужда от обща теория, но все пак 
се нуждаем от обща теория на невъзможността за обща теория. Във 
всеки случай имаме нужда от един негативен универсализъм.

Каква е алтернативата на общата теория? Струва ми се, че алтерна-
тивата на общата теория е въпрос на преводаческа работа. Преводът 
е процедурата, която позволява взаимната понятност между прежи-
вяванията на света, както налични, така и възможни, както ни по-
казват социологията на отсъствията и социологията на появленията, 
без да се застрашава тяхната идентичност и автономия или, с други 
думи, без да се свеждат до хомогенни цялости.

ССФ е свидетел на широк набор от контрахегемонни социални 
практики, случващи се по цял свят. Силата му идва от това, че дава 
израз на стремежите за натрупване и артикулиране между различни 
социални движения и НПО-та, стремежи, които досега са били ла-
тентни. Движенията и НПО-тата, конституиращи се около няколко 
общо взето ясни цели, създават свои форми и стилове на съпротива, 
специализирайки се в конкретни видове практики и дискурси, огра-
ничаващи ги от другите. Идентичността им следователно се създа-
ва от това, което ги разделя от останалите. Феминисткото движение 
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вижда себе си различно от работническото движение, и обратното, 
двете се разграничават от движенията на коренните населения или от 
екологичното движение и т.н. Всички тези разграничения и разделе-
ния всъщност се превеждат в много различни практически различия, 
даже и противоречия, които разединяват движенията и окуражават 
съперничествата и фракционализмите. Оттук и фрагментацията и 
атомизацията, тъмната страна на разнообразието и разновидността.

Напоследък тази тъмна страна започва да се припознава от дви-
женията и НПО-тата. Истината обаче е, че никое от тях не прите-
жава способността или доверието, за да се изправи срещу нея. При 
евентуален опит те рискуват да станат жертва на ситуацията, коя-
то се опитват да предотвратят. Тук се крие и изключителността на 
ССФ. Трябва обаче да се признае, че натрупването/артикулирането, 
възможно поради ССФ, е от нисък интензитет. Целите са ограниче-
ни, често сведени до взаимно опознаване, или в най-добрия случай 
до припознаване на различията и тяхното подробно изразяване. При 
тези обстоятелства общото действие е ограничено.

Настоящoто предизвикателство пред контрахегемонната глобали-
зация може би трябва да се мисли по следния начин. Формите на 
натрупване и артикулиране, станали възможни със ССФ са достатъч-
ни, за да се постигнат целите на настоящия етап, който обаче отива 
към своя край. Задълбочаването на целите на ССФ на един нов етап 
изисква форми на натрупване и артикулиране с по-висок интензитет. 
Такива процеси включват артикулирането на различни борби и съ-
противи, както и насърчаването на все по-всеобхватни и последова-
телни алтернативи. Такива артикулации предполагат комбинирането 
на различни социални движения и НПО-та, които трябва да поставят 
под въпрос досегашните си идентичности и автономност. Ако този 
проект ще поощрява контрахегемонни практики, комбиниращи еко-
логични, пацифистки, коренни, феминистки, работнически и други 
движения, то това трябва да се случи по хоризонтален начин и чрез 
уважение към идентичността на всяко движение. Изискват се гигант-
ски усилия за взаимно признание, диалог и дебат.

Това е единственият начин по-точно да се идентифицира какво 
разделя и какво обединява движенията, така че артикулациите на 
практиките и знанията да се основат върху това, което ги обединява, 
а не върху това, което ги разделя. Това включва мащабна превода-
ческа работа, за да се разшири взаимната понятност, без да се уни-
щожава идентичността на партньорите в превода. Целта е във всяко 
движение, НПО, практика, стратегия, във всеки дискурс и знание 
да се създаде контактна зона, способна да ги направи пропускли-
ви и следователно проницаеми за останалите НПО-та, практики, 
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стратегии, дискурси и знания. Преводаческата работа се стреми да 
идентифицира и подсили общото в разнородните контрахегемонни 
стремежи. Заличаването на разделенията е изключено. Целта е зак-
репостените-различия да бъдат изместени от гостоприемните-раз-
личия. Чрез преводаческата работа различието бива ознаменувано, 
но не като причина за фрагментация и изолационизъм, а като усло-
вие за споделяне и солидарност.

Преводаческата работа засяга както знанията, така и действията 
(стратегически цели, организация, стил на борба и действие). Раз-
бира се, в практиката движенията, знанията и действията са нераз-
делни. Обаче за целите на превода е важно да се разграничава между 
контактните зони, в които се засрещат основно знания, и от друга 
страна, контактните зони, в които се засрещат предимно действия. В 
останалата част от текста ще дам няколко примера за преводаческата 
работа. 

Превод на знания

Преводът на знанията представлява интерпретативна работа меж-
ду две или повече култури, към които различните движения/органи-
зации в контактната зона се причисляват. Преводът идентифицира 
сподeлени интереси и стремежи сред тях, както и различните ре-
шения, които те предлагат. Например, въпросът и стремежът към 
човешко достойнство изглежда присъства, макар и по различни на-
чини, в различни култури. В западната култура идеята за човешко 
достойнство днес се изразява през понятието за човешки права. Ако 
погледнем към хилядите движения и организации, които се събират 
на Световния социален форум, ще видим, че много от тях не форму-
лират въпроса чрез терминологията на човешките права, а са даже 
много враждебно настроени към идеята за такива права. Означава ли 
това, че на тях не им пука за човешките права? Или по-скоро те фор-
мулират въпроса за човешкото достойнство чрез различни понятия? 
Смятам, че става дума за второто, и съответно предлагам превод на 
проблема за човешкото достойнство между западното понятие за чо-
вешки права, ислямското понятие за умма (общност), и индуистката 
концепцията за дхарма (космическата хармония, включваща човека 
и всички други създания).

В този случай преводаческата дейност разкрива взаимните недос-
татъци или слабости на всяко едно схващане за човешко достойнство, 
щом се погледне от гледната точка на друго схващане. По този начин 
се отваря пространство в контактната зона за диалог, взаимно позна-
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ние и разбирателство, а и за идентификация, извън концептуалните и 
терминологични различия, на сходствата, върху които могат да се по-
явят практически комбинации за действие. Ще демонстрирам какво 
имам предвид чрез няколко примера. От гледна точка на перспекти-
вата на дхарма, човешките права са непълни, защото не съумяват да 
установят връзка между частта (индивида) и цялото (космическата 
реалност). Този недостатък е още по-виден поради това, че човеш-
ките права се фокусират просто върху производното, върху правата, 
а не върху изначалния императив, дълга на индивидите да намерят 
своето място в порядъка на цялото общество и целия космос2. От 
гледна точка на дхарма, а всъщност и на умма, западната концепция 
за човешки права е впримчена в твърде опростенческа и механистич-
на симетрия между права и дълг. Тя предоставя права само на тези, 
от които може да изисква задължения. Това обяснява защо според 
западната концепция за човешките права природата не може да има 
права: защото не могат да ѝ бъдат наложени задължения. По същата 
причина не е възможно да се дадат и права на бъдещите поколения: 
те нямат права, защото не могат да имат задължения.

От друга страна, от перспективата на човешките права, дхарма 
също е непълна поради силното си пристрастие в полза на хармо-
нията на социалното и религиозното статукво. По този начин тя 
прикрива несправедливостите и изцяло пренебрегва стойността на 
конфликта като средство за постигане на по-богата хармония. Освен 
това дхарма не се интересува от принципите на демократичния ред, 
индивидуалната свобода или автономия, и пренебрегва факта, че без 
първичните си права индивидът е твърде крехък, за да не бъде прега-
зен от мощни икономически и политически институции. А и дхарма 
пропуска това, че човешкото страдание има несводимо индивидуал-
но измерение: не обществата страдат, а само индивидите.

На друго концептуално ниво същата преводаческа работа може 
да се опита и между понятието за човешки права и понятието умма 
от ислямската култура. Частите от Корана, в които думата умма се 
появява, са толкова разнородни, че значението трудно може да се 
дефинира строго. Сигурно е обаче, че понятието винаги препраща 
към етически, лингвистични и религиозни човешки тела, които са 
обект на божествен план за спасение. Чрез развитието на пророче-
ската дейност на Мохамед религиозните основания на умма започват 

2 За по-подробен анализ на отношението между човешките права и други 
концепции за човешко достойнство, вж. статията ми „Toward a Multicultural 
Conception of Human Rights”, в: B. Truyol (ed.), Moral Imperialism: A Critical 
Anthology, New York: New York University Press, 2002; бел. авт.
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да стават видими, а впоследствие арабската умма се трансформира 
в мюсюлманска. От перспективата на умма непълнотата на индиви-
дуалните човешки права произтича от това, че върху тях не могат 
да се основават колективни връзки, задължения и солидарности, без 
които едно общество не може да оцелее, а още по-малко и да проспе-
рира. Оттук и трудността за западната концепция за човешки права 
да приеме колективните права на социалните групи и на народите, 
независимо дали става въпрос за етнически малцинства, жени или 
коренни населения. Обратно на това, от перспективата на индивиду-
алните човешки права умма набляга твърде много на задълженията 
за сметка на правата и съответно неизбежно възприема иначе ужа-
сяващи неравенства, като неравенствата между мъжете и жените и 
между мюсюлманите и немюсюлманите.

Признаването на взаимните незавършености и слабости е задъл-
жително условие за междукултурния диалог. Преводаческата работа 
се гради едновременно върху локалната идентификация на незавър-
шеностите и слабостите и върху транслокалната понятност. В облас-
тта на човешките права и достойнството, мобилизацията на общест-
вена подкрепа за еманципаторнитe искания, които те потенциално 
съдържат, е осъществима само при условие, че исканията са възпри-
ети в местния културен контекст. Възприемането в този смисъл не 
може да се постигне чрез културна канибализация. То изисква меж-
дукултурен диалог чрез преводаческа работа.

Политическите и културните черти на движенията/организации-
те, присъстващи на Световния социален форум, изискват още мно-
го упражнения по превод. Ще спомена само едно от тях тук, без да 
навлизам в детайлите на превода. То се фокусира върху въпроса за 
производителния живот, изразен в модерните капиталистически кон-
цепции за развитие и в понятието на Ганди за суадеши3. Понятието 
за производителен живот, произтичащо от капиталистическото раз-
витие, се възпроизвежда от конвенционалните икономисти и често 
пряко или косвено се възприема от социалните движения и НПО-
тата, най-често в глобалния Север. Такива концепции се базират на 
идеята за безкраен ръст чрез подчинението на практиките и знанията 

3 Вж. Mahatma Gandhi, The Economics of Khadi, Ahmedabad: Navajiva, 1941 
и Mahatma Gandhi, The Gospel of Swadeshi, Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 
1967. Относно суадеши вж. също Pal Bipinchandra, Swadeshi & Swaraj 
(The Rise of New Patriotism), Calcutta: Yugayatri Prakashak, 1954; A. Nandy, 
Traditions, Tyranny and Utopias, Delhi: Oxford University Press, 1987; Daya 
Krishna, Swadeshi View of Globalisation, New Delhi: Swadeshi Jagaran Manch, 
1994; бел. авт. 
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на търговската логика. Обратно на това суадеши се базира на идеята 
за устойчивост и реципрочност, които Ганди през 1916 г. дефинира 
по следния начин:

суадеши е духът, който ни ограничава до използването и об-
служването на непосредствената околна среда, изключвайки 
тази по-далеч от нас. Следователно, що се отнася до религията, 
следвайки изискванията на спомената дефиниция, трябва да се 
огранича до религията на моите предци… Ако преценя, че е 
дефектна, то трябва да ѝ служа, като поправя дефектите ѝ. В 
сферата на политиката трябва да се възползвам от коренните 
институции и да им служа, като ги излекувам от доказаните им 
дефекти. В икономиката трябва да използвам единствено неща, 
създадени от непосредствените ми съседи, да служа на техните 
производства, като ги правя по-ефективни и цялостни, когато 
имат нужда4.

Това кратко описание на суадеши и тежестта, която има сред НПО-
тата и движенията в Южна Азия, както се видя по време на ССФ в 
Мумбай, показва важността на преводаческата работа за изгражда-
нето на коалиции между Севера и Юга и Изтока и Запада сред НПО-
тата и движенията, загрижени за развитието или за производството.

Работата на превода между знанията изхожда от идеята, че всички 
култури са незавършени и следователно могат да се обогатят чрез 
диалог и сблъсък с други култури. Смятам, че ССФ придаде на тази 
идея нова важност и неотложност. Признанието за относителност-
та на културите не предпоставя възприемането на релативизма като 
културна позиция (идеята, че всички култури са еднакво валидни 
и че не бива да се оценяват от перспективата на друга култура). То 
предпоставя обаче да приемем универсализма като западна специ-
фичност, чиято идея за превъзходство не се основава на самата себе 
си, а на интересите, които я подхранват. Както споменах, критиката 
на универсализма произтича от критиката на възможността за обща 
теория. Преводаческата работа предполага по-скоро това, което на-
ричам негативен универсализъм, най-често споделяната идея за не-
възможността за завършеност на културата.

Преводът на практики

Вторият вид преводаческа дейност е между социални практики и 
техните агенти. Всички социални практики предпоставят знания и 

4 Gandhi, The Economics of Khadi, op. cit., pp. 4-5; бел. авт.
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като такива те са и практики на знанието. Щом преводаческата дей-
ност е изправена пред практики обаче, тя се фокусира конкретно вър-
ху взаимната понятност между формите на организация, целите и 
стиловете на действието, и типовете борби. Разграничението между 
двата вида преводаческа работа е в ударението или в гледната точка, 
които ги определят. Спецификата на преводаческата работа в облас-
тта на практиките и техните агенти става по-ясна в ситуации, в които 
знанията, които определят различните практики, са по-малко раз-
личими от самите практики. Това се случва най-вече тогава, когато 
практиката се разиграва в рамките на една културна вселена. Случаят 
е сходен и при превода между организационните форми и цели на 
две социални движения, да кажем, на феминисткото и на работниче-
ското движение в западното общество.

Актуалността на преводаческата работа по отношение на практики-
те е двояка. От една страна, срещите на ССФ разшириха значително 
наличните запаси от възможни социални борби срещу капитализма 
и срещу неолибералната глобализация. От друга страна, Хартата на 
принципите подчертава, че липсва единен принцип за социална тран-
сформация. Следователно е невъзможна абстрактната артикулация и 
йерархизация между различните социални борби и техните схващания 
за социална трансформация, както на целите на социалната промяна, 
така и на средствата за постигането ѝ. Единствено изграждането на 
контактни зони между отделните борби дава възможност за тяхната 
оценка и евентуалната идентификация на възможни съюзи. Взаимност-
та на познанието и ученето е необходимото условие за съгласяване за 
взаимна артикулация и коалиране. Контрахегемонният потенциал на 
което и да било социално движение се крие в неговата способност да 
се артикулира заедно с други движения и техните форми на организа-
ция и цели. За да са възможни такива артикулации, движенията трябва 
да са взаимно понятни.

Преводаческата дейност цели да изясни какво обединява и какво 
разделя отделните движения и практики, за да установи възможност-
ите и ограниченията на артикулациите и натрупванията между тях. 
Поради липсата на единна универсална социална практика или ко-
лективен субект, придаващи смисъл и посока на историята, превода-
ческата работа приема решаваща роля за определянето, в рамките на 
всеки отделен исторически момент или контекст, на това коя консте-
лация на подчинени [subaltern] практики носи повече контрахегемо-
нен потенциал.

ССФ демонстрира разнообразието от социалните борби срещу не-
олибералната глобализация по цял свят и същевременно призовава 
за мащабна преводаческа дейност. От една страна, локалните движе-
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ния и организации са не само твърде различни практики и цели, но са 
и вградени в различни култури. От друга страна, транснационалните 
организации от Юга и Севера са доста различни едни спрямо дру-
ги. Как да се изградят артикулации, натрупвания и коалиции между 
тези различни движения и организации? Какво е общото между бю-
джетирането на принципа на участието в много латиноамерикански 
градове и демократическо планиране на принципа на участието, ос-
новано на панчаятите в Керала и Западен Бенгал в Индия. В какви 
видове контрахегемонни глобални действия могат да си съдействат? 
Същите въпроси могат да се зададат и на пацифистките и анархист-
ките движения или на движенията на коренните населения или на 
гей хората, на сапатисткото движение, на ATTAC5, на Движението 
на безимотните селяни в Бразилия, на движението от река Нармада 
в Индия и т.н. Това са въпросите, на които преводаческата работа се 
стреми да отговори. Работата е сложна не само защото движенията и 
организациите са много и различни, а и поради това, че са вградени 
в различни култури и знания.

Условия и процедури на превода

Преводаческата дейност цели да създаде понятност, съгласуваност 
и артикулация в свят, възприемащ себе си като обогатен от множе-
ствеността и разнообразието. Преводът не е само техническо умение. 
Независимо от очевидните технически компоненти и техните прило-
жения в процеса на превод, той трябва да е предмет на демократично 
обсъждане. Преводът е диалогична и политическа работа. Той съ-
държа и емоционално измерение поради същевременното предпос-
тавяне на неконформистко отношение към границите на отделното 
знание и практика и готовността да бъдеш изненадан и да се поучиш 
от знанията и практиките на другите.

Преводаческата дейност се основава на предпоставката, че по спе-
цифични за нашето време културни, социални и политически при-
чини е възможно да се стигне до широк консенсус около идеята, че 

5 ATTAC (от фр. - Association pour la Taxation des Transactions financière 
et l’Aide aux Citoyens - Асоциация за облагането с данъци на финансовите 
транзакции и помощ на гражданите) е международна организация, създа-
дена през декември 1998 г. във Франция, тръгваща от предложение за при-
лагане на т.нар. данък Тобин - всеобщ налог на почти всички финансови 
транзакции с голям брой финансови инструменти; данъкът се възприема 
като инструмент за преразпределение; бел. ред. 
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не съществува обща, всеобхватна теория за социалната трансформа-
ция. При отъствието на такъв консенсус - на единствено възможният 
(негативен) универсализъм - преводът е колониален, независимо от 
това за колко постколониален се представя. След установяването на 
въпросния основен принцип, условията и процедурите по превода 
могат да се изяснят на базата на следните въпроси: Какво да се пре-
вежда? От какво и към какво да се превежда? Кой превежда? Кога е 
необходим превод? Защо да се превежда? Нека накратко разгледам 
първия въпрос.

Какво да се превежда?

Основното понятие, нужно за отговор на този въпрос, е поняти-
ето за контактна зона. Изграждането на коалиции за по-нататъшно 
придвижване на контрахегемонната глобализация предполага съ-
ществуването на контактни зони, разбирани като социални полета, 
в които различните движения/организации се срещат и си взаимо-
действат, за да оценят своите нормативните стремежи, практики и 
знания. Предвид историята на прогресивната политика на XX в., 
вероятно наличието на неравни властови отношения в началната 
фаза на изграждането на контактни зони е неизбежно. Превода-
ческата работа би била възможна до степента, до която неравните 
властови отношения се превърнат в отношения на споделен автори-
тет. Само в този случай ще се конституира космополитна контактна 
зона. Космополитната контактна зона изхожда от тезата, че всяко 
отделно знание или практика трябва само да решат какво да вкарат 
в контакт и с кого. Контактните зони са винаги селективни, защо-
то знанията и практиките на движенията и НПО-тата надвишават 
частта, която са склонни да вкарат в контакт. Всъщност какво се 
вкарва в контакт, не винаги е най-уместното или най-централно-
то. С напредването на преводаческата работа става възможно да се 
вкарат в контакт аспекти на знанията и практиките на всяко НПО 
или социално движение, които те считат за по-централни или по-
уместни.

В мултикултурните контактни зони, всяка културна група може да 
реши кои аспекти да избере за мултикултурна конфронтация. Всяка 
култура притежава характерни черти, считани за прекалено важни, за 
да бъдат изложени и поставени в уязвимо положение при сблъсъка с 
контактната зона. Съществуват и черти, считани за непреводими за 
друга култура. Тези решения са неразривно свързани с преводаческа-
та работа и са податливи на преразглеждане в преводаческия процес. 
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Ако преводаческата работа прогресира, може да се очаква, че в кон-
тактната зона ще бъдат въвлечени повече характерни черти, което от 
своя страна ще допринесе за напредъка на превода. В много страни 
в Латинска Америка, предимно там, където е възприет мултикултур-
ният конституционализъм, коренните народи се борят за правото да 
управляват какво от собствените им знания и практики трябва да 
подлежи на превод и какво не спрямо широкото общество (sociedad 
mayor). Веднъж включени в процеса на ССФ, движенията на корен-
ните жители водят сходна борба с всички не-кореннни движения.

Въпросът за това, какво е преводимо, не е ограничен до подбо-
ра на критерии на всяка група в контактната зона. Отвъд активния 
подбор, съществува и това, което можем да наречем пасивен под-
бор. Той се изразява в това, което в дадена култура се е превърнало 
в непроизносимо поради суровото потисничество, на което е била 
подложена през дълги периоди от време. Това са дълбоки липси, 
съставени от невъзможни за запълване празноти; мълчанието им е 
твърде дълбоко, за да е възможно да се превърне в предмет на пре-
водаческа работа.

Отговорът на това, какво да се превежда, довежда и до още един 
въпрос от изключителна важност при контактни зони, включващи 
групи от различни културни вселени. Културите са монолитни само 
ако се гледат отвън и отдалеч. Когато се погледнат отвътре или от-
близо, лесно се забелязва, че са съставени от множество и често 
противоречиви версии на една и съща култура. Например, когато 
говоря, както направих по-горе, за възможен междукултурен диа-
лог между понятия за човешко достойнство, лесно можем да ви-
дим, че в западната култура няма едно единствено разбиране за чо-
вешки права. Могат да се идентифицират поне две: либералното, 
привилегироващо политическите и гражданските права за сметка 
на социалните и икономическите; и от друга страна, радикалното 
или социалистическо разбиране, наблягащо на социалните и ико-
номическите права като условие за всички останали. По сходен на-
чин, в Исляма е възможно да се идентифицират няколко понятия за 
умма; някои са по-включващи, датиращи още от времената, в които 
Пророкът е живял в Мека, докато други са по-изключващи, развити 
след създаването на ислямската държава в Медина. Също така има 
и много разбирания за дхарма в хиндуизма. Те например варират 
между различните касти.

Най-включващите разновидности, съдържащи широк набор от 
реципрочности, са и тези, които създават по-обещаващи контактни 
зони; те са най-адекватните за задълбочена преводаческа работа.
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Заключение

Преводаческата работа позволява на социалните движения и ор-
ганизации да развият космополитни основания върху идеята, че гло-
бална социална справедливост е невъзможна без глобална когнитив-
на справедливост.

Преводаческата работа е процедурата, способна да придаде ця-
лост и да създаде коалиции между огромното многообразие от борби 
срещу неолибералната глобализация в отсъствието на (а дори и да 
имаше, пак би била нежелана) обща теория за прогресивна социална 
трансформация, извършвана от привилегирован исторически субект 
според централно установени стратегии и тактики. Щом социална-
та трансформация вече няма автоматичен смисъл и нито историята, 
нито обществото или природата не могат да се планират централно, 
движенията трябва да изградят, чрез превод, частични колективни 
смисли, позволяващи им да се обединят около начини на действие, 
които смятат за адекватни за постигане на най-желаната от тях соци-
ална трансформация.

Може да ни попитат: ако не знаем със сигурност дали по-добър 
свят е възможен, какво ни дава легитимност или мотивация да дейст-
ваме, сякаш че знаем? Преводаческата работа е работа на епистемо-
логическото и демократическото въображение, целящо да констру-
ира нови и плуралистични концепции за социална еманципация от 
руините на автоматичната социална еманципация на модернисткия 
проект. Няма гаранция, че по-добър свят е възможен, нито че тези, 
които все още не са се отказали от него, го разбират по един и същи 
начин. Целта на преводаческата работа е да подхрани стремежа сред 
прогресивните социални движения и организации за общо създаване 
на достатъчно мощни знания и практики, способни да предоставят 
правдоподобна алтернатива на неолибералната глобализация, която 
е просто поредната стъпка на глобалния капитализъм към подчиня-
ването на безценното богатство на света на логиката на пазара. В 
космополитните контактни зони възможността за по-добър свят се 
въобразява от гледната точка на настоящето. Щом полето на опита 
се разшири, могат да се оценят възможните и настоящи алтернати-
ви. Диверсификацията на опита цели да пресъздаде напрежението 
между опитите и очакванията, но в тяхното същевременно осъвмес-
тяване в рамките на настоящето. Новият неконформизъм произлиза 
от доказателството, че е възможно да се живее в много по-добър свят 
днес, а не утре. Потвърждението на правдоподобността и устойчи-
востта на такава възможност, според мен, е най-същественият при-
нос на ССФ към контрахегемонните борби.
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Преводаческата работа позволява създаването на смисли и посо-
ки, които са нестабилни, но конкретни, краткосрочни, но радикални 
в целите си, несигурни, но споделени. Работата на превода между 
знанията е да изгради когнитивна справедливост от гледна точка на 
епистемологическото въображение. Преводът между практиките и 
техните агенти създава условията за глобална социална справедли-
вост от гледна точка на демократическото въображение.

Преводаческата дейност създава условията за конкретна социална 
еманципация от конкретни социални групи в настояще, чиято не-
справедливост се легитимира на основата на мащабно пропиляване 
на опита. Типът социална трансформация, която може да се постигне 
чрез преводаческата работа, изисква взаимното учене и волята за ар-
тикулиране и сдружаване да се трансформират в трансформативни 
практики.

Превод от английски език: Георги Медаров
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8, 318, 319, 321, 323 бел. 27, 324, 325 
бел. 35, 327, 329, 330, 336, 337, 338, 
339, 344, 350, 351, 387, 390, 429, 430, 
433, 437, 440 

Латинска 336, 344, 420, 449 бел. 
9, 490 
Северна 337, 347, 352, 417, 420, 
429, 431, 435, 437, 439 
Южна 347 , 420, 429, 435, 437, 
438, 439 
Централна 344, 420 

Амстердам 31, 58, 344
Англия 8, 13 бел. 14, 22, 24, 26, 27, 
30, 31, 32, 35, 36, 37, 48, 54, 55, 219, 
316 и бел. 7, 323, 328, 335, 357, 360 
и бел. 3, 374 

Нова 412, 430, 431 бел. 40 
Андерсън, Нелс 432 
Андреоти, Джулио 178
Анели, Джовани 228
Арагон 145
Аренд, Хана 225
Аржентина 344, 444, 449 и бел. 8, 
460
Аризона 211

Аристотел 221, 225
Астурия 130 и бел. 2, 
Афганистан 344
Африка xvi, 318, 336, 338, 340, 344, 
347, 418 , 419, 420, 429, 420, 437, 438, 
439, 440 

Западна 344, 430 
Източна 344 
Субсахарска 418 , 421 
Южна 420
Източна 420 

Бабьоф, Франсоа-Ноел 357, 359, 469 
Бадиу, Ален xiii, xxi, 384, 391
Бакунин, Михаил xvi 
Балкани 37
Барселона 146
Балтийско море 31
Барт, Емил 153 и бел. 16
Барт, Ролан 252, 254
Бауер, Ото 48
Бейтс, Робърт 418
Белгия 24
Бен Бела, Ахмед 137 бел. 2
Бенасаяг, Мигел 448 и бел. 7
Бенгал 488 
Бенет, Хари 85, 93
Берарди - Бифо, Франко 170
Берг, Елиът 418
Берия, Лаврентий 41 бел. 3
Берлин 5, 9 бел. 8, 145, 146, 341, 344, 
347
Бернщайн, Едуард 194, 195, 196, 
197, 363
Берти, Л. 192
Бинсуенгър, Хари 440
Бирма 344
Бирмингам 209
Бисмарк, Ото фон 9
Блакбърн, Робин 322 бел. 27
Бланки, Луи-Огюст 131, 359
Бланко, Секундо 149 бел. 13



Блеър, Тони 440
Бодрияр, Жан 247
Бойе, Робер 408
Боливия 402, 420
Болоня 140, 178, 180, 181, 243, 246, 
250
Бонапарт, Луи xx, 4, 8, 14
Боно 437, 440 
Бостън 338, 353
Бразилия xvi
Брей, Джон Франсис 368
Брест 69
Брехт, Бертолд 160
Бринтън, Морис 106 бел. 2,
Бродел, Фернан xii
Бруклин 345
Буонароти, Ф. Дж. М. Л. 359 
Будапеща 141
Буенос Айрес 444
Бурдийо, Пиер 415
Бухарин, Николай 46 
Буш, Джордж Уокър 440 
България x, xvii, xvii, xxi, xxiii
Бърджис, Ърнест 165 и бел. 4

Вайтлинг, Вилхелм 356
Валзер, Роберт 478
Ван Митър, Кевин 326 бел. 35
Ванегейм, Раул 13 бел. 16
Варезе 236
Вебер, Макс 370
Великобритания 320 бел. 21
Вендриес, Пиер 166
Венето-Емилиан 187
Венеция 31, 345
Венецуела 344
Версай 13, 14, 132, 212 
Верчелоне, Карло 403
Виетнам 376, 440 
Вилхелм II 203
Вирно, Паоло xi бел. 1
Волфхайм, Фриц 31, 44

Волга 44

Гайерс, Курт 47
Ганди, Махатма 485, 486 
Гатари, Феликс xxiii  бел. 10, 182, 
248, 249, 253, 254, 371 
Гватемала 346, 449 бел. 9
Гданск 31
Гевара, Ернесто Че 278 бел. 6, 343
Гейтс, Бил xii
Гелоптър, Марк 415
Генуа 140, 175 
Германия xvi, 12, 19, 24, 25, 27, 28, 
29 и бел. 7, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 
43, 47, 48, 50 и бел. 3, 51, 53, 55, 58, 
59, 60, 74, 85 и бел. 6, 94, 109, 112 
бел. 7, 113, 141, 147-8, 194, 199, 201, 
203, 212, 245, 319, 366 

Източна 76, 110
Глейзър, Нона 317 и бел. 9 
Голиат 28
Гортер, Херман 113
Гомперс, Самюъл 204
Грамши, Антонио 139, 140, 143, 144 
бел. 8, 207 
Грей, Джон 368
Грийнспан, Алън 329
Гройс, Борис xix бел. 7
Гърция 414
Гюйо, Раймон 122 бел. 2

Давид 28
Дала Коста, Мариароса 312
Де Леон, Даниел 194, 204, 206, 27
де Сото, Ернандо, 440
Дебор, Ги 13 бел. 16, 164 бел. 2, 106 
бел. 2, 166 бел. 5, 456
Дела Киеза, генерал Карло Алберто 
475 
Дельоз, Жил xxiii  бел. 10, 182, 248, 
249, 251, 253, 254



Дерида, Жак 415 
Детройт 85, 101, 106 бел. 2, 205 
Джей (град) 337, 346, 352, 353
Джеймс, Селма 301 бел. 6 
Джеймс, С. Л. Р. xii бел. 2, xvi, 210 и 
бел. 9, 296, 366 
Дженкинс, Брайън 187 
Джойс, Кели 315 бел. 4
Дзедун, Мао 223 бел. 12, 281 бел. 8, 
366, 377, 378, 380
Дитман, Вилхелм 41
Доймих, Ернст 47, 202
Доренбах, Хайнрих 141
Дузинас, Костас xxi бел. 8
Дунаевская, Рая xii бел. 2, 210 и бел. 
9, 366 
Дурито, Дон 412 
Дюкло 123

Еберт, Фридрих 141, 142, 143
Европа xxi, 3, 9, 23, 36, 109, 135, 204, 
205, 208, 246, 247, 255, 301, 318, 320, 
334, 340, 352, 365, 381, 417, 429 

Западна xvi, 23, 24 и бел. 5, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 
39, 228, 337, 338, 356
Източна 31, 36, 37, 336, 341, 366, 
367, 370 
Централна 36, 201 

Езоп 274 бел. 8
Еко, Умберто 187, 248
Елба, източна 36
Естева, Густаво 417 
Естония 40
Етиопия 435 бел. 54 
Емилия (град), 172
Енгелс, Фридрих 2 бел. 1, 48 бел. 1, 
54, 81, 93. 131, 134, 200, 345, 347, 
348, 351, 360, 387, 388
Енценсбергер, Ханс Магнус 247 

Жакото, Жозеф 384, 385, 386, 459 
бел. 18
Жижек, Славой xxi бел. 8
Жиронда 8 бел. 7
Жо дьо Пом 14

Заир 344
Зимбабве 349 
Зин, Хауърд 433
Зиновиев, Григорий 43, 64
Зукърбърг, Марк xii

Илинойс 96
Индонезия 339, 344
Индия 344, 378 бел. 6, 414, 430, 488 

британска 29
Иран 378 бел. 6
Испания 24 бел. 4, 132, 260 
Италия xiv, xvii, 25 бел. 5, 26, 35, 36, 
139, 140, 151, 170, 171, 176, 177, 181, 
185, 207, 222 бел. 10, 228, 229, 230, 
236 237, 238 239, 242, 245, 246, 247, 
248, 250, 254, 296, 301, 304 и бел. 9, 
305 и бел. 9, 306, 319, 321, 335, 338, 
462 и бел. 1, 478 

Северна 140 
Южна 233

Йоркшир 300
Йънгстаун 337

Кабе, Етиен 356, 368, 387, 388
Казан 41
Калифорния 424
Каменев, Лев 136
Канада 207 
Канети, Елиас 187 
Кант, Имануел 80
Кантон 111



Карли, Гуидо 228 229, 233, 241
Карол, Луис 251 
Касториадис, Корнелиус 72 и бел. 2, 
3, 4; 106 бел. 2,107 бел. 4, 112 бел. 
7, 366
Каталуния 146 бел. 9 
Кауцки, Карл 18, 118, 142, 143, 195, 
200
Кафка, Франц 478
Качиари, Масимо 187 
Кашира 41
Кейнс, Джон Мейнард xi бел. 1, 212, 
273, 399
Кентъки 209
Керала 488
Керенски, Александър 25
Кирилов, В. 30
Китай 29, 336, 337, 340, 341, 348, 
367, 370, 375, 376, 377, 378 бел. 6, 
440, 
Клайн, Нейоми xxiii, 402 и бел. 12
Клийвър, Хари xiii и бел. 3
Клинтън, Бил 329 
Коенен, Вилхелм 47
Колективо Ситуационес 444, 445, 
447, 460
Колатрела, Стивън 436 
Колонтай, Александра xi бел. 1, 106 
бел. 2, 109, 116, 117
Корея 376
Котани, Атила 13 бел. 16
Коуз, Роналд Хари 413, 424, 425 
Кочабамба 420 
Кремъл 137
Криспиен, Артур 41
Кронщад 108, 136, 137, 143, 145
Кропоткин, Петър 149 бел. 14, 323 и 
бел. 29, 324 
Куба 376
Кунов, Хайнрих 19 и бел. 4
Къран, Джо 101
Къртис, Дейвид Еймис 107 бел. 3, 
112 бел. 7

Лагос 338, 353
Лама, Лучано 180, 181 
Ланкашайър 300
Лансбъри, Джордж 48
Лауфенберг, Хайнрих 31, 44
Леви, Бернар-Анри 182 бел. 3
Леви, Паул 41, 43
Левит, Стивън 438 
Ленин, В. И.  18, 19, 21, 22, 25, 28, 
33, 43, 46, 47, 54 бел. 5, 73, 81, 82, 
83, 88, 89, 93, 109, 112 и бел. 7, 115, 
116, 117, 118, 119, 131, 143, 146 бел. 
9, 191, 194, 198, 199, 200, 201, 202, 
203, 204, 218, 219, 364, 365, 366, 374 
бел. 2, 376, 378, 379, 469 
Леонтиев, Л. А. 91
Ленш, Паул 19 и бел. 4
Лерис, Мишел 159
Леру, Анри 357 
Либкнехт, Карл 58, 199 
Ливан 378 бел. 6
Ливърпул 323
Лий, Грейс xii бел. 2, 210 и бел. 9 
Лине, Роже 122 бел. 2
Линкълн, Ейбрахам 441
Лиотар, Жан-Франсоа 106 бел. 2
Лов, Шамбар дьо 165
Лондон 344, 345, 347 
Льофор, Клод 106 бел. 2
Люис, Джон Л. 98, 99
Люксембург, Роза 58, 106 бел. 2, 112, 
194, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 
204, 364, 365 

Мадрид 444
Мазини, Пиер-Карло 139, 140
Майер, Ернст 44
Макиавели, Николо144 бел. 8
Маклуън, Малкълм 246, 247
Малатеста, Джакомо xix
Малро, Андре 281 бел. 8
Мамо, Лора 315 бел. 4



Манила 338
Манчестър 323, 347
Мараци, Кристиан 404
Маркс, Карл xiv, xvi, xxi, 2 бел. 1, 
бел. 3, 32, 33, 48 бел. 1, 54, 75, 81, 
82, 85, 92, 93, 119, 120, 130, 131, 135, 
138, 150, 166 и бел. 5, 218, 219, 220 
бел. 1, 221 и бел. 5, 222, 223, 225, 
227, 258, 261, 262, 265, 270, 272, 298, 
300, 322, 323 и бел. 27, 324 и бел. 30, 
326, 334, 345. 347, 348, 351, 360, 361, 
362, 363, 365, 368, 370, 371, 374, 377, 
379, 381, 387, 388, 397, 398, 399, 400, 
401, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 414, 
422, 423, 429, 459 
Медина 490
Мейн (щат) 337, 346, 352, 353
Мейясу, Клод 436 
Мека 490
Мексико 207, 344, 378 бел. 6, 420, 
430, 437 и бел. 57 
Мексико Сити 346 
Мелфи 223
Мерж-Брауншвайг 41, 44
Меринг, Франц xvi
Миднайт Ноутс 100 бел. 2, 334, 337 и 
бел. 4, 417, 418, 425 бел. 32, 429 
Милано 170, 174, 175, 177, 235, 236, 
237, 241 
Милс, Чарлз Райт 264
Мирафиори 231 
Мисисипи 433
Мишел, Наташа 377 бел. 4, 378 бел. 
5
Мишо, Анри 478 
Мозамбик 349
Моисей 416 
Монтана 211 
Монтсени, Федерика 149 бел. 13
Моро, Алдо 170, 183, 478  
Москва 24 бел. 3, 27, 29, 30, 31, 34, 
40, 41, 42, 44, 46, 66, 139
Мумбай 486 

Мунтян, Бернард 2 бел. 2
Мурманск 40
Мусолини, Бенито 140 бел. 4, 144 
бел. 8
Мъри, Филип 98, 99

Наб, Кен 140 бел. 4
Наполеон 132 бел. 5 
Нармада (река), 488
Неапол 178, 336
Негри, Антонио xi, xvi, бел. 1, 187, 
326 бел. 36 и бел. 37, 371, 381, 392, 
400 
Непал 378 бел. 6 
Неру, Джавахарлал 366 и бел. 4 
Нигер 335, 346, 420
Нигерия 336, 337, 344
Ниерере, Джулиус 366 и 367 бел. 4
Нижни-Новгород 41
Ницше, Фридрих 393
Носке, Густав 142, 145, 146 
Нордхоф, Чарлс 323 бел. 27 
Норвегия 40
Ню Йорк 169, 319 и бел. 17, 322, 335, 
336, 338, 339, 344, 347, 353

Обама, Барак 436, 440, 441 
Океания 347 
Оливиер, Гарда 149 бел. 13
Орегон 330 бел. 43
Осман, Жорж-Йожен 347, 348 
Остром, Елинор 423, 424, 425, 440
Оуен, Робърт 356, 357, 358, 359, 361, 
368, 369, 416

Падуа 170, 171, 172, 174 
Пайета, Джанкарло 233 
Палестина 378 бел. 6
Палмър, Мичъл 434 и бел. 50 
Панекук, Антон 35, 36, 54 бел. 5, 72 



бел. 4, 75 бел. 6, 76, 113, 202 
Панкхърст, Силвия 31, 106 бел. 2,
Панциери, Раниеро 220 бел. 1
Парвус (Израил Лазаревич 
Хелпханд) 19 и бел. 4
Париж 2, 5, 6, 7, 13, 14, 165, 168, 320, 
347 
Парк, Робърт Езра 165 бел. 4
Пекин 338, 353
Пенсилвания 209
Петроград 47, 108, 113
Пиемонт 140, 236 
Пинерола 231 
Пирандело, Луиджи 160
Платон 385, 387 
Прага 111
Прудон, Пиер-Жозеф 80, 262, 368, 
429
Прусия 5
Портланд 330 бел. 43
Портомаргеро, 171-2, 174
Полани, Карл 368 
Полша 36, 259, 260, 340, 378 бел. 6

Радек, Карл 30, 40 и бел. 3, 31, 43, 
44, 45, 46
Рансиер, Жак 374 и 375 бел. 3, 410 
бел. 27, 459 бел. 18 
Рейгън, Роналд 351 
Ривалта 231
Ризел, Рене xvi бел. 5
Рийд, Джон 205 
Рим 170, 172, 174, 180, 181, 230, 236 
Родос 274 бел. 8 
Ройтър, Уолтър 101, 102
Роса, Асор 187 
Роуик, Джордж 334 
Рузвелт, Франклин Д. 209 и бел. 10 
Русия xv, 20, 21, 23, 24 и бел. 5, 25, 
26, 27, 28, 29 и бел. 7, 30, 36, 40, 42, 
43, 47, 48, 55, 59, 73, 80, 83, 84, 85, 
87, 88, 92, 93, 94, 107, 110, 112, 112 

бел. 7, 118, 119, 138, 194, 198, 199, 
201, 211, 360, 364, 365, 376 

Централна 41
Съветска 63, 68, 71

Русо, Жан-Жак 221 
Рюле, Ото 30 бел. 9, 44 и бел. 4, 51 
бел. 3

Сайгон 338
Сакс, Джефри 435, 437, 438, 439, 440
Самара 41
Санкт Петербург 138, 139, 199, 219 
Сантанера, Франческо 321 бел. 23
Сантос, Боавентура де Суса xvi 
Сантяго де Естеро 449 бел. 9
Сарагоса 149 
Саратов 41
Саркози, Никола 379 
Сен-Жюст, Луи Антоан дьо 134
Сен-Симон, Клод Анри дьо 356, 357, 
358, 359, 361, 368, 416 
Сенгор, Леополд Седар 366 и 367 
бел. 4
Сиера Леоне 402
Симбирск 41
Сисмонди, Жан Шарл Леонар дьо 80
Ситуационистки Интернационал 
140 бел. 4, 146-147, 150, 156, 162
Скандинавия 35
Смит, Адам 358, 440 
Солано 449 бел. 9 
Средиземно море 31
СССР xii бел. 2, xvi, 40 бел. 2, 41 бел. 
3, 151, 260, 336, 337, 338, 340, 341, 
348, 365, 367, 368, 370
Сталин, Йосиф 40 бел. 2, 90, 102, 
109, 121, 366 
Старк, Агнета 328

Тамбров 41
Таренто 236



Тафт, Робърт 101 бел. 3
Тейлър, Фредерик Уинслоу 84, 120
Тиер, генерал Адолф 14
Толиати, Палмиро 177
Томпсън, Е. П. 400 
Торино 139, 140, 170, 172, 173, 175, 
228, 230, 234 235, 236 237, 238, 239, 
240 
Тоуни, Р. Х. 370 
Трафул, Мар 459 
Троцки, Леон 18, 19, 21, 41 бел. 3, 63, 
64, 73, 85 бел. 8, 89, 108, 109, 113, 
115, 116, 117, 118, 119, 121, 136, 138, 
139, 145 
Тула 41
Тулуза 144
Турция 37
Търнър, Нат 334 

Уганда 402
Уелс 316 бел. 7 
Уилсън, Ч. Е. 88, 102
Унгария 36, 259, 260, 366 
Уудсток 470 

Федеричи, Силвия 429 
Филип, Луи 8
Филипини 344 
Фиори, Ернани Мария 276 бел. 3
Флинт (град), 104 
Флоренция 172, 178
Фолбре, Нанси 324, 325, 328
Форд, Хенри 85, 86, 92, 93, 207 
Фостър, Джон 323 бел. 27 
Фостър, Уилям З. 208 и бел. 8 
Франкфурт на Майн 51
Франт Мил 335 
Франция xvi, 3, 6, 8, 12, 13, 14, 35, 
36, 37, 48, 106 бел. 2, 134, 140, 182 
и бел. 3, 240, 253, 319, 374, 378, 378 
бел. 6, 379, 437, 488 бел. 5 

Фрейре, Паоло xvi
Фридман, Милтън xxiii
Фуко, Мишел 182, 248, 253, 254, 409
Фурие, Шарл 356, 368, 416

Хайдегер, Мартин 393 
Хайделберг 44, 45, 50 бел. 3 
Хамбург 141 
Харви, Дейвид 402
Хардин, Гарет 413, 419, 420 
Харт, Майкъл xvi, 326 бел. 36 и бел. 
37, 425 бел. 32 
Хартли, Фред А. 101 бел. 3
Хегел, Г. В. Ф. 374
Хейууд, Бил 204 
Хекерт, Фриц 43
Хендерсън, А. 49 бел. 2
Хитлер, Адолф 85 бел. 6 
Хоркхаймер, Макс 366 
Холандия xvi, 24, 35, 37, 59, 113
Хол, Ед 99
Холоуей, Джон xi бел. 1
Хобохемия 430, 431, 434
Хо Ши Мин Сити 341
Хохшилд, Арли 319 
Хобс, Томас 358 
Хрушчов, Никита 366 
Хутен, Улрих фон 21 и бел. 5
Хъксли, Томас Хенри 11 бел. 13
Хюз, Крег 326 бел. 35 
Хюм, Дейвид 426, 427 

Цимервалд 213 
Цюрих 344, 353

Чернишевски, Николай 469
Чехословакия 110, 366, 376 
Чиапас 437 
Чикаго 433 



Шайдеман, Филип 142
Шалю, Пиер 72 и бел. 2
 
Шанхай 378
Швейцария 24
Швеция 24 бел. 4
Шлайер, Йохан Мартин 53 бел. 4
Шлапников, Александър 89
Шо, Лоис Б. 329
Шотландия 317 бел. 7, 426, 435 бел. 54 
Шрайбър, Ян 187 
Шри Ланка 344 

Югославия xiv, xvi
Юта 211

Япония 337
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