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С тогодишният юбилей от Октомврийската революция е 
съпътстван от озадачаващ на пръв поглед за България 
парадокс. Би Би Си във Великобритания обяви цял сезон, 

посветен на това събитие, като излъчи редица документални 
филми и радио предавания на историческа, културна и музикал- 
на тематика. Националният исторически музей в Берлин откри 
изложба с експонати, събрани от десетки архиви в Германия, 
Швейцария и Русия. В немската столица също така се прове-
доха множество дискусии върху болшевишката революция, а 
германската режисьорка Катрин Роте дори направи докумен-
тален филм за случилото се между февруари и октомври 1917 г.  
в Петроград от гледната точна на руски културни дейци от 
онази епоха. И със сигурност пропускаме много и много други 
значими действия от много точки на Европа и Северна Америка, 
а какво остава за света. В същото време специално в Русия 
стогодишнината беше почетена, но по-скоро внимателно, 
докато през юли се проведе голямо шествие за възпоминание 
на Николай II, превърнал се в символна фигура за царския режим 
в страната отпреди революцията. Междувременно в Бълга-
рия, с малки изключения като тазгодишното издание на София 
куиър форум  Червена любов и единични дебати, събитията 
отпреди сто години бяха игнорирани или бурно заклеймени и 
дори отречени.

http://www.bbc.co.uk/mediacentre/mediapacks/russia-october-revolution-centenary
http://www.bbc.co.uk/mediacentre/mediapacks/russia-october-revolution-centenary
http://www.bbc.co.uk/mediacentre/mediapacks/russia-october-revolution-centenary
http://www.bbc.co.uk/mediacentre/mediapacks/russia-october-revolution-centenary
http://www.bbc.co.uk/mediacentre/mediapacks/russia-october-revolution-centenary
https://www.dhm.de/ausstellungen/1917-revolution.html
https://www.dhm.de/ausstellungen/1917-revolution.html
https://www.dhm.de/ausstellungen/1917-revolution.html
https://www.dhm.de/ausstellungen/1917-revolution.html
https://www.dhm.de/ausstellungen/1917-revolution.html
https://www.dhm.de/ausstellungen/1917-revolution.html
https://www.dhm.de/ausstellungen/1917-revolution.html
https://www.dhm.de/ausstellungen/1917-revolution.html
https://www.dhm.de/ausstellungen/1917-revolution.html
http://www.1917-derfilm.de
http://www.1917-derfilm.de
http://www.1917-derfilm.de
http://www.1917-derfilm.de
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/17/thousands-of-pilgrims-walk-to-commemorate-russian-tsar-nicholas-ii
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/17/thousands-of-pilgrims-walk-to-commemorate-russian-tsar-nicholas-ii
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/17/thousands-of-pilgrims-walk-to-commemorate-russian-tsar-nicholas-ii
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/17/thousands-of-pilgrims-walk-to-commemorate-russian-tsar-nicholas-ii
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/17/thousands-of-pilgrims-walk-to-commemorate-russian-tsar-nicholas-ii
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/17/thousands-of-pilgrims-walk-to-commemorate-russian-tsar-nicholas-ii
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/17/thousands-of-pilgrims-walk-to-commemorate-russian-tsar-nicholas-ii
https://sofiaqueerforum.org/en/10-news/109-sqf-2017-video-competition-red-love-en
https://sofiaqueerforum.org/en/10-news/109-sqf-2017-video-competition-red-love-en
https://sofiaqueerforum.org/en/10-news/109-sqf-2017-video-competition-red-love-en
https://sofiaqueerforum.org/en/10-news/109-sqf-2017-video-competition-red-love-en
https://sofiaqueerforum.org/en/10-news/109-sqf-2017-video-competition-red-love-en
https://www.facebook.com/events/1466205473464042/
https://www.facebook.com/events/1466205473464042/
https://www.facebook.com/events/1466205473464042/
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Парадоксът се състои в това, че Западът, който през 1917 г. 
е истински стъписан и уплашен от случващото се в Русия, а 
през по-голямата част от XX век се явява в много отноше-
ния и негов контрапункт, явно успява да види историческа-
та многоликост и сложност на Октомврийската революция 
и да я представи като това, което е – събитие, променило 
радикално хода на човешката история. Същият този Запад, 
от който искаме да бъдем част, гледа с интерес и желание 
да извлече исторически опит от епизод, който тук обвиня-
ваме за „отклоняването“ ни от иначе предначертания път 
към Западна Европа.

Парадоксът е само привиден, защото това непреднаме-
рено отклонение от „западния път“ е част от системните 
и последователни стъпки към заличаването и отхвърлянето 
на всичко, което в България, редом с посткомунистическо-
то пространство като цяло, се свързва със следвоенната ни 
история до 1989 г. Това заличаване обикновено се представя 
именно като необходима мярка за „озападняването“ на стра-
ната чрез трайното скъсване и заклеймяване на позорното 
комунистическо наследство. Такава една черно-бяла емоцио-
налност във възприемането на процесите от близкото мина-
ло беше подробно разгледана както в предишния ни брой Как 
стигнахме дотук?, така и в четвъртото ни издание Рекон-
струкции, а и в редица други статии, които сме публикували. 
Себерефлексията върху това кои сме и къде сме е важна, но 
ако тя е ограничена до перспективата на победилата либерал-
на, „пазарна“ демокрация, попадаме в клопката на това да се 
поставим единствено в рамките на политически мислимото 
днес. А те са твърде тесни.

Затова с настоящия брой си поставихме задачата да пред-
ложим следващата стъпка и да се опитаме да видим къде 
бихме искали да бъдем и докъде бихме могли да стигнем, ако 
използваме по-пълно заряда и уроците на революциите. Което 
неминуемо поставя въпроси за мечти и реалност, политическо 
въображение и политическо действие, централни не само за 

http://dversia.net/2453/dversia-8/
http://dversia.net/2453/dversia-8/
http://dversia.net/2453/dversia-8/
http://dversia.net/2453/dversia-8/
http://dversia.net/2453/dversia-8/
http://dversia.net/2453/dversia-8/
http://dversia.net/2453/dversia-8/
http://dversia.net/868/dversia-4/
http://dversia.net/868/dversia-4/
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Октомврийската революция, но и цялостно за революцията 
като феномен. Именно тези проблеми ще се опитаме да раз-
гледаме в дълбочина в деветия ни брой. При това като залог, 
който, в крайна сметка, е далеч не само български.

Невъзможната (лява) революция?

Трудността на дадената заявка за разбиране на революциите 
в посткомунистически контекст си проличава особено ясно 
в момента, в който се спомене думата революция от лява 
перспектива. Историческата и емоционална зареденост на 
понятието е безспорна – както отбелязва историкът Енцо 
Траверсо, революцията е момент от човешката история, в 
който политиката се наводнява с емоции. Наред с това, ляво-
то, през революционната практика, има едновременно както 
неоспорим исторически принос, така и морална вина, и пора-
ди съчетанието от двете –  остра нужда от критично (пре)
осмисляне на революциите от XX век, водени под неговия знак. 
Ето защо романтизирането на тези събития е толкова непро-
дуктивно, овехтяло и интелектуално мързеливо, колкото и 
категоричното им отричане. 

Това преосмисляне обаче често приема именно формата 
на рязко дистанциране от революционните корени. В днешно 
време в левия политически спектър рядко въобще стои въпро-
сът „реформа или революция“, зададен преди повече от сто 
години от Роза Люксембург – реформите по подразбиране се 
предлагат като единствена възможна опция, а революцията е 
поначало възприемана като невъзможна. На нея се гледа като 
на отминала реликва, която е имала своя шанс, доказала се е 
като неуспешна и сега трябва да стои там, където ѝ е мяс-
тото – на прашния рафт на историята. 

В тази перспектива се явява още един парадокс, свързан с 
това, че с революционната реторика безнаказано сега бора-
вят предимно представители на едрия капитал и статуквото. 

http://dversia.net/2834/rosa-luxemburg-reformism/
http://dversia.net/2834/rosa-luxemburg-reformism/
http://dversia.net/2834/rosa-luxemburg-reformism/
http://dversia.net/2834/rosa-luxemburg-reformism/
http://dversia.net/2834/rosa-luxemburg-reformism/
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Всяко популярно ново мобилно приложение бива брандирано 
като  „революционно откритие“, а от трибуната на Forbes 
автори пишат за необходимостта от капиталистически 
партизански отряди и заклеймяват Джеръми Корбин и Бърни 
Сандърс – по същество съвсем не толкова революционерски 
настроени социалдемократи – като опасни леви контраре-
волюционери, стоящи явно на пътя не на друго, а на рево-
люционерския капитализъм. Контрареволюцията успешно 
присвоява езика, а оттам и самия образ на революцията, и се 
представя за прогресивна – така, както го прави от времето 
на Мусолини насам.

Ние не смятаме, че революцията е исторически артефакт. 
Напротив – тя е радикален политически акт, който има своя-
та пълна историческа необходимост. Радикалността се със-
тои в тоталността на революцията – тя не се ограничава до 
изпълняването на отделни социални искания, както правят 
протестите, а нерядко и социалните движения; при това оби-
чайно със стремеж към глобален мащаб. Революцията обеди-
нява в себе си десетки проекти за бъдещето и иска да приложи 
всичките, преобръщайки съществуващия ред, а не интегри-
райки се в него.  Същевременно тя обаче не е и неизбежна или 
непременно водеща към социален прогрес, както я привижда 
Маркс. Обратното – тя е непредсказуема, повратна и воде-
на от разнолики действащи лица, които са често с различни, 
дори противоположни цели и стремежи; като такава нейната 
крайна цел не е предначертана и неведнъж в историята се е 
случвало събитията, съставляващи поначало хетерогенната 
революция, да доведат до установяването на консервативни, 
дори потиснически форми на управление. Революционерите 
често са водени от стремежа към прогресивно и справедливо 
бъдеще, като едновременно с това се движат по изключител-
но хлъзгава повърхност, където опасността от залитане в 
обратна посока, както и от цялостното пропадане на начи-
нанието, присъства винаги. 

https://www.ft.com/content/00b277ce-a479-11e7-8d56-98a09be71849
https://www.ft.com/content/00b277ce-a479-11e7-8d56-98a09be71849
https://www.ft.com/content/00b277ce-a479-11e7-8d56-98a09be71849
https://www.ft.com/content/00b277ce-a479-11e7-8d56-98a09be71849
https://www.ft.com/content/00b277ce-a479-11e7-8d56-98a09be71849
https://www.ft.com/content/00b277ce-a479-11e7-8d56-98a09be71849
https://www.ft.com/content/00b277ce-a479-11e7-8d56-98a09be71849
https://www.forbes.com/sites/fotschcase/2016/06/28/independence-day-and-the-next-capitalist-revolution/#5f43ba9c69ef
https://www.forbes.com/sites/fotschcase/2016/06/28/independence-day-and-the-next-capitalist-revolution/#5f43ba9c69ef
https://www.forbes.com/sites/fotschcase/2016/06/28/independence-day-and-the-next-capitalist-revolution/#5f43ba9c69ef
https://www.forbes.com/sites/fotschcase/2016/06/28/independence-day-and-the-next-capitalist-revolution/#5f43ba9c69ef
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Всички тези нюанси се опитахме да вплетем в настоящия 
брой. Но предизвикателствата пред него не свършват с тях. 
Предизвикателствата само се увеличават толкова повече, 
колкото се опитваме да изразим порива към тотална промяна, 
тъждествен на самата идея за революция, да го представим 
в актуален контекст, така че писането, четенето и разпрос-
транението да са все пак продуктивно политическо действие 
и продължение на броя; при това с ефективно отклонение от 
вече доминиращите дискурси.

Революции

Настоящият брой Революции е не просто исторически очерк 
за изминали събития, а се опитва да ги теоретизира и обяс-
ни, за да се изгради по-ясна представа за революцията като 
явление, вместо като набор от отделни епизоди в човешката 
история, затварян завинаги от калкулациите на баланса между 
жертви и прогрес. В него се опитваме да обогатим теоретич-
ното с примери за отминали и настоящи борби, очертаваме 
и мечтите, но и опасностите, които стоят пред радикални-
те идеи. Виждаме една постоянна взаимовръзка, нестихващ 
кръговрат между тези три елемента – история, практика и 
теория. Принос, вина и равносметка. Историческият опит 
вдъхновява за нови и актуални действия, които пък стават 
основа за развиването на теории на революцията и на соци-
алното, а те, от своя страна, отново биват приложени на 
практика, за да се създаде нов исторически опит.

Говорейки за революции в множествено число, искаме да 
загатнем различните форми и основи на това реорганизиращо 
целия обществен ред събитие. Освен болшевишката рево-
люция от 1917 г., анархизмът е тема на много от тексто-
вете, заедно с други автономни форми и с отхвърлянето на 
централизираното държавно управление изобщо. Присъства 
и идеята за невъобразимостта на революцията и нейните 
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последствия: тя е толкова радикално скъсване с установе-
ните норми, че често светът след нея може да бъде мислен 
единствено в художественото въображение и не в матери-
алистичните термини на теорията.

Броят започва с исторически контекстуализации. Началото 
му неслучайно поставят преведени откъси от първата гла-
ва на Октомври: Историята на Руската революция на Чайна 
Миевил, преведени от английски от Анастасиа Илиева. Откъ-
сът се занимава с предисторията на 1917 г. и събитията на 
самата Октомврийска революция не присъстват отчетливо 
в него. Въпреки това преценихме, че е добър увод в обстоя-
телствата, в които тя се заражда – с неувереността на 
участниците за това дали знаят какво трябва да се направи; 
с безкрайната трудност на съчетанието между прочетена 
теория и действителни обстоятелства; с убедеността, че 
статуквото ще се запази непокътнато – точно до момента, 
в който то се срива.

Следва статия, която разглежда идеологическите предпос-
тавки, но и последствията и наследството на болшевишката 
революция – Историзиране на комунизма: хамелеон на двайсе- 
ти век на Енцо Траверсо в превод от Станислав Додов. Стати-
ята призовава към разглеждане на социалистическите режи-
ми на ХХ в. без възвеличаване, оправдаване или демонизиране, 
а вместо това в тяхната многопластовост и исторически 
ефекти: от деколонизацията, авторитаризма и работниче-
ския контрол, до глада, депортациите и масовите убийства.

И ако първите два текста се занимават съответно със 
събитията години преди и десетилетия след революцията, 
третата статия – Руските анархисти и гражданската вой-
на на Пол Аврич, в превод от Петър Пиперков – ни връща в  
годините непосредствено след нея, когато в условията на 
върлуващ Бял терор и контрареволюция болшевишкото управ- 
ление употребява въоръжените анархисти според нуждите 
си срещу Бялата армия. Ценна черта на изложението тук е 
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готовността му да критикува конкретни анархистки водачи 
за недостатъчната им подготвеност за момента, в който 
наистина имат възможността да подобрят материалните 
условия на народа.

Участието на българските анархисти в националноосво-
бодителните борби на Македония и Тракия на Светлин Тачев 
продължава фокуса върху анархизма, но този път върху пред-
ставителите му на Балканския полуостров. Тачев разрешава 
привидното противоречие на това привърженици на анар-
хистките антинационалистически идеи да се борят за нацио-
нално освобождение. Опирайки се върху думите на известни 
мислители, статията разширява понятията за автономия, 
самоопределяне, солидарност и федеративност.

След историзиращия начален блок, броят се прехвърля в 
по-съвременни борби и особено наболялата тема за методи-
те и стратегиите на протестирането с Насилие и съпротива 
от Неда Генова. Правейки паралел с насилието в деколониа-
лен контекст, разгледано от Франц Фанон, Генова критикува 
лицемерието на наратива, че иначе правомерният протест 
бива делегитимизиран от уличното насилие на тези участни-
ци в него, които дръзват да считат себе си за равноправни с 
държавните репресивни органи.

Фотоесето на броя, дело на Калина Дренска и Елена Кон-
стантинова, е озаглавено Окупираната революция и илюс-
трира практиката на т.нар. скуотинг из няколко берлински 
улици през различни периоди – от седемдесетте  до девет-
десетте години на миналия век и днес. „Последно градът на 
жителите си ли принадлежи, както се опитват да ни убедят 
политиците преди всички избори, за да гласуваме именно за 
тях, или на капиталистите си?“, се пита в текста, след като 
са изложени драматичните разлики в отношението на офи-
циалната власт към хората, окупирали необитавани сгради, 
от една страна, и бизнеса, затворил публични пространства 
за собствените си нужди, от друга.
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Първата от двете статии в броя, занимаващи се по някакъв 
начин с революцията във Венецуела, е на Ангел Димов: Венецу-
ела – между Боливарската революция и комуналната държава. 
Фокусът тук е върху развитието на комуните в страната, с 
техните специфични практики на взимане на решения и изграж-
дане на алтернативно пространство за търговия. Авторът 
предлага и общ поглед върху развитието на Венецуела през 
последните десетилетия, критикувайки държавната власт в 
страната, която нерядко работи в полза на капиталистичес- 
ки интереси, докато прокламира лозунги на социализма и на 
движението за опазване на околната среда.

Особено заинтересован от практиките на колективно-
то взимане на решения е и Явор Тарински  в Революционни 
общини срещу държавата, разгледани в контекста на града 
като „поле за революционни и радикални политики“. Тарински 
се застъпва за движенията за общи блага и за принципите на 
самоорганизиране като обещаващи пътища към реартикули-
рането на проект за автономия, основан не върху бюрокра-
ция, представителна демокрация и държава, а върху град с 
обществени пространства и пряка демокрация.

Втората статия, акцентираща върху Венецуела, е Рево-
люцията няма да бъде критикувана? (Не)възможността за 
лява критика във Венецуела на Мария Иванчева – превод от 
английски на Ивайло Динев, впоследствие допълнен от Иван-
чева. Въпреки че е писано за друго издание през 2016 г., изло-
женото тук съвпада изключително точно с това, което се 
надявахме да разпространим с настоящия брой: задълбочена 
критична оценка отляво на наследството на една революция. 
На фокус тук е върхушката на венецуелското управление, 
която се стреми към заглушаване на каквито и да било кри-
тики към Боливарския процес под натиска на „йерархията на 
радикалността“.

Право или революция: общата теория на правото на Пашу-
канис и католическата история на правото на Максимилиан 
Вагнер в превод от Неда Генова има един съвсем различен 
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поглед върху революцията от останалите текстове: като 
противопоставена на правните норми. В този текст Вагнер 
сравнява една с друга правните теории на Евгений Пашуканис 
и Харолд Берман – и двамата си задават въпроса за връзката 
между  право и революция, но го правят, изхождайки от съвсем 
различни политически предпоставки. Детайлното занимание 
с работата им стои в основата на текста на Вагнер, който 
провокативно го завършва с твърдението, че „не ни трябва 
еманципация чрез право, ами една еманципация от правото“.

Огнян Касабов също разглежда изненадващ аспект на рево-
люциите – подкрепата за тях в политическата философия на 
Имануел Кант – в Кант за антагонизма, класовата борба и 
революцията. Вижданията на големия философ на Просвеще-
нието за противопоставянето между интересите на различ-
ните прослойки в обществото, както и за Френската рево-
люция, не са особено популярни в българския контекст. Така 
образът на философа става изкривен и може да бъде употре-
бяван в защита на противоположни позиции, както и често 
се случва.

Антагонизмът на съвременното общество е централна  
тема и в работата на американския куиър революционер и  
преподавател по политическа философия Крейг Шамел, с ко- 
гото разговаря Калина Дренска. Интервюто се занимава с 
въпросите за практическото измерение на съвременните 
куиър борби, както и с взаимовръзката между политическо 
действие и теория. Макар да вижда радикален потенциал в 
модерните социални движения, Шамел обръща внимание на 
историческия контекст, в който са поставени революцио-
нерите днес, а именно контекста на една „масивна контра-
революция от дясно“. Това преплитане на историческото, 
теоретичното и практическото, съпътстващо целия брой, 
съчетано с очертаните перспективи пред една съвременна 
революция, прави интервюто логичен завършек на тематич-
ната част на Революции. 
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Станалата задължителна за списанието икономическа колонка 
на Петър Пиперков Икономикс за вменяеми присъства и този 
път с третата си поредна част, озаглавена Пределно кривото 
капиталистическо производство. Както и в предишните час-
ти от поредицата, и тук Пиперков разглежда неокласически 
икономически теории – този път засягащи производствените 
процеси на микроикономическо ниво, – като системно доказ-
ва тяхната неадекватност в условията на днешната (пост)
индустриална икономика. 

На това място искаме да изразим специални благодарности 
на Емил Илиев и Огнян Касабов за техните безценни редакции 
върху, съответно, откъсите от Октомври: Историята на 
Руската революция и Право или революция: общата теория на 
правото на Пашуканис и католическата история на правото.

Покаяние или равносметка?

„Лявото ... никога не е било добро в това да признава прова-
лите си“, пише Миевил във вече споменатия Октомври: Исто-
рията на Руската революция. dВЕРСИЯ обаче има специално 
отношение към грешките (отразено в слогана ни „В опит за 
по-добър провал“), поради което държим да изложим пропуски-
те на настоящия ни брой още в увода.

Най-голямото ни съжаление касае пълното отсъствие на 
Испанската гражданска война от текстовете. Нейното раз-
витие е от монументално значение за XX век, а и до днес, но 
капацитетът не ни стигна да адресираме задълбочено второ 
толкова мащабно събитие в рамките на и без това може би 
твърде обемния брой.

Географският ни фокус е също изкривен: текстовете, 
които се занимават с конкретни събития, са съсредоточени 
върху Европа, в това число Русия, и Венецуела. Деколониал-
ните борби присъстват у Траверсо и Генова, но не са техен 
фокус. Липсва контекстуализиране на революциите от 89-а 



17

година в бившия Източен блок с цел отхвърляне на социалис-
тическите режими, а най-пресните примери за революционна 
активност – борбите в рамките на Арабската пролет – дори 
не биват споменати. Имахме идеи да разгледаме по-подроб-
но ролята на жените в революционните процеси, насочвай-
ки поглед и към Рожава днес, както и да проследим връзките 
между изкуство и революция. Така широко зададена, темата 
за революции може да се постави в още няколко издания и със 
сигурност отново ще е непълно представена.

И все пак, макар историческите пропуски да са съществе-
ни, едно потенциално свръхисторизиране нямаше да отго-
варя на характера на намесата, която искаме да постигнем 
с настоящия брой. От левите от всякакви течения, особено 
в страни като България, често се очаква покаяние за рево-
люционното минало, обикновено в контекста на несъстоя-
телното сравнение между комунистическия ред и фашизма. 
Това настояване обаче ние виждаме като опит за пълното 
дискурсивно подчинение на стремежа към радикална промяна 
или по-скоро – като склоняване към разделянето с искането 
за радикална промяна и пренареждане из основи на общест-
вения дневния ред. Ето защо, що се касае до политическата 
борба, такова покаяние смятаме, че не само не може, но и не 
трябва да бъде предлагано. Подобно шаблонно покаяние би 
било проява не само на капитулация пред интелектуалната 
посредственост и избирателния, повърхностен прочит на 
историята, но и би изгубило от поглед истинския залог на 
необходимостта от лява критика в контекста на занимание-
то с такива щекотливи теми, които неспирно попадат (само 
за да бъдат отново изтласкани) във фокуса на обществено-
то внимание. В този контекст то представлява критичното 
занимание с миналото с цел извличане на исторически опит в 
услуга на бъдещето. Смятаме, някои биха казали с присъща-
та самоувереност на така и непокаяли се леви, че неведнъж 
в настоящия брой сме постигали именно такова задълбочено, 
разностранно разглеждане както на събитията от миналото, 

http://dversia.net/2508/noviyat-anticomunizam/
http://dversia.net/2508/noviyat-anticomunizam/
http://dversia.net/2508/noviyat-anticomunizam/
http://dversia.net/2508/noviyat-anticomunizam/
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включително на Октомврийската революция, така и на зало-
зите за настоящето.

Задълбочената равносметка от революционния опит е кри-
тична, неотменна част от заниманието с бъдещето, което 
пък само по себе си винаги изгражда революционния хоризонт. 
Защото миналото може да е източник на вдъхновение и цен-
ни уроци, но капсулирането в него, което никак не е рядкост 
в левите среди, води до меланхоличния отказ от занимание 
с предизвикателствата на настоящето или още по-лошо – 
до стесняване на хоризонта пред възможното в бъдещ план. 
Споменът за революцията, твърди Крейг Шамел, изважда на 
повърхността едно особено чувство за среща с нещо познато, 
но отдавна забравено – усещането, че се изговарят истини, 
които обаче са били дълбоко погребани. А целта на този брой 
е именно тази – да върне усещането, че революцията не е 
немислима.

Приятно четене!

Неда Генова, Калина Дренска,
Анастасиа Илиева, Ивайло Динев,

Станислав Додов

http://dversia.net/1270/left-melancholy-bg-translation/
http://dversia.net/1270/left-melancholy-bg-translation/
http://dversia.net/1270/left-melancholy-bg-translation/
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Чайна Миѐвил
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Д евети брой на сп. dВЕРСИЯ „Революции“ има за повод 
стогодишнината от Октомврийската революция – 
едно безспорно влиятелно събитие, чиито конкрет-

ни обстоятелства обаче не са масово познати, включително 
и за нас. Излязлата преди няколко месеца книга „Октомври: 
Историята на руската революция“ на Чайна Миѐвил е написа-
на именно с целта да запознае неспециалиста с някои основни 
моменти от събитията през 1917 г. и предхождащите я десе-
тилетия. Макар че авторът е англоезичен, намираме неговото 
изложение за особено подходящо за представянето на Октом-
врийската революция заради достъпността му: тук стилът 
на Миевил е по-близък до един художествен разказ, отколкото 
до научния текст, въпреки че книгата му е продукт на задъл-
бочен прочит на множество (преведени) първични и вторични 
източници. Основните действащи лица (от които има много) 
са въведени като характеризации на литературни персонажи, 
което значително улеснява проследяването на участниците в 
събитията. Обърнато е особено внимание и на  хората, които 
не са на управленчески позиции: като например самоуките из 
Руската империя, пращащи писма до Петроградския съвет, или 
пък това как редовите войници преживяват неуважителното 
отношение към тях от страна на офицерите.

За да бъде текстът тук максимално четим, привеждаме 
само откъси от първата глава на книгата. Други нейни части 
са може би по-добре илюстриращи революциите, а епилогът е 
особено важен с поставените в него въпроси за последствия-
та от Октомврийската революция. Но първата глава е тази, 
която в най-голяма степен може да бъде разбрана, без да е 
наложителен контекстът от останалите части на книгата. 
За съжаление така някои от препратките остават неизясне-
ни и са изрязани експресивните начало и край на главата, но 
в противен случай дължината на текста щеше да надхвърли 
границите на приемливия обем. Поместените тук откъси са в 
известна степен апел без адресат към това някога да можем 
да прочетем цялата книга на български език.

Преводът е извършен с любезното разрешение на издателство Verso.
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[...]

През последните години на XIX в. [руската] държава налива 
много ресурси в инфраструктурата и индустрията си, вклю-
чително във внушителна програма за строеж на железопътни 
линии. Огромни екипи теглят железни релси през страната, 
полагайки ги на земята, зашивайки една за друга границите 
на империята. Транссибирската железопътна линия. „Светът 
не е виждал материален проект от такъв мащаб от Великата 
китайска стена насам“, диви се сър Хенри Норман, британ-
ски журналист. За [император] Николай [II] построяването на 
маршрут, свързващ Европа с Източна Азия, е „свещен дълг“.

Градското население на Русия се увеличава драматично. В 
страната се влива чуждестранен капитал. Огромни предпри-
ятия се появяват около Санкт Петербург, Москва, украин-
ския регион Донбас. Докато хиляди нови работници се борят 
за поминъка си в подобни на дупки заводи в тежки условия, 
понасящи презрителното покровителствено отношение на 
началниците си, пролетарското движение прави първите 
си несигурни стъпки напред. През 1882 г. Георги Плеханов, 
по-късно един от водещите социалистически теоретици в 
Русия, заедно със самата легендарна Вера Засулич (извършила 
неуспешното покушение над Трепов), основава „Освобождение 
труда“ – първата руска марксистка група.

След нея възникват още читателски кръгове, агитационни  
клетки, събирания на всякакви хора с подобни виждания, ужасѐ-
ни от един свят на безпощаден експлоататорски капитал, в 
който печалбата е по-важна от хуманността. Бъдещето, за 
което копнеят марксистите, комунизмът, е също толкова 
абсурдно за критиците им, колкото лелеяната от селячество-
то митична страна Беловодие*. Този комунизъм рядко е ясно 
очертан, но марксистите знаят, че той призовава за нещо 

* Както споменава Миевил по-рано в текста, Беловодье е митична страна, в която селя-
ните водят спокоен живот: „Като всички изтощени народи руските селяни си представят 
утопии на отдих.“ – Бел. прев.
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отвъд частната собственост и нейното насилие, отвъд екс-
плоатацията и отчуждението, към един свят, в който тех-
нологиите намаляват труда, така че човечеството да про-
цъфтява. „Истинското царство на свободата“, по думите 
на Маркс, е „развитието на човешката сила като самоцел“*.  
А те това и искат.

Марксистите са сбирщина политически емигранти, без-
пътници, учени и работници, обвързани от близки семейни, 
приятелски и интелектуални отношения, политически усилия 
и полемика. Заплитат се в капризно общество. Всеки познава 
всеки.

През 1895 г. в Москва, Киев, Екатеринослав, Иваново-Воз-
несенск и Санкт Петербург е сформиран Съюз за борба за 
освобождение на работническата класа. В столицата [Санкт 
Петербург] основателите на съюза са двама пламенни млади 
активисти: Юлий Цедербаум и неговият приятел Владимир 
Улянов, брат на Александър Улянов, студентът народник, 
който е екзекутиран осем години по-рано. Използването на 
политически псевдоними е общоприето: Цедербаум, по-мла-
дият от двамата, кльощава фигура, надничаща иззад пенсне 
над тънка брада, се зове Мартов. Владимир Улянов, порази-
телен преждевременно оплешивяващ мъж с характерни тесни 
очи, е познат като Ленин.

Мартов е на двадесет и две години, руски евреин, роден в Кон-
стантинопол. Той е, по думите на един от редовните му леви-
чарски събеседници, „бохем от особено чаровен тип... склонен 
често да посещава кафенета, безразличен към удобството, 
постоянно спорещ и леко ексцентричен“. Слаб и болнав, с про-
менливи настроения, разговорлив, но много слаб оратор, не 
по-добър организатор, носещ – в тези ранни дни – работни-
чески одежди, Мартов е типичен разсеян интелектуалец. Но 
умът му е много ценен. И макар понякога да пада на нивото 

* Цитирано по Маркс, Карл. Капиталът: Критика на политическата икономия, том тре-
ти, с. 363 – Бел. прев.



25

на вътрешногруповите сплетни, които са типични за разви-
ващите политическо мислене групи, Мартов е известен дори 
сред неприятелите си със своята почтеност и искреност. Той 
е широко уважаван, дори обичан.

Що се отнася до Ленин, всички, които се запознават с него, 
са омагьосани. Познайниците му често чувстват повик да 
пишат за него – написаните такива книги могат да напълнят 
библиотеки. Той е човек, който лесно бива митологизиран, идо-
лизиран, демонизиран. За враговете си той е студено чудови-
ще – масов убиец; за боготворящите го – богоподобен гений; 
за другарите и приятелите си е срамежлив и весел любител на 
децата и котките. Макар че е способен на някои вербални сину-
соиди и тромави метафори, той си служи с думите по-скоро 
просто, отколкото блестящо. И все пак той заставя и дори 
смразява – както писмено, така и говоримо – чрез огромните 
си работоспособност и концентрираност. В хода на живота 
му противниците и приятелите му ще го критикуват бясно 
за бруталността, с която поваля вербално опонентите си, 
за това, че се пали лесно, за безпощадността му. Всички са 
съгласни, че волята му е изумителна. В степен, необичайна 
дори за онези, които отдават целия си живот на политиката, 
Ленин е пропит от нея до мозъка на костите си.

Това, което особено го отличава, е усетът му за полити-
ческия момент, за това кой момент е подходящ за разделение 
и кой – за обединяване. Според другаря му Луначарски той 
„издига опортюнизма до нивото на гения, с което имам пред-
вид типа опортюнизъм, който може да се възползва докрай 
от точния момент и който винаги знае как да го използва в 
неизменна служба на революцията“.
Не че Ленин никога не допуска грешки. Той обаче има изклю-
чително силно развит усет за това кога и къде да побутне, 
как и колко силно.
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През 1898 г., година след като Ленин е интерниран в Сибир 
заради дейността си, марксистите се организират в Руска-
та социалдемократическа работническа партия (РСДРП). 
В продължение на няколко години въпреки подобни периоди 
на изгнание Мартов и Ленин продължават да бъдат близки 
сътрудници и приятели. При два толкова различни характера 
търканията са неизбежни, но двамата се допълват и харесват 
взаимно, досущ двойка марксистки вундеркинди.

Каквито и да са несъгласията на мислителите от РСДРП с 
Маркс, те възприемат от него една визия за историята като 
непременно протичаща през определени исторически фази. 
Такива „фазови“ концепции могат силно да се различават в 
детайлите, степента и неизменността си – самият Маркс 
се противопоставя на това от неговата „историческа ски-
ца“ на капитализма да се екстраполира теория за един неиз-
бежен път за всички общества и определя това тълкувание 
като „едновременно надценяващо и позорящо ме твърде мно-
го“. И все пак, за марксистите в края на XIX в. e безспорно, че 
социализмът, първата фаза отвъд капитализма по пътя към 
комунизма, може да възникне само в условията на буржоазен 
капитализъм с неговите специфични политически свободи и с 
работническата му класа, заела позиция, от която да завзе-
ме контрола. От това следва, че автократическата Русия, с 
нейните многобройни селски маси и малка работническа кла-
са (съставена предимно от полу-селяни), с помешническитe* 
ѝ имения и всемогъщ цар, все още не е узряла за социализъм. 
Както се изразява Плеханов, все още няма достатъчно про-
летарска мая в руското селско тесто, за да се получи социа-
листически кекс.
Крепостничеството все още е в живата памет. Само на някол-
ко километра извън големите градове селяните все още живе-
ят в средновековна мизерия. През зимата селскостопански-
те животни споделят домовете им и се бутат за мястото 

* Помешчик е названието на представител на руската феодална класа – Бел. ред.
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до печката. Воня на пот, тютюн и дим от лампи. Каквито и 
подобрения да се осъществяват бавно, много селяни все още 
ходят боси върху калните непавирани улици, а нужниците са 
отворени ями. Земеделските решения относно общата земя 
се взимат по не особено точната система на надвикване в 
хаотични селски събрания. Нарушилите традиционните нрави 
се подлагат на т.нар. груба музика – какофонни намеси, пуб-
лично порицание, понякога смъртоносно насилие.

Но има и по-лошо.
Според възторжената тирада на Маркс и Енгелс в Кому-

нистическия манифест буржоазията е тази, която „изигра в 
историята извънредно революционна роля ... разруши всички 
феодални, патриархални, идилични отношения ... безмилостно 
разкъса пъстрите феодални окови“* – и така, чрез концентра-
цията на работническата класа на върха на производствената 
сила, е създала „своите собствени гробокопачи“. Но в Русия 
буржоазията не е нито безмилостна, нито революционна. Тя 
не разрушава нищо. Както е написано в манифеста на РСДРП, 
„Колкото по на изток се отива в Европа, толкова по-долна, 
слаба и страхлива е буржоазията и толкова по-гигантски са 
културните и политически задачи, които се падат на проле-
тариите“.

Авторът на тези думи, Пьотр Струве, скоро ще залитне 
надясно. В Русия тези т.нар. правови марксисти често нами-
рат заобиколен път в марксизма си към това да станат либе-
рали: фокусът им се измества от интересите на работниците 
към необходимостта от капиталистическата „модернизация“, 
която руската малодушна буржоазия не може да роди. Обрат-
на или допълваща лява ерес е „икономизмът“, според който 
работниците трябва да се съсредоточат върху профсъюзна 
дейност и да оставят политиката на същите тези борещи 
се либерали. Заклеймявани от по-традиционните марксисти 
за това, че омаловажават социалистическата борба, и наис-

* Цитирано по Маркс, Карл и Фридрих Енгелс, Манифест на комунистическата партия, 

част I: Буржоа и пролетарии, прев. Иван Георгиев – Партиздат, София, 1977 – Бел. прев.
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тина доста неефективни в пасивните си предложения, тези 
„правови“ и „икономистки“ еретици все пак се съсредоточа-
ват върху основни въпроси. Те са стигнали до една главоблъс-
каница на левия катехизис: как така едно движение да бъде 
социалистическо в една неузряла страна със слаб и маргинален 
капитализъм, огромно и „назадничаво“ селячество и монархия, 
която не е имала благоприличието да се подложи на буржоаз-
ната си революция?



Краят на XIX в. е период на бурни имперски машинации, съюзи 
и контрасъюзи, хранещи един неотклонен стремеж към тери-
ториално разрастване. В рамките на империята колониални-
ят нагон означава да се отстояват езикът и културата на 
господстващите руски елити, за сметка на тези на малцин-
ствата. Националисти и левичари набират множество нови 
членове от потиснати народи и нации: литовци, поляци, фин-
ландци, грузинци, арменци, евреи. Социалистическото движе- 
ние в империята е винаги мултиетническо, с непропорцио-
нално голям дял на участници от малцинствени групи и нации.

От 1894 г. нататък над цялата тази разнородна мозай-
ка властва Николай Романов. Като младеж Николай II поема 
стоически тормоза на баща си. Като цар той се отличава със 
своята учтивост, преданост към дълга, и почти нищо друго. 
„Лицето му“, докладва колебливо един чиновник, „е безизразно“. 
Отсъствието е определящата му черта: отсъствие на израз-
ност, въображение, интелигентност, проницателност, енер-
гия, решителност, élan*. Едно от друго по-объркани описания 
се занимават с „другоземността“ на един човек, носещ се без 
посока по течението на историята. Той е високообразована 
празнота, в която са налети предубежденията на средата 
му – включително подкрепата за погромния антисемитизъм, 

* фр. ентусиазираност, живост, енергичност, импулс, отдаденост и умелост в преслед-
ването на цел. – Бел. ред.
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особено когато е насочен към революционни „жиди“. Отнасящ 
се към промените от какъвто и да било тип с неохота, той е 
предан на автокрацията с цялото си сърце. Изричайки дума-
та „интелигенция“, той прави същата физиономия на погнуса, 
както когато казва „сифилис“.

Съпругата му, Александра Фьодоровна, внучка на кралица 
Виктория, е дълбоко непопулярна. Това отчасти се дължи на 
шовинизъм – все пак тя е германка във време на увеличаващо 
се напрежение – но е породено и от неистовите ѝ интриги и 
явното ѝ презрение към масите. Френският посланик Морис 
Палеолог я обрисува сбито: „Морална тревожност, постоян-
на тъга, смътен копнеж, редуване на вълнение и изтощение, 
постоянна загриженост за невидимото и свръхестественото, 
лековерие, суеверие“.

Семейство Романови имат четири дъщери и един син, Алек-
сей, който страда от хемофилия. Те са едно сплотено люб-
веобилно семейство и – предвид упоритото късогледство на 
царя и царицата – са съвършено обречени.



От 1890 до 1914 г. работническото движение увеличава раз-
мера и увереността си. Държавният апарат му противопос-
тавя тромави стратегии: в градовете се опитва да удържи 
нарастващото широкоразпространено недоволство с „поли-
цейски съюзи“ – работнически групи, организирани и надзи-
равани от властите. Но за да могат тези полицейски съюзи 
да придобият влияние, трябва да канализират действителни 
проблеми, а организаторите им да бъдат това, което марк-
систкият историк Михаил Покровски нарича „непохватни 
имитации на революционни агитатори“. Исканията, които 
полицейските съюзи отправят, са бледо ехо на исканията на 
работниците – но дори и в ехото могат да бъдат дочути 
определени думи, с непредвидени последствия.
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През 1902 г. стачка на полицейски съюзи превзема цяла Одеса. 
Подобни масови протести се разпространяват из южна Русия 
през следващата година и не всички от тях са под егидата на 
марионетни организации. Една стачка се разпространява от 
петролните полета на Баку към целия Кавказ. Искри на бун-
тове пламват в Киев, отново в Одеса и на други места. На 
този етап исканията на стачкуващите са не само икономи-
чески, а и политически.

По време на това бавно ускорение през 1903 г. петдесет и 
един от големите руски марксисти преместват среща с клю-
чово значение от пълен с плъхове склад за брашно в Брюксел 
към Лондон. Там – в задни стаички, в кафенета или под тро-
феите на риболовен клуб – в продължение на три изпълнени 
със спорове седмици РСДРП провежда втория си конгрес.

По време на двадесет и втората среща на това събира-
не между делегатите се отваря бездна – един разкол, който 
е забележителен не само заради дълбочината си, а и заради 
привидната незначителност на катализатора си. Въпросът е 
дали партиен член е този, който „приема програмата на пар-
тията и я подкрепя чрез материални средства и чрез редов-
но съдействие под ръководството на една от партийните 
организации“, или „чрез лично участие в една от партийните 
организации“. Мартов държи на първото. Ленин залага всичко 
на второто.

Отношенията между двамата са охладнявали от извест-
но време. Сега, след интензивен и енергичен дебат, Мартов 
печели, двадесет и осем срещу двадесет и три. Но по други 
въпроси възникват различни моменти на заплахи и обиди, така 
че в момента, в който трябва да бъде решен въпросът за пар-
тийното членство, протестното напускане на еврейската 
социалистическа група (Бундът) и икономическите марксисти 
води до това, че Мартов загубва осем от първоначалните 
си поддръжници. Ленин успява да прокара предпочитанията 
си за Централния комитет. Руската дума за „малцинство“ е 
„меньшинство“, а за мнозинство – „большинство“. От тези 
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две думи взимат названията си двете големи крила на руския 
марксизъм: меншевиките на Мартов и болшевиките на Ленин.

В дълбините си това разцепление е продукт на много повече 
от въпроса за условията на партийно членство. Още по вре-
ме на конференцията Ленин се отнася към поддръжниците си 
като „твърди“, а към опонентите си като „меки“. Разграни-
чението между двете групи ще продължи да бъде обрисувано 
в тези щрихи: болшевиките са смятани за крайнолеви, мен-
шевиките – за по-умерени, макар че не трябва да се отрича 
големият набор от различия и развитието на мненията и от 
двете страни. Това, което стои в основата на спора за пар-
тийното членство – по един лъкатушен и опосреден начин, 
и далеч не ясно, дори и за Ленин, – са различни подходи към 
политическото съзнание, към агитацията, към състава и 
действеността на работническата класа, и в крайна сметка 
към историята и към самия руски капитализъм. Това различие 
ще излезе на повърхността четиринадесет години по-късно, 
когато на преден план изникват въпросите за политическата 
централизация на организираната работническа класа.

Но засега Мартовата контраатака идва бързо: лондонските 
решения са отменени, а Ленин подава оставка от редакцията 
на партийния вестник Искра в края на 1903 г. Що се отнася 
до хората извън конгреса, много от активистите на РСДРП –  
ако изобщо знаят за него – намират разкола за нелеп. Някои 
просто не му обръщат внимание. „Не знам“, пише един завод-
ски работник на Ленин, „този въпрос наистина ли е толкова 
важен?“ Минават години, в които меншевиките и болшевики-
те ту се доближават, ту се отдалечават от евентуално обе-
динение. По-голямата част от партийните членове смятат 
себе си просто за „социални демократи“, съвсем до началото 
на 1917 г. Дори и тогава на Ленин ще му е нужно време, за да 
се убеди, че няма връщане назад.
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Русия отправя поглед на изток, навлизайки в Азия, протя-
гайки ръка към Туркестан и Памир и дори до Корея: продъл-
жаващата работа по транссибирската железопътна линия в 
сътрудничество с Китай я поставя в курс на сблъсък с Япония, 
която има подобни стремежи към териториално разшире-
ние. „Трябва ни една малка победна война, за да спрем прилива 
на революцията“, казва министърът на вътрешните рабо-
ти Плеве*. Какъв по-добре контрастиращ противник в една 
шовинистична епическа драма от една „по-нисша раса“ като 
тези японци, които цар Николай нарича „маймуни“?

Започва Руско-японската война от 1904 г.
Режимът, в дебрите на самозаблудата си, очаква лека побе-

да. Въоръжените му сили обаче са водени некомпетентно, 
тренирани и екипирани неадекватно, и са поразени в Ляоян 
през август 1904 г., Порт Артур през януари 1905 г., Мукден 
през февруари 1905 г., Цушима през май 1905 г. Към есента на 
1904 г. дори боязливата либерална опозиция надига глас. След 
поражението в Ляоян вестник Освобождение, който шест 
месеца по-рано разтръбява „Да живее армията!“, осъжда екс-
панзионизма, който е довел до тази война. Чрез регионални 
събрания, наричани земства, либерали организират „банкетна 
кампания“ – големи разточителни пиршества, които кулми-
нират в недвусмислени наздравици за реформи. Политически 
активизъм посредством пасивно-агресивни вечерни партита. 
През следващата година опозицията срещу курса на режима 
достига такова ниво, че дори Николай се чувства принуден 
да направи неохотни отстъпки. Но бунтовната вълна се раз-
простира далеч отвъд либералите – и обхваща още повече 
селячеството и неспокойната работническа класа.

В Санкт Петербург един „полицейско-социалистически“  
съюз, „Събрание на руските фабрично-заводски работници“, 
е воден от необикновен бивш затворнически свещеник на име 
Георги Гапон. Този мъж със сурово лице е, по думите на бол-

* Вячеслав Плеве е министър на вътрешните работи, макар че Миевил го нарича минис-
тър-председател. – Бел. ред.
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шевишката бойна активистка Надежда Крупская, за която 
е женен Ленин, „по природа не революционер, а лукав поп ... 
готов да приеме всякакви компромиси“. И все пак отец Гапон 
ръководи социална служба, повлиян от квазимистичната тол-
стойска загриженост за бедните. Теологията му – набожна, 
етична, пасивна и реформистка едновременно – е объркана, 
но искрена.

В края на 1904 г. четирима работници в огромния петер-
бургски Путилов завод за металургия и машиностроене – в 
който са заети над 12 000 човека – са уволнени. На солидарни 
срещи, организирани от колегите им, Гапон е ужасѐн от нали-
чието на листовки, призоваващи за свалянето на царя. Той 
ги накъсва на парчета: това е далеч отвъд мисията му. Но 
към петицията на работниците, призоваваща за връщането 
на мъжете на работа, той добавя искания за увеличение на 
надниците, подобрена канализация, осемчасов работен ден. 
По-леви от него радикали добавят допълнителни искания, 
които се отнасят до много повече от местните интереси: 
свобода на събранията и на пресата, разделение на църквата 
и държавата, край на Руско-японската война, учредително 
събрание.

На 3 януари 1905 г. е обявена общоградска стачка. Много 
скоро на улиците излизат между 100 000 и 150 000 човека.

Неделя, 9 януари: протестиращи се събират в ледения 
мрак преди развиделяване. Многобройна група от работничес- 
кия район Виборг се отправя към разкошната резиденция на 
монарха, Зимния дворец, чиито прозорци гледат към влива-
нето на двете Неви една в друга, катедралата в крепостта 
„Петър и Павел“, колоните в началото на Василевския остров 
в сърцето на града.

Дълбоки замръзнали води. Шествието се спуска по леда на 
река Нева откъм северния ѝ бряг. Десетки хиляди работници с 
техните семейства, зъзнещи в овехтелите си дрехи, започват 
да крачат бавно. Държат икони и кръстове. Пеят песнопения 
и химни. Начело е отец Гапон в расото си, носещ настойчива 



34

петиция към царя. „Господарю“, умолява тя в деликатна ком-
бинация от подлизурство и радикализъм. Тя моли „батюшка“ 
Николай да ги дари с „истина и защита“ от „капиталистичес- 
ките експлоататори“.

Опозиция като тази лесно може да бъде умилостивена. Но 
тези властимащи са и жестоки, и глупави. Хиляди войници са 
наредени под строй на леда в очакване.

Шествието приближава в късните сутрешни часове. Каза-
ците изтеглят сабите си и тръгват в галоп към него. Тълпа-
та се разпилява объркано. Силите на царя се изправят срещу 
тях. Хората не се разотиват. Войниците вдигат оръжията си 
и започват да стрелят. Казаците размахват нагайки, техни-
те жестоки камшици. Кървища разтапят скрежа. Отчаяните 
хора крещят, подхлъзват се, падат.

Когато сечта спира, до 1500 човека лежат мъртви в прес-
пите. Това е Кървавата неделя.

Влиянието на случилото се е непредвидимо. То отприщва 
коренна промяна в народните нагласи. Същата вечер Гапон, с 
разбит мироглед и, както ще си припомни Крупская, „разгоре-
щен до червено … от дъха на революцията“, крещи пламенно 
пред тълпа от оцелелите: „Нямаме никакъв цар!“



Този ден ускорява революцията. Информацията пътува надлъж 
и нашир през железопътните линии, препускайки из терито-
риите в компанията на влаковете, и носи със себе си ярост.

Стачки избухват из империята. Възприети са от групи, 
които нямат опит в подобни дейности – писари, камериерки, 
таксиметрови шофьори. Следват нови конфронтации и нови 
смъртни случаи – 500 в Лодз, деветдесет във Варшава. През 
май бойният кораб „Княз Потьомкин“ е разтресен от метеж 
заради червясало месо. Още бунтове избухват през ноември 
в Кронщад и Севастопол.
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Режимът е в безизходица. Експериментира с комбинации от 
отстъпки и репресии. А революцията провокира не само кър-
вави официални мерки, а и традиционния ултрадесен садизъм, 
полуразрешен от държавата.

Само две години по-рано бесарабският град Кишинев пре-
търпява първия погром на XX в. В продължение на тридесет 
и шест часа мародерски шайки, необезпокоявани от поли-
цията и благословени от православни епископи, устройват 
касапница. Възрастни и деца евреи са измъчвани, изнасилвани, 
осакатявани, убивани. Езикът на едно малко дете е отрязан. 
Убийци изкормват телата на жертвите си и ги натъпкват с 
пера. Четиридесет и един човека умират, почти 500 са ране-
ни, и, както отбелязва един журналист, повечето неевреи не 
изразяват „нито съжаление, нито разкаяние“.

Насред болката много хора твърдят, че евреите от Киши-
нев не са оказали достатъчно силна съпротива. Този мним 
„срам на пасивността“ води до задълбочени размисли у еврей-
ските радикали. Така че когато през април 1905 г. украинските 
евреи в Житомир получават сведение за предстояща атака, 
отговорът е явно непокорство: „Ще покажем, че Житомир не 
е Кишинев“. И когато те наистина се борят срещу убийците, 
ограничавайки щетите и смъртните случаи, защитниците на 
Житомир вдъхновяват еврейския Бунд да заяви, че „времена-
та на Кишинев са завинаги в миналото“.

Почти веднага това се оказва ужасяващо невярно.
Водещи в атаката в Житомир са черносотниците, общо 

название на разнообразни клетки на протофашистки ултра-
реакционери, които изникват от авторитарната ярост към 
революцията на 1905 г. Те са склонни тук-таме да поръсят 
популистки искания (като преразпределение на земята) вър-
ху пламенна преданост към автократичния цар – Николай II е 
почетен член – и убийствена злоба към неруснаците, особе-
но евреите. Те имат улични побойници и много приятели на 
високи позиции като парламентарните представители Алек-
сандър Дубровин и Владимир Пуришкевич. Дубровин е лидер 
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на Съюза на руския народ (СРН, промонархическа организация), 
привърженик на екстремно расистко насилие, лекар, който 
се е отказал от медицината, за да се бори с настъпващия 
либерализъм. Пуришкевич е заместник-председател на СРН. 
Пищен, безстрашен и ексцентричен до степен на умопомра-
чение, характеризиран от автора Шолом Алейхем като „бру-
тален злодей“ и „наперено петле“, той благочестиво вярва 
в разрешената от бога автокрация. И още повече, някои от 
черносотниците – като сектата, позната като Йоанити – 
подправят расовата си омраза с екстатична религиозност, 
насочваща възторзите на православието срещу „христоу-
бийците“, трескави просъници за кръвопиещи евреи; икони, 
есхатология, мистицизъм в служба на поквара.

През октомври черносотниците извършват масово убийс-
тво в космополитния град Одеса, заколвайки над 400 евреи. В 
сибирския град Томск те запушват всички входове на сграда, 
в която се провежда среща, запалват я и гледат радостно как 
множеството им жертви изгарят живи. Хвърлят петрол в 
пламъците. Един юноша, Наум Габо, успява да избяга минути 
по-рано и става свидетел на опустошението. Години по-късно, 
вече като човек в напреднала възраст, междувременно ста-
нал един от водещите скулптори на своето поколение, той 
ще напише „Не знам дали мога да предам в думи ужаса, който 
ме угнети и обхвана душата ми“.

Това е карнавалът на черносотниците, но те ще продъл-
жат с работата си в продължение на години.

А докато реакционизмът настъпва агресивно, царят все 
още се препъва в търсене на компромис. През август 1905 г. 
той обявява консултативен парламент, Дума. Но неговото 
усложнено избирателно право дава предимство на богатите: 
масите остават недоволни. Портсмутският мирен договор 
слага край на Руско-японската война и е милостив към Русия, 
предвид обстоятелствата. Но авторитетът на държавата 
все пак е разбит и в чужбина, и сред всички класи в страната.
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Странни искри могат да отприщят бунта. В Москва през 1905 
г. един въпрос на пунктуация дава начало на финалния акт на 
революционната година.

На московските печатари се заплаща въз основа на брой 
букви. Сега в издателство „Сытин“ те отправят искане да им 
бъде заплащано и за пунктуация. Мистериозен ортографски 
бунт, който предизвиква вълна от стачки на солидарност. 
Присъединяват се пекари и железопътни работници, както 
и някои банкери. Танцьорите на Имперския балет отказват 
да изпълняват представления. Заводи и магазини затварят, 
трамваите не вървят, адвокати отказват да поемат дела, 
съдии отказват да ги изслушват. Влакови композиции сто-
ят неподвижно върху релсите – желязната нервна система 
на страната е блокирана. Едномилионна войска е заседнала 
в Манджурия. Стачкуващите поставят искания за пенсии, 
свястно заплащане, свободни избори, амнистия за политичес- 
ките затворници и – отново – представителен орган: учре-
дително събрание.

На 13 октомври под подстрекателството на меншевики око- 
ло четиридесет работнически представители, есери*, мен-
шевики и болшевики се срещат в Санктпетербургския тех-
нологически институт. Работниците гласуват за предста-
вителите си – един представител за всеки 500 работници. 
Кръщават събранието си с руската дума за „съвет“ – Совет.

В трите месеца, преди да бъде прекратен чрез арести, 
Санктпетербургският съвет разпростира влиянието си, наби-
ра кадри от по-широк кръг, започва широко да налага автори-
тета си. Определя датите за стачки, контролира телеграфи, 
разглежда обществени петиции, издава жалби. Негов лидер 
е известният млад революционер Лев Бронщайн, познат на 
историята като Лев Троцки.

* От СР, Партия на социалистите-революционери. – Бел. прев.
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Трудно е да обикнеш Троцки, но е невъзможно да не му се въз-
хищаваш. Той е едновременно харизматичен и груб, с брилян-
тен ум, убедителен, причиняващ разколи, с труден характер. 
Той може да бъде очароващ, а може и да бъде студен, дори 
брутален. Лев Давидович Бронщайн е петото от общо осем 
деца, роден в село в днешна Украйна в заможно семейство 
на непрактикуващи религията евреи. Революционер още на 
17-годишна възраст, един кратък досег с народничеството 
го отвежда до марксизма и няколко ареста и присъди. Името 
„Троцки“ е заето от надзирател в Одеса през 1902 г. В опре-
делен период считан за „тоягата на Ленин“, той застава на 
страната на меншевиките в конфликтния конгрес от 1903 г., 
макар че скоро след това ги изоставя. През тези си години, в 
които не се числи към никоя фракция, Троцки често полеми-
зира разгорещено с Ленин по разнообразни въпроси.

Марксистите, от които почти всички споделят възгледа, 
че страната не е готова за социализъм, са като цяло съгласни, 
че една руска революция може и трябва единствено да бъде 
демократична и капиталистическа – но, и това е от изключи-
телно значение, смятат, че революцията може да бъде ката-
лизатор за социалистическа революция в по-развитата Европа. 
Повечето меншевики изчакват активно буржоазно водачество 
в Русия, както подобава на една либерална революция: затова 
до поражението през 1905 г. се противопоставят на взима-
нето на участие в каквото и да било правителство, излъчено 
от революция. За разлика от тях, болшевиките спорят, че в 
контекста на малодушен либерализъм самата работническа 
класа трябва да поведе революцията, в съюз не с тези либе-
рали, а със селячеството, завземайки властта в това, което 
Ленин нарича „революционно-демократическа диктатура на 
пролетариата и селячеството“.

Троцки, от своя страна, вече прочут като бележит и про-
вокативен мислител, скоро ще развие много особено виждане, 
ще се отправи в различни посоки по подобни въпроси, форму-
лирайки теории, които ще бъдат определящи за оспорвания му 
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завет. В този момент той е дълбоко ангажиран в дейности- 
те на Съвета и като участник, и като свидетел на този вид 
особено управление в състояние на постоянна борба.

В провинцията революцията от 1905 г. първоначално се изра-
зява в незаконни и импровизирани местни дейности като 
сечене на дървесина, която е собственост на държавата или 
на помешчика, и стачки сред селскостопанските работници. 
Но в края на юли селяни делегати и революционери се срещат 
близо до Москва и се самообявяват за Учредителното събра-
ние на Общоруския съюз на селяните. Те поставят искания за 
премахването на частната собственост върху земята и за 
преустройството ѝ към „обща собственост“.

На 17 октомври царят, все още замаян от социалните ка- 
таклизми, неохотно издава своя „Октомврийски манифест“, 
назначавайки проницателния консерватор граф Витте за 
министър-председател. Николай стимулира руския либера-
лизъм като признава принципите на законодателните пра-
вомощия на Думата и дава ограничено право на глас на град-
ските работници от мъжки пол. През същия месец е основана 
Конституционната демократическа партия, позната като 
Кадети*.

Като либерална партия, кадетите се застъпват за граж-
дански права, универсално право на глас за мъжете, известна 
степен на автономност за националните малцинства и умере- 
ни реформи в земевладението и труда. Корените на партията 
включват особен вид (относително) радикален либерализъм, 
макар че той бързо спада с оттеглянето на революцията. Към 
края на 1906 г. техният неясен републиканизъм ще е мутирал 
в подкрепа към конституционната монархия. Стоте хиляди 
членове на кадетите са предимно професионалисти от сред-
ната класа: председателят на партията, Павел Милюков, е 
бележит историк. Друга нова партия, пет пъти по-малоброй-
на от кадетите, октябристите, се сформира в подкрепа на 

* От първите букви на „конституционна демократическа“ – Бел. прев.
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царския Октомврийски манифест, привличайки консервативни 
либерали, и се състои предимно от земевладелци, предпазливи 
предприемачи и заможни хора. Те подкрепят някои умерени 
реформи, но се противопоставят на универсалното право на 
глас, което възприемат като на заплаха за монархията и за 
самите себе си.

Разколът има своята инерция: втори по-радикален конгрес 
на селяни се свиква в началото на ноември. В централните 
Тамбовска, Курска и Воронежка област, на Волга, в Самара, в 
Симбирск и Саратов, около Киев и в Чернигов и Подолие, тълпи 
селяни атакуват, ограбват, често опожаряват господарските 
къщи и плячкосват именията им. Революционни идеи се раз-
пространяват като електричество по пътищата и по същите 
онези проводящи железопътни линии. Съвети се формират в 
Москва, Саратов, Самара, Кострома, Одеса, Баку, Красноярск.  
През декември Новоросийският съвет сваля от длъжност 
губернатора и за кратко управлява града.

На 7 декември в Москва общата стачка се превръща в град- 
ски бунт, подкрепен от есерите и болшевиките, като втори-
те го правят от агонизираща солидарност вместо от особена  
вяра във вероятността бунтът да бъде успешен. В продъл-
жение на дни периферията на града е в революционни ръце. 
Работници издигат барикади насред улиците и Москва е раз-
търсвана от партизанска борба.

Най-накрая новината, че лоялисткият гвардейски Семьо-
новски полк настъпва към Санкт Петербург, повдига духа на 
контрареволюционните доброволци. Те бомбардират с арти-
лерия бунтуващите се текстилни работници в района Прес-
ная. В тези предсмъртни издихания на въстанието са убити 
250 радикали. Революцията умира с тях.

Януари 1906 г. е, в смразяващите думи на Виктор Серж, 
„месец на разстрелите“. Вълна оркестрирани погроми раз-
търсват страната. Американският еврейски комитет съби-
ра доказателства за потресаващо нарастване на расисткото 
насилие, което отнема може би 4 000 живота.
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Съпротивата все пак продължава, включително с покушения. 
През февруари 1906 г. на гарата в град Борисоглебск 21-годиш-
ната есерка Мария Спиридонова застрелва местния полицейс- 
ки началник – печално известен с жестоките си репресии към 
селяните. Тя получава смъртна присъда, смекчена до каторга 
в Сибир. На всяка гара по пътя до наказателната колония Спи-
ридонова излиза, за да говори пред тълпи от симпатизанти. 
Дори либералната преса, иначе неприятелски настроена към 
есерите, публикува писмата ѝ. Тя разказва за изтезанията, 
които понася в ръцете на пленилите я. Малтретирането ѝ 
се превръща в cause célèbre*.

Но наказателните експедиции на държавния апарат се раз-
простират извън градовете, за да наложат отново властта, 
и твърдостта на радикалите спада. Когато бунтът най-на-
края е потушен, 15 000 са загубили живота си – огромното 
мнозинство от тях революционери – и 79 000 са в затвора или 
в изгнание. Пьотр Столипин, губернатор на Саратов, си спе-
челва печална слава заради честото си прибягване към беси-
лото. Примката на палача става известна като „вратовръз-
ката на Столипин“.

Един работнически слоган гласи „По-добре да паднем като 
купчина кости, отколкото да живеем като роби“.

Руините на поражението от 1905 г. и последвалите го 
репресии заличават всякаква наивност относно доброжела-
телството на режима, всяка останала вяра в царя, а за радика-
лите и всякаква надежда за сътрудничество с „гражданското 
общество“ [census society], както тогава се наричат имотни-
те класи и либералната интелигенция. За повечето от тези 
прослойки Октомврийският манифест се оказва достатъчен, 
за да оправдае капитулацията им, и работниците научават, 
че са сами.

* От фр. „известен случай“ – въпрос, който предизвиква широк обществен дебат – Бел. прев. 
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Това знание подхранва у „най-осъзнатите“ – малката, но уве-
личаваща се група работници интелектуалци, самоуки и акти-
висти – една непреклонна класова гордост. Едно решително 
чувство на култура, дисциплина и съзнание, на категорична 
непримиримост с буржоазията. От този момент нататък от 
хората в основата на движението се отправят все по-нас- 
тойчиви искания не само за икономически подобрения, но и за 
достойнство. Една гневна песен, идваща от редови войници, 
ясно изразява тези приоритети:

Разбира се, че бихме искали чай
Но дайте ни с нашия чай 
Малко вежливо уважение
И молим нека офицерите
Не ни удрят шамари

Войници и работници изискват към тях да се обръщат „с ува-
жение“, с учтивото второ лице, множествено число, „вы“, 
вместо с „ты“, единствено число, обръщение, което се отпра-
вя от позиция на авторитет.

В тази крехка и променлива политическа култура гордост-
та и срамът на потиснатите са неразделно свързани. От 
една страна, съществува яростното хокане, на което един 
работник от завод Путилов подлага сина си, когато младе-
жът „позволява“ да бъде пребит от военни офицери за това, 
че е говорил положително за болшевиките. „Един работник не 
трябва да понася удари от един буржоа“, крещи той. „Удряш 
ме? – Ето, да ти се връща.“ От друга страна, съществува и 
погнусата, която един активист, Шаповалов, изпитва към 
собствения си импулс да се свива, да не среща погледа на начал-
ника си. „Сякаш двама мъже живееха в мен: един, който заради 
борбата за по-добро бъдеще за работниците не се боеше да 
седи в [затвора на] крепостта „Петър и Павел“ и в изгнание 
в Сибир: и друг, който не се беше освободил напълно от чув-
ството на зависимост и дори страх.“
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В отзвук на такива „робски чувства“, той подклажда у себе си 
яростна чест. „Намразих капитализма и началника си ... още 
по-неистово.“

[...]

XX век огрява една велика, ленива, противоречива сила. Руската 
империя се простира от Арктика до Черно море, от Полша до 
Тихия океан. Население от 126 милиона славяни, тюрки, киргизи, 
татари, туркмени, безброй други, събрани в изключително раз-
нообразни форми на управление под върховенството на царя. 
Градове, пълни с най-съвременните индустриални производ-
ства, внесени от Европа, се издигат самотни насред просто-
ри, в които 4/5 от хората са селяни, обвързани със земята в 
почти феодална мизерия. В творбите на утопични артисти 
като Велимир Хлебников, самообявил се за Крал на време-
то, Наталия Гончарова, Владимир Маяковски, Олга Розанова, 
една особена модернистка красота озарява страна, в която 
огромното мнозинство не може да чете. Евреи, мюсюлмани, 
анимисти, будисти и свободомислещи изобилстват, докато в 
сърцето на империята Православната църква разпространява 
печалния си натруфен морализъм – който провокира раздраз-
нение у различните религиозни общности, малцинствата, сек-
суалните дисиденти в градските куиър райони, радикалите.

В книгите си 1905 г. и Резултати и перспективи, написани 
скоро след неуспешната революция, а и през целия му живот 
по-късно, Троцки развива особено понятие за историята като 
„събиране на различни етапи на пътя, комбиниране на отдел-
ни стъпки, амалгама от архаични и по-съвременни форми“. 
Капитализмът е международна система, и във взаимовръз-
ките между култури и политики историята не почиства след 
себе си.

„Една изостанала страна асимилира материалните и инте-
лектуални постижения на напредналите страни“, ще напише 
Троцки. „Макар и заставена да следва напредналите страни, 
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една изостанала страна не взима нещата в същия ред“. Тя 
бива принудена да:

усвои каквото е готово преди някоя определена дата, пропускай-
ки цяла поредица от междинни етапи ... [макар че страната] ... 
нерядко принизява постиженията, взети назаем отвън, в процеса 
на това да ги адаптира към собствената си по-примитивна кул-
тура ... От универсалния закон за неравномерността така може 
да се изведе друг закон, който ... можем да наречем закон на ком-
бинирано развитие.

Тази теория на „неравномерно и комбинирано развитие“ пред- 
полага възможността за „скок“, едно пропускане на онези „ета-
пи“: може би автократическият ред може да бъде разрушен 
без посредничеството на буржоазно управление. Придавайки 
ново значение на термин от Маркс и Енгелс, Троцки призовава 
за „Перманентна революция“. Той не е единственият леви-
чар, който използва термина – опира се на нетрадиционния 
беларуски марксист Александър Гелфанд („Парвус“), а и други 
мислители също развиват подобни концепции – но Троцки ще 
стане най-известният, който употребява термина, разви-
вайки го по особено важни начини.

В една „изостанала“ страна като Русия, казва Троцки, къ- 
дето буржоазията е слаба, тя няма да извърши буржоазна 
революция, което оставя на работническата класа да свърши 
работата. Но как би могла тази работническа класа сама да 
спре собствените си искания до етапа на буржоазните задачи? 
Триумфът ѝ ще бъде задвижван от интересите ѝ, подрива-
нето на капиталистическата собственост и достигането на 
придобивки отвъд „буржоазните“. Троцки вече не е единстве-
ният марксист, който смята, че ако работническата класа е 
начело на тази „перманентна“ революция, тя трябва да про-
дължи отвъд капитализма, но вместо да гледа на това като на 
потенциална или вероятна катастрофа, както правят много 
други, той е особено въодушевен от тази перспектива. И все 
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пак за Троцки, както и за повечето руски марксисти, между-
народното измерение е от ключово значение. „Без пряката 
държавна подкрепа на европейския пролетариат“, пише той 
веднага след 1905 г., „работническата класа на Русия не може 
да остане на власт и да превърне временното си господство 
в продължаваща социалистическа диктатура.“

В тези мрачни дни след 1905 г. някои меншевики са про-
менили позициите си относно възможната необходимост 
партията да влезе в правителството „против волята си“ и 
без оптимизъм за бъдещето му, ако не се появи никой друг 
подходящ исторически деятел. Те продължават да смятат, 
че работническата класа трябва да се съюзи с либерална-
та буржоазия, за която те все още смятат, че е от ключово 
значение, и да търси подходящи буржоазни радикали, които 
дори и да са „субективно“ антиреволюционни, казва Марти-
нов, допринасят „обективно, без да го искат“ за революцията. 
По-леви от тях, болшевиките вместо това се застъпват за 
„демократическа диктатура на работници и селяни“. И двете 
страни гледат на тази „прогресивно“ буржоазно-демократи-
ческа революция като на нещо желателно, едно домогване до 
нещо, което е на границите на възможното и устойчивото. 
За повечето „перманентната революция“ на Троцки е скан-
дална ексцентричност.

Май 1912 г. в Иркутск, Сибир. Работниците в грамадно златно 
минно поле, финансирано от Великобритания, които живеят в 
условия, близки до крепостническите, в нехигиенични казарми, 
са излезли на стачка. Искат увеличение на заплащането, увол-
нението на омразни надзиратели и – отново това обвързване 
на икономически и политически искания – осемчасов работен 
ден. Изпратени са войски. Компанията дава заповеди. Войски-
те откриват огън. Умират 270 стачници в това, което става 
известно като Ленския разстрел.

Големи и гневни солидарни стачки разтърсват Москва и 
Санкт Петербург. Индустриалните стачни действия отново 
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се надигат. През 1914 г. има обща стачка в столицата, дос-
татъчно сериозна, за да предизвика безпокойство относно 
мобилизацията за войната, за която всички знаят, че предстои, 
породена от грабителските стълкновения на великите сили.

Някои в режима осъзнават, че не могат да издържат кон-
фликт, или да оцелеят след неизбежните му последствия. 
През февруари 1914 г. в далновидна бележка консервативният 
държавник Пьотр Дурново предупреждава царя, че ако война-
та тръгне на зле, ще има революция. Предупреждението му 
е пренебрегнато. Про- и антигермански фракции се борят в 
рамките на елитите, но интересите на Русия като източна 
империя, нейният съюз и икономически връзки с Франция неиз-
бежно я позиционират срещу Германия. С известна неохота 
след размяната на спешни, вежливи телеграми между „Ники“ 
и „Вили“ – Николай II и германският кайзер Вилхелм II – в кои-
то двамата се убеждават взаимно да се откажат от воен-
но решение, скоро след като започват военните действия в 
Европа, на 15 юли 1914 г. Николай вкарва Русия във войната.

[...]

Навсякъде из Европа марксистки партии в организацията на 
социалистически и трудови фракции, позната като Втория 
социалистически интернационал, се отмятат от предишните 
си обети и се сплотяват около военните мерки на правител-
ствата си. Тези действия шокират и покосяват няколкото 
непреклонни интернационалисти. Когато научава за гласува-
нето в подкрепа на войната от страна на силната германска 
Социалдемократическа партия, в краткия период, в който 
това е възможно, Ленин се вкопчва отчаяно за убеждението, 
че съобщенията са фалшифицирани. Великата полско-немска 
революционерка Роза Люксембург обмисля самоубийство.

В Думата само болшевиките и меншевиките напускат в про-
тест срещу войната. Заради това демонстриране на принципи 
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много представители ще се окажат заточени в Сибир. Когато 
Плеханов посещава Лозана, за да защити военната отбрана 
на Русия, една бледа, бясна, позната фигура се изправя срещу 
него. Ленин отказва да го нарече другар и да стисне ръката 
му. Ленин проклина стария си сътрудник с безпощадни сту-
дени нападки.

Русия се мобилизира по-бързо, отколкото очакват германци-
те, нахлувайки в Източна Прусия през август 1914 г., с кое-
то улеснява ранните битки на Франция. Но военните сили 
на страната, макар и донякъде модернизирани след 1904 г., 
все още са в рисковано положение. А руското главно команд-
ване е абсолютно неподготвено за модерна война. Тяхната 
застиналост в методи от XIX в. в ера на скорострелни воен-
ни машини води до ужасяващи кланета. Когато проблеми със 
снабдяването, некомпетентното ръководство, телесните 
наказания и адското естество на боевете оказват своето 
влияние, военните усилия са подкопани от вълни на капиту-
лации, непослушание и дезертьорство.

Германската офанзива идва през пролетта на 1915 г. Под 
неспирните артилерийски атаки Русия губи значително коли-
чество територии, почти милион войници са пленени, а повече 
от 1 400 000 са убити. Мащабът на катаклизма е зашеметя-
ващ. В крайна сметка войната ще струва на Русия между 2 и 
3 милиона животи – може би повече.

През септември в малкото швейцарско село Цимервалд се 
провежда конференция на европейски антивоенни социалисти. 
Жалко число от тридесет и осем делегати, включително бол-
шевики, меншевики и есери.

Дори по време на срещата десни меншевики и есери в Париж 
си сътрудничат за първото издание на провоенния вестник 
Призыв („Призив“). „В Русия се готви революция“, пише край-
нодесният есер Иля Фондамински на страниците му, но тя „ще 
бъде национална, а не интернационална; демократична, а не 
социална, и провоенна, а не пацифистка“. Десни есери интелек-
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туалци преосмислят вижданията си отвъд една народническа 
визия за революция към аграрен социализъм, през либерализъм 
и колективизъм, към шовинистка версия на буржоазната рево-
люция, предвидена от техните сътрудници десни меншевики.

Обединени в противопоставянето си срещу такъв „социа- 
лен патриотизъм“ на техните бивши (а в някои случаи и насто-
ящи) другари, в Цимервалд делегатите са разделени относно 
това колко рязко да се разделят с тях. Осем делегати, вклю-
чително Ленин и неговият близък сътрудник и aide-de-camp* 
енергичният и избухлив Григорий Зиновиев, искат да напуснат 
покварения Втори интернационал. Мнозинството в Цимер-
валд, включително меншевиките, не се съгласяват.

Повечето делегати се противопоставят на призива на 
Ленин за революционната мобилизация на пролетариата срещу 
войната, разглеждайки го като опит за разцепление на Интер-
национала – каквото призивът всъщност е. Освен това някои 
присъстващи смятат, че предвид нивата на патриотизъм, 
призивът на Ленин ще постави в опасност всеки, който го 
подеме. Вместо това, срещата постига компромис и изгот-
вя изявление, съдържащо общи антивоенни позиции. В името 
на единството Ленин и поддръжниците му го подписват, без 
ентусиазъм или удовлетворение.

В кратка книга от 1916 г. Империализмът като най-висок 
стадий на капитализма Ленин описва епохата като такава на 
монополен капитализъм вплетен в държавата, на паразити-
зъм на капитала върху колониите ѝ. Виждайки войната като 
система, той се противопоставя на всякакви отстъпки към 
антивоенна умереност. Ленин е против моралисткия паци-
физъм, да не говорим за „отбранизма“, според който докато 
експанзионизмът се отрича, „отбраната“ на родната страна 
се счита за легитимна. Вместо това, той се обявява за „рево-
люционно пораженчество“ – социалистическо застъпване за 
поражението на „собствената“ страна в империалистическа 
война.

* От фр. „помошник в лагера“ – личен асистент, секретар. – Бел. прев.
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Дори радикалният Троцки е отблъснат от тази формулиров-
ка. Той не би могъл, казва, „да се съглас[и] с мнението ти ... 
че поражението на Русия би било „по-малкото зло“. Той счита 
това за „мълчаливо одобрение“ на патриотизма, подкрепа за 
„врага“.

Една от причините призивът му да предизвиква такъв смут 
е, че Ленин често не изяснява дали се обявява за поражение на 
собствената страна, нанесено от друга сила, или за пораже-
ние, нанесено на всички империалистки сили от работниците. 
Макар че втората възможност – международен бунт – оче-
видно е предпочитана от него, както и целта на аргумента 
му, понякога той изглежда намеква, че и първата възможност 
би била достатъчна. Има елемент на театралничене в това 
двусмислие. Наблягайки силно и изрично върху това „пора-
женчество“, той цели да укрепи увеличаващото се усещане, 
че болшевиките, повече от всяко друго движение, са против 
войната напълно и безапелационно.

Военната мобилизация пресушава руските земя и индустрия  
от работници. Боеприпасите, екипировката, храната не дос- 
тигат. Инфлацията се покачва значително, с брутални последс-
твия за работниците и градската средна класа. Обществени- 
те настроения започват да се преобръщат. Още през лятото 
на 1915 г. стачки и бунтове за храна разтърсват Кострома, 
Иваново-Вознесенск, Москва. Либералната опозиция се органи-
зира в soi-disant* „Прогресивен блок“, призовавайки за правата 
на малцинствата, амнистия за политическите затворници,  
някои профсъюзни права и т.н. Блокът е разгневен заради 
некомпетентността, идваща отгоре, и абсолютно против 
една власт отдолу.

Вълната от стачки се оттегля, надига и продължава, а с нея 
и крайностите на социалното отчаяние. Сред хаоса на бягства 
на вътрешните бежанци, на завладени градове и заловени и 

* От фр. самозван, така наречен. – Бел. прев.
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убити войници, хиляди безпризорники – изоставени, изгубени 
или осиротели деца – стигат до градовете и се обединяват 
в импровизирани семейства, преживявайки в пролуките чрез 
грабеж, просия, проституция, каквото могат. Количеството 
им ще се увеличи рязко в по-късни години. Заражда се скрито 
печалбарство на гърба на отчаяние, декаденство, пиянство, 
бохемска „кокаиномания“. Трескави симптоми на колапс. Мос-
ква е завладяна от нова мания по тангото, което преминава 
през мрачни мутации: подражания на убийства, жизнерадостни 
препратки към кланета. Една професионална двойка танцьо-
ри стават печално известни с тяхното „Танго на Смъртта“, 
изпълнявано в традиционни вечерни дрехи – лицето и главата 
на мъжа боядисани в подобие на череп.
[...]

Превод от английски: Анастасиа Илиева
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Енцо Траверсо

Заглавно изображение:  
Пропаганден плакат от 1970-те, автор: Борис Пармеев
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П рез целия двайсети век наследството на Октом-
врийската революция е разкъсвано между две про-
тивоположни интерпретации. Издигането на власт 

на руските болшевики се явява, от една страна, като въз-
вестяването на глобална социалистическа трансформация, 
и от друга, като събитие, подготвящо епохата на тота-
литаризма. През 1927 г. Сергей Айзенщайн заснема Октом-
ври – филм, оформил въображението на няколко поколения, 
изобразявайки революцията като епично масово въстание. 
Историографичният еквивалент на тази творба е Исто-
рия на Руската революция ([1932] 2008) на Лев Троцки; тя е 
едновременно времева и аналитична реконструкция на това 
събитие, в която емпатичният и ярък разказ на свидетеля  
се слива с идейните прозрения на марксисткия мислител ка- 
то една удивителна сплав между стиловете на Жул Мишле* 
и Карл Маркс. Исак Дойчер,* в глава от неговата биография 
на водача на Червената армия, озаглавена Революционерът 
като историк, обобщава начина на историческо писане на 
Троцки, като го сравнява със способността на Томас Кар-
лайл* да усеща емоциите на потиснатите, които внезапно 
се превръщат в политически дейци. Но Дойчер (Deutscher 
[1954] 2003: 189) подчертава, че болшевишкият мислител 
е можел да комбинира този „творчески élan”** с „кристална 
яснота“. Резултатът е книга, написана едновременно със 
страст и мисъл. В продължение на век по целия свят по-го-
лямата част от лявото – далеч отвъд официалните кому-

* Жул Мишле (1798-1874) е френски историк, известен с въвеждането на понятието 
Renaissance и с работата си върху Френската революция. Исак Дойчер (1907-1967) е 
полски публицист и политически деец, известен като биограф на Лев Троцки и Йозеф 
Сталин. Томайс Карлайл (1795-1881) е шотландски историк, занимавал се с Френската 
революция, философ, писател и учител. Консервативен мислител, въвел романтичес- 
ката литература на Острова. Траверсо вероятно има предвид историческата проза 
на Карлайл, в която фигурата на героя е способна, поради изключителната си духовна 
сила, да удържи и насочи хаотични социални събития като Френската революция. –  
Бел. прев.

** фр. ентусиазираност, живост, енергичност, импулс, отдаденост и умелост в прес- 
ледването на цел. – Бел. прев.



55

нистически движения – възприема Октомврийската рево-
люция по подобен начин: като иконичен образ на утопични 
въжделения и като неоспоримо доказателство за телеоло-
гичната визия, постулираща социализма като естествения 
край на историята.

Противоположната интерпретация изобразява болшеви-
ките като въплъщението на тоталитарния потенциал на 
модерността. След консолидацията на Съюза на съветските 
социалистически републики (СССР) през втората половина 
на 1920-те, първоначалните описания на стадо павиани, 
скачащи през поле от руини и черепи – ако следваме прозата 
на Уинстън Чърчил – е изоставена, но комунизмът продъл-
жава да се представя като опасна патология на модерните 
общества. За много консервативни мислители – от Айзая 
Бърлин до Мартин Малиа и от Карл Попър до Ричард Пайпс – 
той е вид „идеокрация“ – неизбежният резултат от прину-
дителната трансформация на обществото в съответствие 
с абстрактен и авторитарен модел (вж. Traverso 2015: 77-88). 
Според тази дясна мисъл желанието да се създаде общност 
от равни води до общество от роби. Франсоа Фюре (1981: 
12), от своя страна, отхвърля комунистическата „страст“ 
и нейната идеология и ги свързва с първичната лудост на 
самата революция, установявайки линейна траектория от 
Якобинския терор до съветския ГУЛАГ: „Днес ГУЛАГ води до 
преосмисляне на Терора точно защото се вижда, че двете 
начинания са идентични.“

Най-радикалните версии на тези противостоящи интер-
претации – официалния комунизъм и антикомунизма на 
Студената война – също се срещат, доколкото и за двете 
Комунистическата партия е вид демиургична историчес- 
ка сила. Както Клаудио С. Ингерфлом (Ingerflom 2000: 121) 
иронично отбелязва, повечето изследователи от акаде-
мичната Студена война (Cold Warrior scholars) защитават 
„антиболшевишка версия на една „болшевизирана“ исто-
рия“.  Също както в болшевишката версия, идеологията 
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безспорно доминира пейзажа, а партията се явява неин 
доверен инструмент дори и когато пътят към рая ста-
ва път към ада. Двайсет и пет години след края на СССР 
и реално съществувалия социализъм само първата част 
от тази симетрична репрезентация изчезна; втората все 
още съществува, удържа силна, макар и вече не хегемонна 
позиция сред изследователите, и дълбоко оформя публич-
ните употреби на миналото – от медийната вулгаризация 
до политиките на паметта.

Да се историзира комунизмът съответно означава да се 
превъзмогне тази дихотомия между два наратива – един 
идиличен и един ужасяващ, – които са освен това и фунда-
ментално подобни. Няколко десетилетия след своето изто-
щаване комунистическият опит не се нуждае от защита, 
идеализация или демонизация; заслужава да бъде критичес- 
ки разбран в своята цялост, като диалектическа тотал-
ност, оформена от вътрешни напрежения и противоречия, 
представяща множество измерения и огромен спектър от 
цветове. Те варират от изкупителен élan до тоталитарно 
насилие, от демокрация на участието и колективна дели-
берация* до сляпо потисничество и масово изтребление, 
от най-утопичното въображение до най-бюрократичната 
доминация, понякога сменяйки тези полюси в много крат-
ко време. През 1991 г. Едгар Морен** (Morin 1991: 7), пишейки 
нов предговор към автобиографичния очерк за разрива си 
с Френската комунистическа партия, предлага дефиниция 
на сталинизма, която едновременно улавя и сложността, 
и противоречията на комунистическия опит: бил е, пише 
той, „чудовищната стъпка в едно гигантско приключение 
за промяна на света.“ Неизбежно този кошмарен момент 

* Парадигма за публичния дебат по обществени въпроси, наблягаща на рационалния 
подход и диалога, често противопоставяна на борбата за власт. Има множество 
теоретични проекции в политическата наука и философията, вариращи от радикални 
визии за демокрацията до процедуралистки предписания. – Бел. прев.

** Едгар Морен (роден 1921 г.) е френски социолог и философ. – Бел. прев.
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засенчва останалото – всъщност, засенчва целия двайсети 
век, – но това приключение започва по-рано и продължава 
след падането на реалния социализъм. От тук и това, че 
да се историзира комунизмът означава той да бъде вписан 
в „гигантското приключение“, старо колкото самия капи-
тализъм. Комунизмът е хамелеон, който не може да бъде 
представян като изолиран, отделѐн опит, нито да бъде 
обособен от своите предшественици и наследници.

Комунизмът идва от Октомврийската революция, коя-
то е била процес, макар и да не пресъздава еволюционна-
та визия на Едуард Гибън* за Римската империя: произход, 
възход и падение. Нито неговата поява, нито краят му са 
неизбежни, въпреки историческите предпоставки, и много 
от неговите поврати са резултат от неочаквани обстоя-
телства. Далеч от това да бъде линейна, комунистичес- 
ката траектория е раздробена и оформена от счупвания и 
раздвоявания. Тя включва въстания „отдолу“ и радикални 
промени „отгоре“, скокове и термидориански регресии,** 
които ретроспективният поглед би могъл да впише в една 
историческа последователност. Ленин и Сталин не си при-
личали, подчертава Шийла Фицпатрик* (Fitzpatrick 1994: 3), 
но принадлежат към един и същ процес: „Революционните 
войни на Наполеон могат да бъдат включени в нашата обща 
концепция за Френската революция, дори и да не ги считаме 
за въплъщение на духа на 1789 г.; подобен подход изглеж-
да валиден и в случая с Руската революция.“ В книгата на 
Фицпатрик Руската революция започва през февруари 1917 г.  

* Едуард Гибън (1737-1794 г.) е влиятелен английски историк, познат с изследвания-
та си на Римската империя. Шийла Фицпатрик (родена 1941 г.) е австралийски исто-
рик, изследователка на СССР, особено на културата и ежедневието при сталинизма.  

– Бел. прев.

** Става въпрос за термидор – единайсетия месец от новия френски републикански 
календар след Френската революция. Думата се превръща в нарицателно за откло-
нение от радикалната мисъл и действие, тъй като на 9 термидор от II-та година 
(27 юли 1794 г.) Робеспиер е обявен от Конвента за враг на революцията и бива екзе-
кутиран. Денят е известен още и като ден на държавен преврат – Термидориански 
преврат. – Бел. прев.
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и продължава до Голямата чистка през 1936-38 г. Вярвай-
ки във възможното „възстановяване“ на първичния ѝ дух, 
Дойчер разтегля процеса до десталинизацията през 1956 г. 
Днес ние можем лесно да видим, че тази диагноза е греш-
на, но неговото възприятие за продължаващо движение е 
споделяно от милиони хора по цял свят. Бинарният възглед 
за революционния болшевизъм като противостоящ на ста-
линистката контрареволюция позволява да се разграничи 
между еманципаторното насилие и тоталитарната репре-
сия, но скрива връзките, които ги обединяват, и рискува 
да стане толкова стерилен, колкото е консервативната 
интерпретация за същностна приемственост от Ленин до 
Горбачов, основана върху идеологията на СССР.

Да се разбере комунизмът като глобален исторически 
опит изисква да се оразличат движения и режими – както 
Ренцо де Феличе (De Felice 1977)* препоръчва за интепре-
тирането на италианския фашизъм, – без да бъдат разде-
ляни: не само защото движенията се изменят в режими, но 
и защото второто запазва символична връзка с първото, 
докато ориентира своите проекти и действия. Болшевиш-
ката партия преди 1917 г., бидейки съставена предимно от 
изгнаници и парии-интелектуалци, изглежда като напълно 
различнен свят от гигантския бюрократичен апарат, захран-
вал СССР през следващите десетилетия. Това са различни 
вселени, но те са свързани с много нишки. Което касае не 
само историята на руския болшевизъм, а и историята на 
комунизма изобщо, поне през първите му десетилетия. 
Докато в СССР Сталин решава да елиминира болшевики-
те от старата гвардия, а и отвъд нея (половин милион от 
екзекуциите през втората половина на 1930-те и 1940-те), 
комунисти водят съпротивителни движения срещу фашиз-
ма в Западна Европа и организират един от най-епичните 
революционни опити чрез Великия поход през Китай (1934-

* Ренцо де Феличе (1929-1996 г.) е италиански историк, фокусиран върху изследването 
на фашизма. – Бел. прев.



59

35 г.). Много комунистически лидери от Палмиро Толиати 
и Ото Браун, от Георги Димитров и Манабендра Нат Рой 
до Хо Чи Мин са имали периоди, в които са живеели или са 
се обучавали в Москва.

Както много други „-изми“ от политическия ни и фило-
софски речник, „комунизъм“ е неясна дума. Разбиран исто-
рически, той не е нито вид идея, нито точно концепция, а 
по-скоро метафора за множество събития и опитности. 
Неговата неяснота не се крие само в несъответствие-
то между комунистическата идея (разгърната от много 
утопични мислители чак до Маркс) и нейното историческо 
въплъщение. Намира се и в изключителното разнообразие 
на неговите изражения. Не само че руският, китайският и 
италианският комунизъм са различни, но и в дългосрочен  

„Да живее Третият 
комунистически интер-
национал – от червения 
октомври до световна 
революция!“
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план много комунистически движения претърпяват дълбоки 
промени, макар и да запазват своите водачи и идеологически 
референции. Гледан в цялост, комунизмът се явява по-ско-
ро като мозайка от комунизми. Щриховайки „анатомията“ 
му, може да се разграничат поне четири широки форми на 
комунизма, които се преплитат и не са непременно в про-
тиворечие една с друга, но и са същевременно достатъчно 
различни, за да бъдат разпознати самостоятелно: комуниз- 
мът като революция, комунизмът като режим, комунизмът 
като антикoлониализъм и накрая, комунизмът като вари-
ант на социалдемокрацията. Октомврийската революция е 
тяхна обща матрица. Това не означава, че всички те имат 
руски корен, доколкото самият болшевизъм е продукт на 
глобален исторически процес. Но означава, че всички фор-
ми на комунизма през двайсети век са свързани с Руската 
революция – великият исторически поврат, в който те 
откриват и отклонение, и прозрение.

Процесът на Революцията

Революцията е процес, обяснява Фицпатрик, но визията 
за комунизма като революция се фокусира предимно върху 
неговия встъпителен момент, подчертавайки разривния 
му характер. Революцията е моментът, в който, припом-
няйки си думите на Дойчер, човешките същества правят 
своя собствена история; тя е преходният, ефимерен, маги-
чен момент, в който потиснатите стават исторически 
субекти, обръщат наопаки стария социален и политически 
ред и опитват да го заменят с нов. Революцията е спира-
не на историческото, в което линейността на „хомоген-
ното и празно“ време е насилствено счупена, отваряйки 
нови хоризонти и проектирайки обществото в едно бъде-
ще, което тепърва ще се изобретява. За да цитирам един 
образ, предложен от Валтер Бенямин (1999: 463), този раз-
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ривен момент може да се сравни с „процеса на разделяне 
на атома“, който внезапно „освобождава огромни енергии 
на историята“. Можем да го наречем Айзенщайнов етап на 
комунизма: Октомври (филмът – Бел. прев.) не е историчес- 
ка реконструкция на Руската революция – той е шедьовър, 
улавящ нейния еманципативен élan. Революцията се зани-
мава с властовите отношения, със стратегия и тактика, 
с движения и водачества, с изкуството на въстанието, 
но също засяга и въжделения, ярост, огорчение, щастие, 
общностност, утопии и памет. Накратко, тя е момент, в 
който политиката внезапно се наводнява с чувства и емо-
ции. Тя е практика на общото, напълно противоположна 
на обществения модел на изолирани индивиди, действащи 
като конкуренти, поставен от класическия либерализъм. В 
такива условия лидерите биват изтласкани напред и ори-
ентирани от тези нови форми на колективна деятелност. 
Те само описват и формализират решенията на съставна-
та власт, надигаща се отдолу. Троцки в своята автоби- 
ография ярко говори за това бъдеще на всеки революцио-
нен процес, описвайки завладяващата атмосфера по време 
на неговите речи в цирк „Модерн“ в Петроград през 1917 г. 
Тълпата прониква в неговото несъзнавано и говори с него-
вия глас: „Никой оратор, независимо колко е изтощен, не 
може да устои възбуденото напрежение на това обхвана-
то от страст човешко множество… В такива случаи аз се 
чувствах сякаш слушах оратора отвън, опитвайки да след-
вам идеите му, страхувайки се, че, подобно на сомнамбул, 
той може да падне отвъд ръба на покрива от звученето на 
моето съзнателно разсъждение.“

Важно е да помним настроенията на Руската революция, 
защото те допринасят по един мощен начин за създаване-
то на иконичния образ, оцелял през нещастията на СССР и 
засенчил целия двайсети век. Аурата на този образ привлече 
милиони човешки същества по света и остана сравнително 
запазена дори когато аурата на комунистическите режи-
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ми се срина напълно. През 1960-те и 1970-те този образ 
захранва нова вълна от политическа радикализация, която 
не просто заявява автономия от СССР и съюзниците му, но 
и ги възприема за врагове.

Руската революция идва от Голямата война (Първата 
световна война – Бел. прев.). Революцията е продукт от 
колапса на „дългия деветнайсети век“, векът на „стоте 
години мир“, ако говорим с Карл Полани (Polanyi [1944] 1971: 
5),* a символната връзка между война и революция оформя 
цялата траектория на комунизма през двайсети век. Появя-
вайки се от Франко-пруската война от 1870 г., Парижката 
комуна е предшественик на милитаризираната политика, 
както много болшевишки мислители често подчертават, 
но Октомврийската революция развива това в несъпоста-
вим мащаб: Националната гвардия не е Червената армия, а 
двайсетте квартала на френската столица просто не могат 
да бъдат сравнени с царската империя. Първата световна 
война трансформира самия болшевизъм така, че той про-
меня много от чертите си: няколко канонични текста на 
комунистическата традиция, каквито са Пролетарската 
революция и ренегатът Кауцки от 1918 г. или Тероризъм и 
комунизъм  на Троцки от 1920 г., просто са невъобразими 
преди 1914 г. Точно както 1789 г. въвежда нова концепция за 
революцията – определима вече не като астрономическа 
ротация, а като социален и политически разрив – октомври 
1917 г. я преоформя във военни термини: криза на стария 
ред, масова мобилизация, двувластие, въоръжено въста-
ние, пролетарска диктатура, гражданска война и ожесто-
чен сблъсък с контрареволюцията. Лениновата Държава и 
революция от 1917 г. формализира болшевизма едновремен-
но като идеология (интерпретация на идеите на Маркс) и 
като цялостно стратегическо предписание, разграничава-
що го от социалдемократическия реформизъм – политика, 

* Карл Полани (1886-1964 г.) е влиятелен унгаро-американски историк, социолог, ико-
номист и философ. – Бел. прев.
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принадлежаща към изтощената епоха на капитализма от 
деветнайсети век.

Болшевизмът възниква от едно време на брутализация  
на културата и политиката, в което войната нахлува в поли-
тиката, променяйки нейния език и практики. Той е продукт 
на антропологична трансформация, която, ако се изразим 
като Джордж Мос (Mosse 1990), оформя стария континент 
в края на Първата световна война. Този генетичен код на 
болшевизма е видим навсякъде – от текстовете до езика, 
от иконографията до песните, от символите до ритуалите. 
Той надживява Втората световна война и остава изключи-
телно богат при бунтовните движения през 1970-те, чиито 
слогани и литургии обсебено подчертават идеята за насил-
ствен сблъсък с държавата. Болшевизмът създава воени-
зирана парадигма на революцията, която дълбоко оформя 
комунизмите по цялата планета. Европейската съпроти-
ва, както и социалистическите бунтове в Китай, Корея, 
Виетнам и Куба, пресъздават подобна символична връзка 

Датска карикатура от края на 1960-те.
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между война и революция. Следователно международното 
комунистическо движение е възприемано като революцион-
на армия, формирана от милиони бойци, което има своите 
неизбежни отражения, що се касае до организация, автори-
таризъм, дисциплина, разпределение на задачите и накрая, 
но не по важност – половите йерархии. В едно движение на 
воини жените не могат да са друго освен изключения. Дори 
и Антонио Грамши, който опитва да постави под въпрос 
тази болшевишка парадигма за революцията на Запад, не 
успява да избегне военизирана теоретична рамка, правей-
ки различие между „маневрена война“ и „позиционна война“.

Комунистическият режим

Комунистическият режим институционализира това воен-
но измерение на революцията. Той унищожава креативния, 
анархистичен, самоосвободителен дух на 1917 г., замразя-
вайки и изпразвайки формите и практиките на демокраци-
ята, изобретени през една година на социален и политичес- 
ки кипеж, но в същото време и се вписва в революционния 
процес. Обръщането на революцията в съветски режим 
преминава през различни стъпки: гражданска война (1918-21 
г.), колективизация на земеделието (1930-33 г.) и полити-
чески чистки в московските процеси (1936-38 г.).  Потис-
кайки Учредителното събрание през декември 1917 г., бол-
шевиките утвърждават върховенството на съветската 
демокрация, но до края на гражданската война тя умира. 
По време на този ужасен и кървав конфликт СССР въвежда 
цензура, потъпква политическия плурализъм, докато накрая 
не заличава всяка фракция вътре в самата Комунистическа 
партия; милитаризира труда и създава първите лагери за 
принудителен труд, институира нова политическа тайна 
полиция (ЧК) и принудително съветизира нации, чието право 
на самоопределение по-рано e било гарантирано. През март 
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1921 г. насилственото потушаване на Кронщат* символи-
зира края на съветската демокрация и СССР се консолидира 
след Гражданската война като еднопартийна диктатура. 
Десет години по-късно колективизацията на земеделието 
брутално прекратява селската революция и изобретява но- 
ви форми на тоталитарно насилие и бюрократично модерни-
зирана централизация на страната. Във втората половина 
на 1930-те политическите чистки физически елиминират 
следите от революционния болшевизъм и дисциплинират 
цялото общество, като установяват върховенство на те- 
рора. За две десетилетия СССР е гигантска система от 
концентрационни лагери. Между колективизацията и Мос-
ковските процеси културната революция, разпространила 
се след 1917 г., е брутално смазана. Естетическият авангард 
е подчинен, а социалистическият реализъм става офици-
алната съветска доктрина в литературата и изкуството, 
докато руският национализъм е възстановен във всички 
неруски републики на СССР. Сталинизмът възниква от тези 
трансформации.

От средата на 1930-те СССР приблизително отговаря 
на класическата дефиниция за тоталитаризъм, разгърната 
няколко години по-късно от много консервативни полити-
чески мислители: корелация между официална идеология, 
харизматично лидерство, еднопартийна диктатура, прекра-
тяване на правовата държава и политическия плурализъм, 
монопол върху всички комуникационни средства чрез дър-
жавна пропаганда, социален и политически терор, организи-
ран чрез система от концентрационни лагери, и потискане 
на капиталистическия свободен пазар чрез централизирана 

* Става дума за въстанието в гарнизона на гр. Кронщат край Петроград през февруари  
и март 1921 г. Тогава, разтревожени от протичащата централизация на властта 
и след серия насилствени действия на Червената армия срещу анархистки револю-
ционни организации и части из цялата страна, група матроси обявява сформиране на 
временен революционен комитет и изпраща свои искания до Съветите. До средата 
на март болшевишката армия смазва бунта на цената на много жертви и за двете 
страни. – Бел. прев.
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икономика. Това описание, понастоящем използвано, за да 
се посочват приликите между комунизма и фашизма, не е 
погрешно, но е изключително повърхностно. Дори и да бъдат 
пропуснати огромните разлики между комунистическата 
и фашистката идеология, както и социалното и икономи-
ческо съдържание на политическите им системи – това е 
друг дебат,* – остава вярно, че такава класическа дефи-
ниция на тоталитаризма не схваща вътрешната динамика 
на съветския режим. Тя просто е неспособна да го впише 
в историческия процес на Руската революция. Изобразява 
СССР като статична, монолитна система, докато всъщност 
издигането на сталинизма представлява дълбока и продъл-
жителна трансформация на обществото и културата.

По подобен начин незадоволителна е дефиницията за 
сталинизма като бюрократична контрареволюция или „пре-
дадена“ революция. Сталинизмът със сигурност бележи 
радикално напускане на всяка идея за демокрация и само-
освобождение, но не е, точно казано, контрареволюция. 
Сравнението с Наполеоновата империя е уместно, докол-
кото сталинизмът съзнателно свързва трансформации-
те, породени от Руската революция, и с Просвещението, 
и с традициите на Руската империя. Но сталинизмът не 
е възстановяване на Стария режим – нито политически, 
нито икономически, нито дори културно. Сталинизмът при-
надлежи към процеса на Руската революция, казва Стивън 
Коткин**, защото проектът е за строеж на нова цивилиза-
ция. Болшевизмът, подчертава той, „не бива да се гледа 
просто като набор от институции, група личности или 
идеология, а като струпване на могъщи символи и нагла-
си, език и нови форми на речта, нови начини за публично и 
частно поведение, дори нови начини на обличане – накрат-

* Виж Траверсо, Енцо. „Новият антикомунизъм: препрочитане на двайсети век“ / Енцо 
Траверсо. // dВЕРСИЯ. dversia.net (14.09.2017) – Бел. прев.

** Стивън Коткин (роден 1959 г.) е американски политолог и историк, изследовател на 
СССР. – Бел. прев.

http://dversia.net/2508/noviyat-anticomunizam/
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ко, като продължаващ опит, чрез който е било възможно 
да се въобрази и да се преследва новата цивилизация, наре-
чена социализъм.“ (Kotkin 1995: 14) Плътно следвайки бол-
шевизма, продължава той, „сталинизмът не е бил просто 
политическа система, а още по-малко пък господството на 
един човек. Той е бил набор от ценности, социална иден-
тичност, начин на живот“. (23) Далеч без да възстановява 
властта на старата аристокрация, сталинизмът създава 
напълно нов икономически, управленски, научен и инте-
лектуален елит, набран от ниските класи на съветските 
общества – предимно сред селячеството – и ги образова 
чрез новите комунистически институции. Това е ключът 
към обяснението защо сталинизмът се ползва с обществен 
консенсус, въпреки терора и масовите депортации. Спо-
ред Борис Гройс* дори и в естетичното поле сталинизмът 
разгръща, въпреки тоталитарните му форми, креативния 
élan на революцията. Следователно ще бъде грешно да се 
редуцира социалистическият реализъм до проста форма на 
неокласицизма. Подобно на авангарда, твърди той, „ста-
линистката култура продължава да бъде ориентирана към 
бъдещето; тя действа в перспектива, вместо с подражание, 
по-скоро е визуализация на колективната мечта за нов свят 
и ново човечество, отколкото продукт на темперамента 
на един творец; тя не се оттегля в музея, а се стреми да 
упражни активно влияние над живота. Накратко, просто не 
може да бъде считана за „регресивна“ или предавангардна.“ 
(Groys 2011: 113)

Да се интерпретира сталинизмът като стъпка в проце-
са на Руската революция не означава да се скицира линейна 
последователност. Първата вълна на терора – уместно 
сравнявана с Якобинския терор от 1794 г. – се развива по 
време на Гражданската война, когато съществуването на 
самия СССР е било под заплаха от международна коалиция. 

* Борис Гройс (роден 1947 г.) е германо-руски публицист, писател и изкуствовед. – 
Бел. прев.
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Бруталността на бялата контрареволюция, екстремното 
насилие на нейната пропаганда и нейните практики – пог-
роми и кланета – принуждава болшевишката власт да уста-
нови безпощадна диктатура. Сталин инициира втората и 
третата вълна на терор през 1930-те – колективизация 
и чистки – в една умиротворена страна, чиито граници са 
международно признати и чиято власт не е била застра-
шена нито от външни, нито от вътрешни сили. Разбира се, 
издигането на власт на Хитлер в Германия ясно посочва въз-
можността за нова война в средносрочен план, но масивния, 
сляп и ирационален характер на Сталиновото насилие зна-
чително отслабва СССР, вместо да го подсили и подготви за 
посрещане на такива опасности. Сталинизмът е „революция 
отгоре“, парадоксална смесица от модернизация и социална 
регресия, чийто краен резултат е масовата депортация, 
системата от концентрационни лагери, множество съдеб-
ни процеси, изравящи фантазии за Инквизицията, и вълна 
от масови екзекуции, които обезглавяват държавата, пар-
тията и армията. В селските райони сталинизмът озна-
чавал, според Николай Бухарин, лидер на „дясното крило“ в 
болшевишката опозиция, завръщане към „военна феодална 
експлоатация“ на селячеството с катастрофални икономи-
чески ефекти (вж. Werth 1997: 162). Оттук и апологетична-
та визия за Сталин на Ерик Хобсбом* (Hobsbawm 1996: 390) 
като за диктатор, адаптирал се към историческите условия, 
свързани с едно селячеството, чиято менталност е била 
подобна на тази на западните плебеи от XI век, изглежда 
много спорна. В същия момент, в който кулаците гладу-
ват в Украйна, съветският режим трансформира десетки 
хиляди селяни в техници и инженери. Накратко, съветски-
ят тоталитаризъм слива модернизъм с варварство; той е 
особена, страшна, тоталитарна прометейска тенденция. 

* Ерик Джон Ърнест Хобсбом (1917-2012) е британски историк, известен с изследва-
нията си върху национализма. Арно Джоузеф Майер (1926 г.) е американски историк, 
специализиращ в проблемите на Холокоста. – Бел. прев.
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Следвайки Дойчер, Арно Майер* (2000: 607) го определя като 
„неравна и нестабилна амалгама от монументални пости-
жения и чудовищни престъпления.“ Разбира се, всеки ляв 
изследовател или активист може лесно да споделя оценка-
та на Виктор Сърдж* (Serge [1946] 2012: 326) за моралната, 
философска и политическа линия, която радикално разделя 
сталинизма от автентичния социализъм, доколкото СССР 
на Сталин става „абсолютна, кастократска (castocratic), 
тоталитарна държава, опиянена от собствената си власт, 
за която никой човек няма значение“, но това не променя 
факта, идеално разпознат от самия Сърдж, че този червен 
тоталитаризъм следва от и се разгръща в историческия 
процес, започнат от Октомврийската революция. Избяг-
вайки всеки телеологичен 
подход, може да се види, че 
този резултат не е нито 
исторически  неизбежен, 
нито кохерентно вписан 
в марксисткия идеологи-
чески модел. Корените на 
сталинизма обаче все пак 
не могат просто да бъдат 
приписани – както ради-
калният функционализъм 
предполага – като вина на 
и с т о р и ч е с к и т е  о б с т о я -
телства на войната и на 
обществената назаднича-
вост на гигантска стра-
на с абсолютистко мина-
ло, в която изграждането 
на социализъм неизбежно 
изисква пресъздаване ужа-

* Виктор Сърдж (1890-1947) е руски революционер и писател, болшевик-анархист, извес-
тен с критиката си върху развоя на Революцията. – Бел. ред.

автор: Борис Пророков
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сите на „примитивното натрупване на капитал“. Болшевиш-
ката идеология играе роля по време на Руската гражданска 
война в тази метаморфоза от еманципаторен демократичен 
élan към безскрупулна тоталитарна диктатура. Норматив-
ната ѝ визия за насилието като „акушерка на историята“ 
и престъпното ѝ нехание за юридическата рамка на рево-
люционната държава, исторически преходна и обречена на 
унищожение, със сигурност благоприятстват раждането 
на авторитарен, еднопартиен режим. Множество нишки 
водят от революцията до сталинизма, както и от СССР 
до комунистическите движения, действащи по цял свят. 
Сталинизмът е едновременно и тоталитарен режим, и за 
няколко десетилетия хегемонно течение в лявото в меж-
дународен мащаб.

Светът, който Октомври направи

Октомврийската революция създава предпоставките за 
деколонизацията. Поради посредническата си позиция между 
Европа и Азия, с гигантска територия, простираща се и на 
двата континента, и населена от многобразни национални, 
религиозни и етнически общности, СССР става локусът на 
нови кръстопътища между Запада и колонизирания свят. 
Болшевизмът е в състояние да говори на пролетарските 
класи на индустриализираните страни, а също и на коло-
низираните народи от Юга. Нужно е да се върнем повече 
от век назад, при символната връзка между Френската и 
Хаитянската революция, за да открием историческо съби-
тие с подобно глобално отражение. През деветнайсети 
век антиколониализъм почти не съществува на Запад, с 
отчетливото изключение на анархисткото движение, чиито 
активисти и идеи циркулират широко между Южна и Източ-
на Европа, Латинска Америка и различни азиатски страни. 
След смъртта на Маркс социализмът основава надеждите и 
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очакванията си върху растящата сила на индустриалната 
работническа класа, предимно бяла и мъжка, и се концен-
трира върху развитите капиталистически страни на Запад.

Всички социалистически партии включват мощни тече-
ния, защитаващи „цивилизационната мисия“ на Европа по 
света. Екстремното насилие на колониализма е могло да 
бъде силно отхвърляно – както след изтреблението на 
хереро в немска Намибия през 1904 г., – без да се поставя 
под въпрос историческото право на европейските империи 
да властват над Азия и Африка. Социалистическите пар-
тии – особено тези, намиращи се в най-големите империи, –  
отлагат колониалното освобождение за след социалистичес- 
ките трансформации в Европа и Съединените щати. Когато 
колониалният въпрос се дебатира при конгресите на Втория 
интернационал в Амстердам през 1904 г. и в Щутгарт три 
години по-късно, определението за колонизираните народи 
като за „нисши раси“ е критикувано, но никой не оспорва 
легитимността на застъпниците му сред социалистичес- 
ките партии, където те са добре представени. Болше-
вишката революция е радикално скъсване с тази традиция. 
Вторият конгрес на Комунистическия интернационал, про-
веден в Москва през 1920 г., одобрява програмен документ, 
призоваващ за колониални революции срещу имперализма; 
неговата цел е едновременно създаването на комунисти-
чески партии в колонизираните части на света и за ясно 
откъсване от двусмислията на старата социалдемокрация. 
Няколко месеца по-късно болшевиките организират Конгрес 
на източните народи в Баку, Азербайджан, който среща 
почти три хиляди делегати от повечето азиатски страни 
и завършва с буйна реч на Григорий Зиновиев, апелираща 
към свещена война срещу империализма (вж. Broué 1997: 181-
82). Събирайки на едно място интелектуалци, замесени в 
първите ембрионични комунистически движения, лидери на 
профсъюзи и селски сдружения, както и представители на 
няколко възникващи националистически течения, тази сре-
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ща има голямо въздействие, което скрива двусмислиците 
и вътрешните противоречия, въплътени в присъствието 
едновременно на арменските социалисти и на турските 
националисти – четири години след Анадолския геноцид – и 
дори някои китайски националисти, които само пет годи-
ни по-късно брутално ще смажат комунистическото въс-
тание в Кантон. Конфликтните взаимоотношения между 
комунизма и национализма предстои да се изяснят през 
следващите десетилетия, но Октомврийската революция е 
встъплението към глобалния антиколониализъм, доколкото 
тя припознава колонизираните народи като политически 
субекти и исторически дейци. Грубо казано, Октомврийска-
та революция слага край на повече от век „заглушаване на 
миналото“ – време, в което Хаитянската революция е била 
премахната както от историографията, така и от истори-
ческото съзнание на Запада, тъй като била отвъд способ-
ността за възприемане в неговите епистемични категории. 
За Мишел-Ролф Труйо (Trouillot 1995: 82) отхвърлянето на 
колониалната власт и самоосвобождението на робите, кое-
то става в Санто Доминго между 1791 и 1804 г., предизвиква 
„онтологичните и политически допускания“ на западните 
култури, докато не поставя под въпрос „концептуалната 
референтна рамка“ на нейните най-радикални политически 
течения. Въздействието на Хаитянската революция вър-
ху развитието на една универсалистка идея, наследена от 
Просвещението, е толкова силно, колкото и скрито, несъз-
навано и в крайна сметка – немислимо. Като резултат тя 
е напълно премахната от интелектуалния пейзаж на ляво-
то. Октомври 1917 г. осигурява завръщането ѝ. Книгата на 
С. Л. Р. Джеймс Черните якобинци (James [1938] 1989: ix) за 
историята на трансформацията на робите „в народ, спосо-
бен да се организира и да побеждава най-силните европейс- 
ки нации на своето време,“ е публикувана през 1938 г., но 
„концептуалната рамка“ за това потискане е счупена през 
1917 г. Започвайки от 1920-те, антиколониализмът внезап-
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но се пренася от сферата на политическите възможности 
към тази на политическата стратегия и военна организа-
ция. Прокламацията на Народна република Китай в Пекин 
през 1949 г. е резултат от процес, който – от Кантонско-
то въстание през 1925 г. до Дългия поход и антияпонските 
борби – открива една от своите необходими предпоставки 
в Болшевишката революция.

Разбира се,  този исторически обрат – едновременно 
политически и епистемологичен – има множество измерения. 
За лявото той означава преподреждане на отношенията 
между раса и класа, разширявайки концепцията за полити-
ческо деятелство до колонизираните народи. Тази промяна 
се случва в теоретичната рамка на марксизма и формира 
цялата траектория на комунизма през двайсети век като 
нов етап в радикалното Просвещение: комунизъм, слят с ху- 
манизъм, антиколониализъм и универсализъм. Отдясно той 
означава расиализиране на самия болшевизъм. От Руската 
гражданска война насетне през революционните въстания 
в Централна Европа, от Берлин до Будапеща, националис-
тическата пропаганда започва да изобразява болшевиките 
като диваци, като въплъщение на опасна форма на „азиат-
ско варварство“, което заплашва Запада. Под Ваймарската 
република пангерманизмът асимилира славянските народи 
с нисшите раси и изобразява болшевиките като лидери на 
гигантски метеж на робите. Расистките стереотипи – от 
азиатските корени на Ленин до мита за китайския ЧК – про-
пиват антикомунистическата литература. В следващото 
десетилетие националсоциализмът завършва тази картина, 
описвайки болшевизма като коалиция от небели подчовеци, 
водени от революционна еврейска интелигенция. В известна 
реч, изнесена в Дюселдорф през 1932 г. пред немски индус-
триалци, Хитлер представя СССР като основна заплаха за 
„бялата раса“ и западната цивилизация. За няколко десети-
летия колониализмът, антисемитизмът и антикомуниз- 
мът са същностни измерения на политическата култура 
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на западния консерватизъм в широк спектър от сливащи 
се течения, простиращи се от Чърчил до Хитлер.

Този съюз между комунизма и антиколониализма претър- 
пява няколко кризисни момента и напрежение, свързани как- 
то с идеологически конфликти, така и с императивите на  
външната политика на СССР. През 1930-те антифашистки- 
ят обрат във Френската комунистическа партия (Part i 
Communiste Français, или PCF) приема образа на особена сим- 
биоза между сталинизъм и национал-републиканизъм, който  
вписва Руската революция в националната традиция на  
якобинизма и  социалистическия  интернационализъм в  
своята универсална цивилизационна мисия.  Като след-
ствие антиколониализмът остава на заден план. В края 
на Втората световна вой-на PCF участва в коалицион-
но правителство,  което брутално смазва антиколони-
алните бунтове в Алжир през 1945 г. и в Мадагаскар през 
1947 г., а през следващото десетилетие подкрепя минис-
тър-председателя Ги Моле в  началото на Алжирската 
война (виж Moneta 1971). В Индия комунистическото дви-
жение е маргинализирано през Втората световна война  
поради решението си да прекрати антиколониалната бор-
ба и  да  подкрепи Британската империя във военния ѝ  
съюз със СССР срещу силите на Оста. Макар тези приме-
ри ясно да показват противоречията на комунистическия 
антиколониализъм, те не променят историческата роля,  
която СССР играе като тил за много антиколониални рево-
люции. Целият процес на деколонизацията се развива в 
контекста на Студената война, на отношенията на сила, 
установени от съществуването на СССР. В много случаи 
антиколониалният комунизъм надхвърля границите на ста-
линизма, СССР и Китай, както доказват партизанските дви-
жения в Латинска Америка и Кубинската революция. Вълната 
от неоимпериалистки войни, разразила се в Близкия Изток 
след колапса на СССР, показва, макар и в чисто негативна 
форма, органичната връзка между комунизма и деколониза-
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цията. Ретроспективно втората се явява исторически опит, 
в който двете измерения на комунизма, споменати по-рано –  
еманципация и авторитаризъм, революция и диктаторска 
власт, – се сливат за постоянно. В повечето случаи антико-
лониалните борби се приемат и организират като военни 
кампании, предприемани от освободителни армии, а поли-
тическите режими, които те установяват, са от самото 
си възникване еднопартийни диктатури. Някои колониал-
ни революции претърпяват последователно два различни 
момента: първо, еуфоричен, възторжен, щастлив, ефиме-
рен момент на еманципацията, когато старите владетели 
падат и владяните отново стават свободни мъже и жени, 
и второ – мрачния, непреодолим момент на потисничест-
вото, когато човешките същества губят своята власт да 
решават и са отново поробени и трансформирани в мате-
риални, употребими неща. В Камбоджа в края на ярост-
на война милитантното измерение на антиколониалната 
революция напълно задушава еманципативния ѝ импулс и 

походът към властта на Чер-
вените кхмери незабавно до- 
вежда до установяване на ге- 
ноцидна власт. Щастието от  
въстаналата Хавана от 1 януа- 
ри 1959 г. и терорът на кам-
боджанските полета на смърт- 
та са диалектическите полю- 
си на комунизма като анти- 
колониализъм.

Плакат от Париж 1968 г.:  
„Борбата продължава!“
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Социалдемократически комунизъм

Четвъртото измерение на комунизма от двайсети век е 
социалдемократическото, т.е.  неговата способност, в 
определени страни и периоди,  да играе ролята,  тради-
ционно изпълнявана от социалдемокрацията. Това става в 
някои западни страни, предимно в следвоенните десетиле-
тия, благодарение на множество обстоятелства, свързани 
с международния контекст, външната политика на СССР 
и отсъствието или слабостта на класическите социалде-
мократически партии, както и в някои страни, родени от 
деколонизацията. Най-значимите примери в този особен 
феномен са откриваеми в Съединените щати по време на 
Новия курс, в следвоенна Франция и Италия и в Индия (Кера-
ла и Западен Бенгал). Разбира се, социалдемократически-
ят комунизъм е географски и хронологично по-ограничен, 
отколкото другите комунизми, но все пак е съществувал. 
До известна степен прераждането на самата социалдемо-
крация след 1945 г. е вторичен продукт от Октомврийската 
революция, която променя баланса на силите на глобално 
ниво и заставя капитализма да претърпи значителна тран-
сформация, приемайки „човешко лице“.

Тази оксиморонна дефиниция не пренебрегва връзките, 
които френският, италианският или индийският комуни-
зъм имат с революциите, сталинизма и деколонизацията; 
тяхната способност да водят бунтовни движения, по-спе-
циално по време на съпротивата срещу нацистката окупа-
ция; не пренебрегва и органичните им връзки с Москва за 
няколко десетилетия, доколкото тяхната първа открита 
критика срещу външната политика на СССР се появява едва 
през 1960-те – първо чрез разрива между СССР и Китай и 
после чрез инвазията в Чехословакия на съветски танкове. 
Дори вътрешната структура и организация на тези движе-
ния, поне до края на 1970-те, е много повече сталинистка, 
отколкото социалдемократическа, каквито са и техните 
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култура, теоретични референции и политическо въобра-
жение. Въпреки тези ясно разпознаваеми и никога неотри-
чани черти, тези партии играят типична социалдемокра-
тическа роля: реформиране на капитализма, ограничаване 
на социалните неравенства и постигане на достъпно здра-
веопазване, образование и отдих за възможно повече хора, 
накратко – подобряване на жизнените условия на трудовите 
класи и предоставяне на политическо представителство. 
Тяхната цел не е премахването на капитализма, а по-скоро 
глобална социална реформация в рамките на самия капита-
лизъм. Тяхната политика из основи кореспондира с теоре-
тичната „ревизия“ на класическия марксизъм, предложена 
от Едуард Бернщайн през 1899 г. в неговия известен труд 
Предпоставките на социализма, предвиждащ постепенна 
трансформация на капитализма и еволюционен път към 
социализма, дори и никоя от тези партии никога да не е приз- 
навала тази връзка. Доктринерното им снаряжение остава 
силно и убедително, макар и да строят западни либерални 
демокрации. В Италия все пак Комунистическата партия 
опитва да концептуализира стратегическата си ориента-
ция, вписвайки се в каноничната традиция. Публикацията 
на Грамши Затворнически тетрадки през 1948-51 г., с него-
вите наблюдения над хегемонията, националната култура, 
историческия блок, Макиавели и разликите между държа-
вата в Русия и на Запад, способства за легитимирането на 
този социалдемократически обрат (и за стерилизирането на 
приема на работите на самия Грамши (вж. Anderson 2016)). 
Последният опит да се даде теоретична основа за този 
тип реформизъм е в средата на 1970-те – това е идеята 
за еврокомунизъм, която някои интелектуалци разгръщат, 
свързвайки я с традицията на австро-марксизма, въплътен 
в първата половина на двайсети век от мислители като Ото 
Бауер, Карл Ренер и Рудолф Хилфердинг (вж. Magri 2011). С 
много малко изключения – най-вече Сантяго Карильо, автор 
на Еврокомунизъм и държавата  (1978), който води Кому-
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нистическата младеж през Испанската гражданска война, 
а по-късно живее като изгнаник в Москва – повечето пред-
ставители на това течение изоставят всякакви препратки 
към комунизма след 1989 г.

Разбира се, една от особеностите на социалдемократи-
ческия комунизъм е неговата изключеност от политичес- 
ката власт, без да се броят няколко години между края на 
Втората световна война и разразяването на Студената 
война. За разлика от британската Лейбъристка партия и 
немската Социалдемократическа партия или скандинав-
ските социалдемокрации, той не може да претендира да 
е източник на социалната държава. В Съединените щати 
Комунистическата партия е един от левите стълбове на 
Новия курс заедно с профсъюзите, но тя никога не влиза в 
администрацията на Франклин Рузвелт. Преминава не през 
властта, а през чистките на маккартизма. Във Франция 
и Италия комунистическите партии влияят силно върху 
раждането на социалните политики след войните просто 
заради извънправителствената им сила. Техният реформи-
зъм властва като „общински социализъм“ в градове, които 
те управляват като крепости, каквито са Болоня и „Чер-
вения колан“ (banlieue rouge). В една много по-голяма стра-
на, каквато е Индия, комунистическите правителства на 
Керала и Западен Бенгал могат по еквивалентен начин да 
бъдат считани за форми на „локални“, постколониални дър-
жави на благоденствието. Опитът на социалдемократичес- 
кия комунизъм има две необходими предпоставки: от една 
страна, той е вторичен продукт на самата Руска революция, 
реформация на капитализма под заплаха от комунистиче-
ската алтернатива; от друга страна, той е вписан в един 
цикъл на икономически растеж, възможен поради следво-
енните реконструкции. Траекторията му избледнява към 
края на 1980-те с падането на СССР, което в значителна 
степен улеснява възхода на нова вълна неолиберален капи-
тализъм. Времето и на комунизма, и на социалдемокраци-
ята, е приключило.
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Бидейки изключени от централната власт, комунистичес- 
ките партии имат склонността да функционират като 
„контра-общества“, в които цялото съществуване на чле-
новете им бива преоформено – от работния им ден (където 
има комунистически структури) до културните им прак-
тики и въображение (Kriegel 1968). Комунистите имат свои 
вестници и списания, издателства, филми и музика, свои 
дейности за отдих, свои ритуали. Комунизмът става вид 
антропологичен микрокосмос, обгръщащ ежедневния живот. 
Както множество свидетелства подчертават, комунисти-
ческата партия става едновременно църква, т.е. общност 
на вярата, армия с йерархия и дисциплина и училище със 
своите собствени образователни предназначения. Влиза-
нето в тези среди изисква вид покръстване в правата вяра, 
а излизането е невъзможно без измяна и отлъчване. Така 
социалдемократическият комунизъм не избягва наследство-
то нито на комунизма-революция, нито на комунизма-ре-
жим: революцията, мислена като милитантна парадигма, 
и режимът, построен като монолитна система на власт-
та. Логиката на Студената война утвърждава този модел. 
Описвайки комунистическите движения на Запад като чуж-
ди тела и пети колони вътре в либералните демокрации, 
антикомунизмът подсилва тяхната склонност да действат 
като контра-общества, монолитни и непробиваеми спрямо 
всяко външно влияние. Интелектуалците и творците са 
сподвижници само доколкото партийното им членство би 
могло да е смъртоносно за тях.

 
През 1989 г. падането на комунизма затвори този епичен и 
трагичен, въодушевяващ и чудовищен етап от човешкото 
„гигантско приключение за промяна на света“. Времето на 
деколонизацията и държавата на благоденствието е прик- 
лючило. Колапсът на комунизма, независимо от всичко, взе 
със себе си комунизма-революция. Вместо да отприщи нови 
сили, краят на сталинизма породи широка осъзнатост за 
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поражението на революциите през двайсети век: круше-
нието на реално случилия се социализъм погълна комунис-
тическата утопия. Революциите на двайсет и първи век са 
принудени да изобретят себе си наново, да се дистанцират 
далеч от предишните. Те ще създадат нови модели, нови 
идеи и ново утопично въображение. Тази реконструкция 
не е лесна задача, понеже падането на комунизма остави 
света без алтернативи на капитализма. Което създава нов 
мисловен пейзаж. Ново поколение израсна в неолибералния 
свят, в който капитализмът стана „естествен“ – почти 
онтологична форма на човешкия живот. Лявото преоткри 
множество революционни традиции, които бяха потиснати 
или маргинализирани за цял век – преди всичко анархизма, –  
и разпозна плуралността на политическите субекти, по-ра-
но пренебрегвани или отхвърлени като второстепенни. 
Опитите на алтерглобалистките движения,  арабските 
революции, Окупирай Уолстрийт, испанското Движение на 
възмутените (Indignados), Сириза и френската Будна нощ 
(Nuit Debout) са стъпки в процеса на изобретяване на нов 
„комунизъм“ – отгледан от паметта, но в същото време и 
изрязан от историята на двайсети век и откъснат от вся-
какво употребимо наследство.

Роден като опит за превземане на рая с щурм, комуниз- 
мът на двайсети век става – подобно, но и противопос-
тавяйки се на фашизма – израз на диалектиката на Прос- 
вещението. Не са ли индустриалните градове, изградени 
по съветски модел, земеделската колективизация, косми-
ческите полети, превърнатите в заводи ГУЛАГ, ядрени-
те оръжия и екологичните катострофи различни форми на 
триумфа на инструменталния разум? Не е ли комунизмът 
страшното лице на Прометеевата мечта за една идея за 
Прогреса, която изтрива и унищожава всеки опит за себеос-
вобождение? Не е ли сталинизмът онази буря, която трупа 
„развалини върху развалини”, което милиони хора погрешно 
наричат „Прогрес“ (Бенямин [1940] 2014: 422)? Фашизмът 
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слива множество консервативни ценности, наследени 
от контра-Просвещението, с модерния култ към наука-
та, технологията и механистичната сила. Сталинизмът 
комбинира подобен култ към технологичната модерност 
с радикална,  авторитарна форма на Просвещението: 
социализъм, трансформиран в „студена утопия“. Ново, 
глобално ляво не би успяло, без „да изработи“ своя път 
през това историческо наследство. Извличането на еман-
ципативното ядро на комунизма от това разрушено поле 
не е абстрактно и чисто интелектуално действие; то 
ще се нуждае от нови битки, нови констелации, в които 
миналото ще се появи наново, а паметта „ще просвет-
не“. А опитите за критично историзиране на комунизма 
са необходими, но определено недостатъчни.

Превод от английски език: Станислав Додов
Оригиналът на статията е писан за South Atlantic 
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К огато са изстреляни първите куршуми в Руската граж-
данска война, анархистите, също както останалите 
опозиционери вляво, са изправени пред дилема. Като 

твърди либертарианци* те не подкрепят диктаторските 
политики на правителството на Ленин, но изгледите за победа 
на белогвардейците изглеждат като дори по-лоша перспек-
тива. Активна опозиция на съветския режим може да наклони 
везните в полза на контрареволюционерите. От друга стра-
на, подкрепа за болшевиките може да им помогне да укрепят 
властта си твърде много, че да могат да бъдат свалени след 
като опасността от реакционерите премине. Трудна ситуация 
без лесни решения. След множество размисли и дебати анар-
хистите приемат разнообразни позиции: от активна съпро-
тива срещу болшевиките през пасивен неутралитет до силен 
колаборационизъм. Мнозинството обаче избира страната на 
изпадналия в криза съвестки режим. Към август 1919 г., в кул-
минацията на гражданската война, Ленин е толкова впечатлен 
от усърдието и куража на „съветските анархисти“, както ги 
наричат антиболшевишките им другари, че ги счита за едни 
от „най-отдадените поддръжници на съветската власт“. [1]

Изключителен пример в тази връзка е Бил Шатов, бивш 
деец на Индустриални работници на света** в САЩ, който се 
завръща в Русия след Февруарската революция. Като офицер в 
Десета Червена армия през есента на 1919 г. Шатов посвещава 
енергията си в защита на Петроград срещу настъплението 
на генерал Юденич. През следващата година той е извикан в 
Чита, за да стане министър на транспорта на Далекоизточ-
ната република. Преди да замине, Шатов се опитва да опра-
вдае колаборационистичната си позиция пред другарите си 

* Под либертарианци тук се има предвид оригиналния и автентичен смисъл на думата, за 
пръв път използван от Жозеф Дежак, френски анархо-комунист, поет и писател от XIX век. 
Либертарианството е политическо течение с антиавторитарен характер, което отрича 
както капиталистическите икономически взаимоотношения, така и държава. – Бел. прев.

** Индустриални работници на света (Industrial Workers of the World) са обединение от проф- 
съюзи, основано в САЩ през 1905 г., влиятелно най-вече през първата четвърт на XX век. 

– Бел. прев.
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либертарианци Ема Голдман и Александър Беркман. „Сега бих 
желал да ви кажа“, пише той, „че комунистическата държава 
в действие е точно това, което винаги сме твърдяли, че ще 
бъде – силно централизирана власт, която е още по-засиле-
на от опасностите пред Революцията. В такива условия не 
можем да постъпваме така, както искаме. Не можеш просто да 
скочиш на влака или на бронята [на автомобил], както правех 
в САЩ. Необходимо е разрешение. Но не оставайте с впечат-
ление, че ми липсват американските „придобивки“. Аз съм за 
Русия, Революцията и славното бъдеще.“ Анархистите, казва 
Шатов, „са романтиците на Революцията“, но човек не може 
да се бори само с идеали. Към момента основната задача е да 
бъдат победени реакционерите. „Ние, анархистите, трябва 
да останем верни на идеалите си, но да не критикуваме в този 
момент. Трябва да работим и да помагаме в изграждането“. [2]

Шатов е част от малка армия от анархисти, които грабват 
оръжията и се изправят срещу белогвардейците по време на 
Гражданската война. Други заемат дребни постове в съвет-
ското правителство и приканват другарите си да направят 
същото или поне да се оттеглят от дейности, които са сре-
щу каузата на болшевиките. Юда Рошчин, бивш терорист от 
организацията Черно знаме и неумолим враг на марксистите, 
в този момент приветства Ленин като една от най-великите 
фигури на модерността. Според Виктор Серж Рошчин дори 
се опитва да създаде „анархистка теория на диктатурата 
на пролетариата“. Говорейки пред група анархисти в Москва 
през 1920 г., той увещава другарите си да сътрудничат на 
партията на Ленин. „Дълг на всеки анархист“, заявява той, „е 
да работи с цялото си сърце с комунистите, които са първите 
защитници на Революцията. Оставете теориите и работете 
практически за изграждането на една нова Русия. Нуждата е 
огромна и болшевиките ви приемат“. [3]

Но другарите му не са впечатлени. Освирквайки речта му, 
те го отписват като още един, загубил себе си в „съветския 
анархизъм“, и го обявяват за предател на каузата на Бакунин 
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и Кропоткин. Дори и при настоящите несигурни обсоятелства 
голям и милитантен сегмент от анархисткото движение не 
дава поле за изява на тези, които подкрепят болшевиките. 
Брянската федерация на анархистите например призовава за 
мигновено сваляне от власт на „социалните вампири“ в Кремъл, 
които изпиват кръвта на хората. Превеждайки този призив в 
практиката, терористичната московска организация Нелегал-
ни анархисти се съюзява с Леви социалисти-революционери и 
бомбардира централата на Комитета на Комунистическата 
партия, убивайки дванадесет от нейните членове и ранявайки 
други петдесет и пет, включително Бухарин.

На юг, където авторитетът на държавата е напълно раз-
рушен, анархисткото насилие намира най-плодородна поч-
ва. Банди от въоръжени мародери с названия като Ураган и 
Смърт се появяват във всеки край, готови да се спуснат над 
градовете и селата при първа възможност. Бакунистките 
партизани от Екатеринослав пеят за нова „ера на динамита“, 
която ще поздрави всеки потисник, независимо дали е бело- 
или червеногвардеец:

     Долу шума на църковната камбана!
Ние ще прозвъним друга аларма.
С експлозии и скърцане на земята
Ние ще изградим наша собствена хармония! [4]

В Харков фанатичен кръг от анархо-футуристи прокламира 
„смърт за световната цивилизация“ и приканва тъмните маси 
да вземат брадвите и да унищожат всичко.

По-пацифистки настроените анархисти осъждат подобни 
групи като „сицилиански бандити“, които използват булото 
на анархизма, за да скрият хищническата природа на действи-
ята си. За умерените грабежите и тероризмът са гротескни 
карикатури на анархистката доктрина, които служат само 
за деморализиране на истинските последователи на движе-
нието и за дискредитиране на анархизма в очите на хората. 
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Отхвърляйки насилствените действия, по-малко радикални-
те анархисти се въоръжават само с перо и мастило и започ-
ват вербална атака срещу съветската диктатура. Основна 
тема в критиките им е, че Болшевишката револция е заменила 
частния капитализъм с държавен такъв, че един голям капи-
талист-собственик е заел мястото на множество по-малки. 
Така селяните и работниците се оказват под ботуша на една 
„нова класа от администратори – нова класа, родена в най-го-
ляма степен от утробата на интелигенцията“. [5] Според 
тях случилото се в Русия много силно напомня на по-ранните 
революции в Западна Европа: веднага след като потиснатите 
фермери и занаятчии в Англия и Франция свалят поземлената 
аристокрация от власт, амбициозната средна класа влиза в 
пролома и създава нови класови структури със самата себе си 
на върха. По сходен начин привилегиите и авторитетът на 
руското дворянство и аристокрация преминават в ръцете на 
нова управляваща класа, изградена от партийци, правител-
ствени бюрократи и технически специалисти.

Със задълбочаването на гражданската война правителство- 
то става все по-малко толерантно към критика и стяга 
примката около анархистките групи в Москва и Петроград. В 
резултат на това много анархисти емигрират към Украйна, 
многогодишно убежище за преследваните от централното 
правителство. В Харков през 1918 г. е създадена нова анар-
хистка организация, Конфедерация на анархистките орга-
низации Набат, и скоро след това се създават множество 
процъфтяващи клонове в основните градове на юг. Както 
може да се очаква, привържениците на Набат са крайно кри-
тични към съветската диктатура, но въпреки това вярват, 
че най-належащата задача на анархисткото движение е да 
защити революцията от яростната атака на белогвардей-
ците, дори и това да означава временен съюз с комунисти-
те. За спасяване на революцията те залагат своите надежди 
на „партизанска армия“, организирана спонтанно от самите 
революционни маси.
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За ядро на подобна армия Набат намират за най-подходяща 
партизанската група, водена от Нестор Махно, чиито после-
дователи го считат за новия Стенка Разин* или Пугачов*, 
изпратен да осъществи древната мечта за земя и свобода. 
Пътувайки на кон с лека количка, на която са закачени кар-
течници (тачанка), Махно и хората му се придвижват бързо 
в откритата степ между река Днепър и Азовско море. Раз-
раствайки се до малка армия, те всяват терор в редовете на 
противниците си. До този момент независими партизански 
групи са приемали командването на Махно и са се включвали 
под черното му знаме. Селяните осигуряват с желание храна 
и бодри коне, позволявайки на махновците да изминават дъл-
ги разстояния с малко усилия. Те се появяват изведнъж там, 
където са най-малко очаквани, атакуват дребните аристо-
крати и военните гарнизони, след което изчезват също тол-
кова неочаквано и бързо, колкото са се появили. Със заловени 
униформи, те инфилтрират редиците на врага, за да разберат 
плановете им или да ги застрелят отблизо. Когато са обкръ-
жени, махновците заравят оръжията, измъкват се поотделно 
към селата си и се захващат с полска работа, докато чакат 
следващия сигнал да изровят наново оръжията и да се появят 
някъде неочаквано. Бунтовниците на Махно, по думите на 
Виктор Серж, проявяват „наистина впечатляващ капацитет 
за организация и битка“. [6] Много от успехите им се дължат 
на невероятните качества на лидера им. Махно е дързък и 
находчив командир, който съчетава желязна воля с чувство 
за хумор и печели любовта и отдадеността на селяните. През 
септември 1918 г., когато побеждава много по-силната войска 
на австрийците край село Дибривки, хората с обич му отреж-
дат титлата батко или „малък баща“. [7]

* Стенка Разин (или Степан Тимофеевич Разин) – казашки военачалник, оглавил голямо въстание 
срещу благородничеството и царската бюрокрация в Русия между 1670-1671 г. Емелян Пугачов –  
донски казак, предводител на Селската война в Русия от 1773-1775 г., насочена срещу властта 
на Екатерина Велика. Пугачов издава указ за предаване на земята на селяните, ликвидиране на 
крепостното право, унищожаване на дворяните и на царските чиновници. – Бел. прев.
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За известно време отношенията на Махно с болшевиките 
остават сравнително приятелски и съветската преса го вели-
чае като „храбър партизанин“ и велик революционен лидер. 
Отношенията им са във върховата си точка през март 1919 г.,  
когато Махно и комунистите подемат обща атака срещу 
Бяла-та армия на генерал Деникин. Подобни жестове на хар-
мония обаче не могат да скрият неприязънта в основата на 
отношенията между двете страни. Комунистите не харес-
ват автономния статут на бунтовническата армия на Махно, 
нито притегателната сила, която тя има върху техните 
собствени новобранци от селата. Махновците, от друга стра-
на, се страхуват, че рано или късно Червената армия ще се 
опита да ги постави на колене. С нарастване на напрежение-
то съвестските вестници изоставят възхвалите и започват 
да ги атакуват като „кулаци“* и „анархо-бандити“. През май 
същата година двама агенти на съветската тайна полиция 
са изпратени да убият Махно, но са заловени и екзекутирани. 
През следващия месец Троцки, главнокомандващ болшевишки-
те военни сили, обявява Махно за престъпник и комунистите 
осъществяват мигновен удар над щаба му в Гуляйполе.

През това лято обаче крехкият съюз е набързо възстано-
вен, когато Деникин поема към Москва. На 26 септември 1919 г.  
Махно провежда изненадваща контраатака при Перегоновка, 
близо до град Уман, като по този начин прекъсва доставките 
за белогвардейците и създава паника в тила им. Това е пър-
вото сериозно отстъпление на Деникин по време на драма-
тичния му поход към сърцето на Русия и основен фактор за 

* Според марксистката теория кулаците са т.нар. по-заможни селяни, които използват 
наемен труд, притежават търговски или производствени обекти за услуги или за обработка 
на селскостопански продукт. Точно определение на характерните признаци на кулачеството 
не са дадени, както и няма законови документи за размера на богатството или влияние-
то им в селските общински управи. Кулакът е наричан „класов враг“. Тази неопределеност 
на понятието е позволявало всяка съпротива срещу болшевишкото управление в СССР да 
бъде обозначавана като кулашка и да се прилагат различни репресивни мерки в процеса на 
т. нар. „разкулачване“. За „народни врагове“ и кулаци са обявявани дори семейства, които 
не искат доброволно да предадат единствената си крава в колхоза. Така в болшевишката 
теория и управленческа практика се налага този термин, който не означава хора с влия-
ние, не е някаква морална или нравствена характеристика, а обозначава враг и придобива 
политизиран смисъл и значение. – Бел. прев.
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спиране на придвижването му към столицата на болшевиките. 
Към края на годината контраофанзивата на Червената армия 
принуждава Деникин да предприеме бързо отстъпление към 
бреговете на Черно море.

Махновщината достига своята кулминация в месеците след 
победата при Перегоновка. През октомври и ноември Махно 
окупира Екатеринослав и Александровск за няколко седмици и 
получава възможност за пръв път да приложи концепциите на 
анархизма към градския живот. Целта на Махно е отхвърляне-
то на доминацията от всякакъв вид и окуражаване на иконо-
мическо и социално самоопределение. По тази причина, когато 
работниците от железницата в Александровск се оплакват, 
че не са получавали заплащане от седмици, той ги съветва да 
поемат контрола над железниците и да таксуват пътниците и 
товарите съобразно това, което считат за справедлива цена 
за услугите си. Подобни утопични проекти обаче не могат 
да приобщят повече от едно малцинство сред работниците, 
тъй като за разлика от фермерите и занаятчиите в селата, 
които са независими производители, свикнали да ръководят 
сами дейността си, работниците във фабриките и миньорите 
са взаимозависими части от сложна индустриална машина –  
те са загубени без напътствията на началниците смяна и 
техническите специалисти. Освен това, селяните и занаят-
чиите могат да обменят произведеното от тях на бартер, 
докато градските работници зависят от редовното полу-
чаване на заплати за оцеляването си. Махно допълнително 
подсилва объркването, като признава всички хартиени пари, 
които към момента са в обращение, но са издадени от пред-
шествениците му – украински националисти, белогвардейци 
и червеногвардейци. Той така и не разбира сложността на 
градската икономика, а и не се опитва. Батко се отвращава 
от „отровата“ на градовете и цени високо естествената 
простота на селския живот, в който е отгледан. Във все-
ки случай Махно не разполага с време да приложи не особено 
ясно дефинираната си икономическа програма. Той винаги е 
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на път и рядко се спира дори да си поеме дъх. Махновщината, 
по думите на другарите му, е „република на тачанки... Както 
винаги, нестабилността на ситуацията пречи на развитието 
на позитивна, градивна работа“. [8]

В края на 1919 г. Махно получава инструкции от щаба на 
Червената армия да прехвърли армията си на полския фронт. 
Заповедта очевидно цели да отдалечи махновците от родна-
та им територия и да я остави незащитена за установяване 
на болшевишка власт. Махно отказва да помръдне. Отговорът 
на Троцки е твърд и непоколебим: той обявява махновците за 
престъпници и изпраща войска срещу тях. Следва осеммесечна 
ожесточена битка с големи загуби и за двете страни. Епидемия 
от тиф увеличава броят на жертвите. В ситуация на силно чис-
лено неравенство, партизаните на Махно избягват преки бит-
ки и разчитат на партизанските тактики, които са усвоили до 
съвършенство през двете години на Гражданската война.

Военните действия се преустановени през октомври 1920 г., 
когато барон Пьотр Врангел, наследникът на Деникин на юг, поде-
ма мощна офанзива, атакувайки на север от Кримския полуостров. 
Още веднъж Червената армия има нужда от помощта на Махно, 
в замяна на което комунистите се съгласяват да амнистират 
всички анархисти от руските затвори и гарантират свобода на 
анархистката пропаганда, при условие че не призовава към насил-
ствено сваляне на съветското правителство. По-малко от месец 
по-късно червеноармейците постигат достатъчен напредък, за 
да си осигурят победа в Гражданската война, и съветските лиде-
ри нарушават споразумението. Махновците не само не са нужни 
повече като военен партньор, но и докато Батко е оставен на 
свобода, призракът на примитивния анархизъм и селското въс-
тание ще продължава да преследва нестабилната болшевишка 
власт. Поради това на 25 ноември 1920 г. военните командири 
на Махно в Крим са атакувани и разстреляни на място от чер-
веноармейците, след като наскоро са се върнали от победната 
битка с армията на Врангел. На следващия ден Троцки нарежда 



92

атака срещу щаба на Махно в Гуляйполе, докато по същото време 
агенти на съветската тайна полиция арестуват членовете на 
Набат в Харков и извършват нападения над анархистки клубове 
и организации в страната. При атаката в Гуляйполе повечето 
от хората на Махно са арестувани или директно разстреляни на 
място. Самият той, заедно с остатъците от армията, която 
преди е наброявала десетки хиляди, успява да заблуди преслед-
вачите. След скитане из Украйна през остатъка от годината, 
партизанският лидер, изтощен и страдащ от незаздравелите 
рани, прекосява река Днестър към Румъния и в крайна сметка 
стига до Париж.

Падението на Махно бележи началото на края на руския 
анархизъм. Три месеца по-късно, през февруари 1921 г., дви-
жението понася друг голям удар, когато Пьотр Кропоткин, 
почти 80-годишен, се разболява от пневмония и умира. Семей-
ството на Кропоткин отхвърля предложението на Ленин за 
държавно погребение и е създаден комитет от анархисти 
за организиране на погребението. Лев Каменев, председател 
на Московския съвет, позволява на шепа осъдени анархисти 
еднодневен отпуск, за да вземат участие в погребалната про-
цесия. Понасяйки горчивия студ на московската зима, 20 000 
души се включват в кортежа към Новодевическия манастир, 
лобното място на аристократичните предци на Кропоткин. 
Процесията носи плакати и черни знамена с искания за осво-
бождаване на всички затворени анархисти и лозунги като 
„Където има власт, там няма свобода“ и „Освобождението на 
работническата класа е задача на самите работници“. Хор пее 
„Многая лета“. Когато кортежът преминава покрай затвора 
Битюрки, затворниците удрят по решетките на килиите си 
и пеят анархистки химни за мъртвите другари. Ема Голдман 
изнася реч на гроба на Кропоткин, студенти и работници 
поставят цветя. Родният дом на Кропоткин, голяма къща в 
стар аристократичен квартал, е предаден на съпругата му и 
другарите му, за да бъде използван за музей за неговите книги,  
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есета и лични вещи. Ръководен от комитет от академици- 
анархисти, музеят е поддържан чрез дарения от приятели и 
последователи от цял свят.*

Черният флаг на анархизма е развят за последен път в 
Москва по време на погребението на Кропоткин. Две седмици 
по-късно избухва Кронщатското въстание и нова вълна от 
политически арести залива страната. Анархистки книжар-
ници, печатници и клубове са затворени, а малкото останали 
анархистки кръгове са разбити. Дори пацифистките после-
дователи на Толстой, част от които са разстреляни по вре-
ме на Гражданската война, след като отказват да служат 
в Червената армия, са пратени в затвори или в изгнание. В 
Москва кръг от водещи „съветски анархисти“, известни като 
Универсалистите, са арестувани по скалъпени обвинения за 
„бандитизъм и нелегална дейност“ и организацията им е под-
менена от нова група, наречена Анархо-биокосмисти**, които 
обещават непоколебима подкрепа за съветското правител-
ство и тържествено декларират намерението си да започ-
нат социална революция „в междупланетен мащаб, но не и на 
съветска територия“. [9]

Репресиите не стихват през следващите месеци. През 
септември 1921 г. съветската тайна полиция (ЧК) екзеку-
тира двама известни анархисти без съд и без повдигане на 
обвинения срещу тях. Ема Голдман е толкова възмутена, че 
възнамерява подобно на английските суфражетки да се при-
кове към пейка в залата, където се провежда конгресът на 
Третия интернационал, и да протестира пред делегатите. 
Нейни руски приятели я разубеждават, но скоро след това 
тя и Беркман, дълбоко обезсърчени от завоя на революцията, 
решават да напуснат страната. „Отминаващите дни са сиви“, 

* Музеят е затворен след смъртта на вдовицата на Кропоткин през 1938 г. През 1967 г. 
Аврич посещава къщата и открива, че тя се използва за цел, която самият Кропоткин със 
сигурност би одобрил: използвана е за училище на деца на английски и американски послани-
чески мисии с площадка за игра и интериор, изпълнен с детски книги и играчки. – Бел. прев.

** Анархо-биокосмистите са анархистки колектив, написал манифест, деклариращ безсмър-
тието и правото на свободно движение из Космоса за фундаментални човешки привилегии. 

– Бел. прев.
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пише Беркман в дневника си. „Един след друг живите въглени 
на надеждата умираха. Терорът и деспотизмът прекърши-
ха живота, роден през октомври. Лозунгите на революцията 
са отречени и нарушени, идеалите ѝ – задушени с кръвта на 
хората. Дъхът на миналото обрича милиони на смърт, а сян-
ката на настоящето обгръща страната като черна мантия. 
Диктатурата потъпква масите под своя ботуш. Революция-
та е мъртва, духът ѝ ридае в необятното… Реших да напусна 
Русия“. [10]

Превод от английски: Петър Пиперков
Библиография  à







Светлин Тачев

Заглавно изображение: Четата на анархиста  
Никола Дечев, Илинденско-Преображенското въстание  

от 1903 г., знамето е с череп и кости.
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Б езвластническото движение в България има своята 
дълга история. Анархистите са дали своя принос в раз-
лични събития, често пъти с цената на свидни жерт-

ви. Както по монархическо, така и по социалистическо вре-
ме, властващите елити използват целия репресивен апарат, 
с който разполагат, за да смажат и унищожат българските 
безвластници и да заличат спомена за тях. При това си слу-
жат с целия арсенал от практики, свойствен на държавата –  
затвори, лагери, физическо заличаване на дейци и опити за 
унищожаване на литературата, която анархистите издават.

Затова историята на българското анархистко движение е 
разпокъсана, непълна и дори понякога неясна. Повечето източ-
ници, с които разполагат изследователите днес, са спомените 
на оцелели анархисти, техните архиви, новини от пресата и 
полицейски досиета и справки. Колкото и опити да е правила 
властта за заличаването на безвластническото движение, 
то все още съществува в България, макар и не със силите,  
с които е разполагало в миналото.

Българските анархисти участват активно в редица истори-
чески събития – националноосвободителни борби на Македония 
и Тракия, Юнското и Септемврийско въстание, студентската 
стачка против професор Александър Цанков, антифашистката 
съпротива по време на Втората световна война, горянско-
то движение срещу установената болшевишка власт след 9 
септември 1944 г.

За някои хора все още стои въпросът защо българските 
безвластници участват активно в националноосвободителни-
те борби. Нима това е била тяхната борба, при все че отри-
чат държавата и я възприемат за свой враг? Та нали точно 
те са тези, които отхвърлят всяка форма на национализъм и 
шовинизъм и прокламират интернационално братство между 
хората по цялото земно кълбо? Нима идеята на анархокомуниз- 
ма за световна социална революция е съвместима с борбите 
за национално освобождение и репресивен апарат, който ще 
потиска трудещите се маси?
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Настоящата статия има за цел да отговори на тези въпроси, 
които ще дадат по-ясен поглед върху теорията и практиката 
на анархизма от края на ХІХ в. Ще се опитаме да разгледаме 
въпроса за неговите разбирания за свобода, държава, общес- 
тво и революция, и съвместимостта им с борбите за нацио-
нално освобождение.

 

Анархистите и борбите за независимост  
на Македония и Тракия

След подписването на Берлинския договор на 13 юли 1878 г. 
Великите сили, в опита си да спрат създаването на голяма 
държава на Балканите от царска Русия, разделят България на 
Княжество България и автономната област Източна Румелия. 
Македония, Източна и Западна Тракия остават под властта 
на султана. Невъзможността на освобождението на народите 
от тези територии разпалва нови стремежи за революционна 
борба. На 8 октомври избухва Кресненско-Разложкото въста-
ние, което бива потушено с особена жестокост от военните 
части на Османската империя. Въпреки неуспеха, население-
то показва своя протест срещу решенията на Великите сили, 
което поражда нуждата от изграждане на организации, боре-
щи се за освобождението на Македония и Тракия.

На 23 октомври 1893 г. е създадена Вътрешна македонска 
революционна организация (ВМРО). Година по-късно е учреден 
Централен македонски революционен комитет с председа-
тел д-р Христо Татарчев и секретар-касиер Дамян Груев [2].  
В началото на август 1896 г. в Солун е направен Учредителен 
конгрес и организацията приема името Български македоно-од-
рински революционен комитет (БМОРК). В София се създава 
Задгранично председателство, а в Солун действа Централен 
комитет. Паралелно със създаването на БМОРК, на 28 март 
1895 г. в България се учредява Върховен македоно-одрински 
комитет (ВМОК) на емигранти от македонските земи, които 
ратуват за освобождението на Македония и Тракия. По-късно 
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БМОРК и ВМОК ще оформят две течения в освободителното 
движение – „центристи“ и „върховисти“, които имат различ-
ни схващания за реализирането на основната си цел. Първите, 
т.е. тези от Централния комитет, виждат освобождението 
чрез организирано народно въстание. Вторите, групирани 
около ВМОК, вярват, че това може да се случи само с помощ-
та на българската държава.

Наред с тях се появява и още едно относително самостоя-
телно течение в борбите за освобождение на Тракия и Маке-
дония – това на анархистите. Тяхната дейност започва със 
създаването на първите анархистки групи в България в края 
на XIX век.

Михаил Герджиков, виден анархист-революционер и деец 
в освободителното движение на Македония и Тракия, един 
от създателите на „Женевския кръжок“, вижда зараждането 
на тази радикална мисъл в срещата между руските емигран-
ти в Източна Румелия и българската интелигенция. Докато 
царската власт в Русия преследва революционерите, в ново-
създадената автономна област те откриват свободата на 
изразяване и достъпа до печатната преса, чрез които могат 
да представят и разсъждават над своите идеи.

Така ние можем да си обясним защо именно след създаването на 
новата държава – Източна Румелия, почна този прилив, това дви-
жение на политически хора, еднакво както от юг, така също и от 
север и запад, ние виждаме в страната да прииждат емигранти 
от всички части на Европа. (Георги Хаджиев. Националното осво-
бождение и безвластният федерализъм, 1992, с. 167)

През 1895 г. в Пловдив е създаден първият анархистки кръ-
жок, в който участват Михаил Герджиков и Петър Манджуков. 
Изключени от гимназията за своите убеждения, те се мес-
тят в Казанлък, а после и в Лом, като оставят след себе си 
анархистични групи. Влизат и в контакт с македонски рево-
люционери – „Йордан Божков от Велес и Иван Костов – бивш 
телеграфист от Вишани, Костурско“ [3].
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През 1897 г. български анархисти заминават да учат в Швей- 
цария, където създават Македонски таен революционен коми-
тет („Женевски кръжок“) с печатен орган – „Отмъщение“. 
Участниците „отпечатват и разпространяват в поробена 
Македония своя „Устав“, „Апел“ и „Програма“ [4]. Но дори и сред 
безвластниците има разногласия как да се участва в национално-
освободителните борби в Македония и Тракия. От една страна, 
дейци като Михаил Герджиков, Коста Нунков, Никола Дечев и 
др. подкрепят участието на анархистите в общата организа-
ция, а от друга, Слави Мерджанов, Петър Манджуков, Петър 
Соколов и „Гемиджиите“ съставят група „млади македонски 
безвластници“ [5]. Дейците от първата група участват актив-
но в четнически действия и дори заемат ръководни постове 
в организацията, докато вторите приемат терористичните 
действия като форма на съпротива и остават независими от 
организираното освободително движение. Терористичните 
действия, които предприема групата на „Гемиджиите“, са насо-
чени към чуждите капитали в Османската империя, чрез кои- 
то целят да привлекат вниманието на Великите сили към ос- 
вободителната борба в Македония. В Солун те правят няколко 

внушителни атентата, послед-
вани от такива в по-малък мащаб.

На 15 април 1903 г. Павел Ша- 
тев взривява френския кораб 
„Гвадалкивир“. На следващия ден  
Константин Кирков взривява  
газов тръбопровод, заради което 
Солун остава без вода и освет-
ление, а Йордан Попйорданов –  
банка „Отоман“. Останалите 
участници хвърлят бомби из 
различни точки на града. Почти 
всички от „Гемиджиите“ заги-
ват в ожесточени боеве с османс- 
ката войска.

Петър Соколов и Слави Мерджанов, учас-
тници в „Женевския кръжок“ и основате-

ли на групата на „Гемиджиите“.
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Държава и общество

За да се разбере защо българските безвластници вземат дей-
но участие в националноосвободителните борби, то е нужно 
да се анализира теорията на анархизма и отношението ѝ към 
„Националния въпрос”.

Михаил Бакунин прави отчетливо разграничение между дър-
жава и общество. В държавата той вижда враг, който „доми-
нира и напълно поглъща обществото“ [6], което е естествена 
организация, формирана от самите хора. Затова той призо-
вава към унищожението ѝ, тъй като тя е „една изкуствена 
единица, която се обяснява единствено посредством жерт-
ването на свободите“ [7]. За него „всяка власт, тежаща над 
народа, по един фатален начин му е враждебна“ [8]. Тя е „като 
вампир, който смуче кръвта на жертвата си.“[9]

Смуче кръвта на народа и сама се успокоява – моля ви се, още съв-
сем малко и ще отслабим хватката. (Михаил Бакунин, цитиран от 
Георги Константинов, Бакуниновата теория и практика на соци-
алната революция, 2014, с. 39)

На мястото на държавата Бакунин предвижда „създаване на 
автономна и съвършено свободна организация на освободе-
ните маси“ [10].

Вярата и способностите, които вменява Михаил Бакунин 
на народните маси, са факторът, който го кара да отхвърли и 
идеята за обществения договор. Правейки разграничение меж- 
ду държава и общество, той оспорва възгледа, че преди поя-
вата на държавни структури индивидите са живеели в посто-
янна война на всеки срещу всеки. Точно обратното, хората 
винаги са живели в общества, много преди да бъдат създаде-
ни държавните образувания. Това е така, защото според него 
обществото е „естествената и необходима единица“ [10].
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Абсолютната свобода е фундамент във възгледите на руския 
революционер. Затова той смята, че всяка индивидуална сво-
бода зависи от свободата на всички други.

Никой народ не би съумял да бъде напълно и солидарно свободен, в 
хуманния смисъл на думата, ако цялото човечество не е свободно 
(Михаил Бакунин, цитиран от Жан Препозие, История на анархизма 
в България, 2009 с. 195) [11].

В това се крие и идеята му за световна социална революция, 
която ще премахне всяка власт от човек над човека, всяка 
тирания и потисничество. Според него това е „истинска-
та, единствено легитимна революция“ [12], която не се бори 
за възстановяване или замяна на една власт с друга, защото 
основната ѝ „цел е пълното социално освобождение на масите“ 
[13]. Унищожението на физическите държавни граници между 
хората според него ще установи „великото отечество“ [14], 
чийто единствен враг ще е „света на реакция“ [15]. Това оте-
чество ще бъде според него федеративно, самоорганизирано 
и самоуправляващо се. Също така то ще се формира отдо-
лу-нагоре, от самите хора, на базата на комуни, провинции, 
нации, обединени европейски щати, единен свят. За Бакунин 
народът играе основна роля в разрушението и създаването, 
затова революцията „може да бъде само народна“ [16]. Зато-
ва той смята, че:

...всеки индивид, асоци ация или комуна, всяка провинция, регион 
или нация имат абсолют ното право да разполагат със себе си... 
(Михаил Бакунин, цитиран от Георги Константинов, Бакуниновата 
теория и практика на социалната революция, 2014, с. 58)
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Народ и нация

На базата на тези схващания могат да се изведат и разби- 
ранията за свободата на отделните народи, които да съжи-
телстват в един обединен свят, почиващ на братство, равен-
ство и солидарност. Няма как да се постигне абсолютна сво-
бода, ако има хора, които живеят все още в потисничество 
от местни или чужди власти. Редно е обаче да се направи едно 
ясно разграничение между две понятия, което често биват 
бъркани – „народ“ и „нация“. За тази цел можем да привлечем 
понятията, изведени от анархиста Рудолф Рокер:

Всеки народ е естествен резултат от обществени съюзи, слива-
не на човешки същества, произлезло (sic) при дадени еквивалентни 
външни условия на живот, с общ език и специални предразположе-
ния, дължащи се на климатичната и географска среда, в която се 
развива. По този начин се формират и известни общи черти, които 
оживяват във всеки член от етническата асоциация и съставля-
ват важен елемент за неговото обществено съществуване. Това 
вътрешно сродство не може да бъде изработено изкуствено, както 
и не може да бъде разрушено по насилствен начин... (Рудолф Рокер, 
Национализъм и култура, 1998, с. 171)

От друга страна, за нацията, твърди Рокер:

Една нация никога не е друго, освен изкуствен резултат на полити-
чески претенции за власт, а национализмът – никога друго, освен 
политическа религия на съвременната държава.

И допълва:

Нацията обаче не може да съществува без държавата. Тя е обвър-
зана с нея във всичко и дължи съществуването си изключително на 
нея. (Рудолф Рокер, Национализъм и култура, 1998, с. 171-172)
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Затова, според Георги Хаджиев, народите имат право да се 
борят за своята свобода и автономия, а „всяко освобожде-
ние, всяко ползване на свобода е прогресивно явление“ [17]. И 
допълва, че:

Самоопределението на народите, тяхното обособяване в автоно-
мии и независими общности е право, което никой не може да отре-
че. (Георги Хаджиев, Национално освобождение и безвластният 
федерализъм, 1992, с. 150)

В програмата на Македонския таен революционен комитет е 
записано, че ще търси:

Пълна независимост и най-широка свобода за Македонския народ, 
за да си нареди той сам каквото обича управление. [18]

Анархистите от МТРК приемат да работят за единство между 
народите и отричат всяка форма на шовинизъм и национализъм. 
Всеки опит за подобни действия ще бъде строго преследван:

... на всички шовинистически действия в Македония, биле те от 
българе, гърци, сърби или които и да са други, нашите комитет-
ски работници са длъжни да противодействуват, а самите дейци 
в туй направление ще се преследват, като най-големи народни 
врагове. [19]

Бакунин „признава абсолютното право“ [20] на всяка нация или 
народ да се обособи в пълна автономия. Това са размишления, 
които са плод на идеята за свобода, в която той така силно 
вярва. Въпреки това той пише, че предприемат ли стъпка към 
изолиране от останалата част от човечеството, автоном-
ните народи „ще се лишат от всички услуги, от всяка помощ, 
от всяко покровителство на солидарността...“ [21]
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Бакунин се бори с всички средства, както се изразява сами-
ят той, за постигането на едно глобално отечество, но не 
отрича чувствата на привързаност към родната земя:

Патриотичното чувство на масите изразява едно естествено 
отношение. Далеч от това да почива върху обикновена абстрак-
ция, това чувство, напротив, е резултат от физическата и био-
логическа привързаност, която народите и индивидите питаят 
към формиралата ги географска и човешка среда. (Жан Препозие, 
История на анархизма в България, 2009, с. 204)

Тези чувства, смята Бакунин, се базират на „конкретно прежи-
вян опит“ [22]. В този дух пише и друг теоретик на анархизма –  
Рудолф Рокер. Той се противопоставя на крайния индивидуа-
лизъм, който разглежда отделния индивид като същество 
отвъд времето и историята. Напротив, човекът винаги се 
е организирал на родов принцип сред своите събратя. Много 
преди да се създаде държавата, първобитните хора са се дви-
жели в групи, за да си помагат и да преодоляват опасностите.

Прочее не вярвайте, че това, което формулира вашият мозък и 
което затрогва сърцето ви, е израз само на вашето лично аз. Не, в 
нас мъждеят впечатленията на цели генерации, които са ни пред-
шествували, и из дъното на нашата душа хиляди скрити нишки 
водят към мъгливото царство на миналото. Всичко, което е живя-
ло преди нас на тази земя и ни е предадено по наследство, живее в 
нас. (Рудолф Рокер, Федерализъм и централизъм, 1997, с. 16)

Въпреки това, Рудолф Рокер представя разликата между любов- 
та към родното, от една страна, и национализма, който е 
олицетворение на държавността, от друга.

Чувството към родния кът няма никакво родство с така нареченото 
„национално съзнание“, макар често да ги представят и продават на 
дребно на еднаква цена, както правят фалшификаторите на пари.
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Рокер продължава:

Опитът да се замени естествената привързаност на човека към 
родния му край със задължителната любов към нацията, коя-
то както видяхме, възникна поради външни обстоятелства, без 
вътрешни основания и срастнала с елементи на брутална сила – е 
един от най-учудващите феномени на нашето време, защото така 
наричаното национално съзнание не е нищо друго, освен вярване, 
разпространявано от политически съображения за власт. (Рудолф 
Рокер, Национализъм и култура, 1998, с.184)

От тази гледна точка българските анархисти участват 
активно в националноосвободителните борби в Македония и 
Тракия. Техният устрем към свобода ги подтиква към тези 
действия, но не с цел създаване на нова държава или присъе-
диняване към България, а автономия, съставна част от све-
товната федерация:

Като интернационалисти българските анархисти се обявяват и 
ратуват за Балканска федерация – съставна част на бъдещата 
дунавска, европейска и световна федерация на народите… (Георги 
Хаджиев. Националното освобождение и безвластният федерали-
зъм, 1992, с. 153-154)
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Националнаосвободителните борби  
и социалната революция

Участието на анархисти в националноосвободителните бор-
би поставя въпроса за целите, които те сами си поставят. 
Ако търсят постигането на анархия, не трябва ли да водят 
самостоятелна борба, която е отвъд идеите за национал-
но освобождение и изграждане на нова държава? Не биват ли 
използвани по този начин техните сили и средства в борбата 
за чужди идеали?

Михаил Бакунин, като теоретик и революционер, дава отго-
вор на тези въпроси. Делото му се свързва с редица устави и 
програми, които е написал за редица организации, сред кои-
то и проектопрограмата на БРЦК [23]. Самият той участва 
в редица бунтове, въстания и революции, сред които февру-
арската революция във Франция от 1848 г., въстанието на 
чешките студенти, бунтовете в Дрезден през следващата 
1849 г., полското въстание от 1863 г. и бунта в Лион от 1870 г.  
Бакунин е колкото дързък с перото, толкова и на дело, кое-
то се забелязва от бурния му и изпълнен с премеждия живот. 
Той влиза във връзка с революционери от цяла Европа, с които 
обменя опит и води идейни спорове. Поддържа взаимоотно-
шения с Любен Каравелов, среща се с Теофил Райнов и Райчо 
Гръблев [24].

Всичките участия на Бакунин в революционни ситуации 
имат една конкретна цел: той се надява, че някой от отдел-
ните социалните конфликти би породил искрата, която да 
доведе до началото на така желаната от него световна соци-
ална революция.

И като отправна точка може да послужи всеки събитиен тласък, 
без дори неговите автори да са помислили за каквато и да е Соци-
ална революция. (Михаил Бакунин, цитиран от Георги Константи-
нов, Бакуниновата теория и практика на социалната революция, 
2014, с. 39)
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Според него обаче има страни, които са по-предразположе-
ни към революционна ситуация поради своите особености. В 
своята „Програма и организация на Интернационалното брат-
ство или на Революционния алианс“ Бакунин пише следното:

Нашата революция по самата си натура може да бъде само све-
товна. Но определени страни, поради особеностите на своето 
историческо, икономическо и политическо положение са по-пред-
разположени и способни да я започнат, отколкото останалите.

И по-нататък:

Щом веднъж революцията е започнала в тях, те трябва да станат 
огнище на революционната пропаганда и борба за всички останали 
страни. (Михаил Бакунин, Избрани страници за и от него, 2004, с. 
29-30)

Същите мисли споделя и Георги Хаджиев, защото вижда във 
всяко революционно движение „елементи на социално осво-
бождение, т.е. то е обект на социална революция“ [25].

По тази причина може да се смята, че българските анар-
хисти са искали да използват възможностите на национал-
ноосвободителната революция, за да я трансформират не 
просто в обособяването на нова държава или присъединяване 
на териториите към друга, а в социална революция, която да 
се разгори на Балканите.

     

Практически проявления

Участието на българските анархисти в освободителните 
борби в Македония и Тракия не се свежда само до въоръжена-
та борба, в която те въвеждат изцяло нов елемент – инди-
видуални терористични действия. Напротив, те оставят в 
историята нещо повече, успявайки да създадат своя идеал –  
Странджанската безвластна комуна. Интересното е, че в 
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тези райони липсва широка пропаганда на идеите им, а дей-
ците са малко на брой. Въпреки това местното население, в 
Бакуниновия смисъл, само̀ осъзнава и реализира това, което 
е най-добро за него.

В процеса на подготовка на въстанието в Тракия местните 
„по своя воля създават комуни, земята и добитъкът стават 
обща собственост“ [26]. Колективните им действия спомагат 
за снабдяването с оръжия и храна. Избухването му започва в 
началото на август 1903 г., на Преображение. Самоотверже-
ни действия на местното население и революционните чети 
успяват да освободят голяма част от Източна Тракия. В рам-
ките на 20 дни е установена т.нар. Странджанска комуна – 
„Първа безвластническа комуна в България“, както я описва 
Георги Хаджиев.

Образувана е една общност, основана на принципите: свобода, 
равенство, братство. Чрез всеобщо съгласие се решават всички 
въпроси и заглъхват старите вражди между българи и гърци. Всички 
заедно изгарят данъчните книги. (Георги Хаджиев. Националното 
освобождение и безвластният федерализъм, 1992, с. 125)

В политически смисъл няма власт, защото населението не изби-
ра кметове и председатели, които да управляват, а „излъч-
ва и избира сред своите хора комисии“ [27], които да движат 
обществените дела. Четите нямат ролята на заповедник, а 
само на помощник и пазител на местното население. Във вся-
ко село има „смъртна дружина“, която представлява револю-
ционно ядро, съставляващо единица от въстаническите части.

В икономически смисъл има безкласово общество. Сто-
панската уредба в тези райони отхвърля идеята за частна 
собственост. Селските имоти „нямаха вече частни стопа-
ни, а принадлежаха на цялото село и на организацията“ [28]. 
Продукцията се разпределя по равно сред населението; така 
и най-бедните до този момент могат да почувстват братс- 
твото и солидарността.
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Комуната функционира в различните населени места във 
времето между 21-ви и края на месец август. Изпращането 
на редовна турска армия с численост от 40 000 и добро въо-
ръжение предвещава разгрома на въстаналите, което носи 
след себе си хиляди избити, ранени и прокудени от родните 
си земи. Запалени са цели 66 села [29].

Заключение

Участието на българските анархисти в освободителните бор-
би в Македония и Тракия оставя своя отпечатък в историята. 
Въпреки че има опити от властта за изопачаване и прикриване 
на убежденията на безвластниците в тези събития, тяхното 
участие трудно може да бъде заличено.

Интернационалисти по своите убеждения, те отхвърлят 
шовинистичните разбирания на национализма, който е послед-
ното убежище на всяка власт. Тяхната вяра в международно 
братство между хората, отхвърлили оковите на всяко гос-
подство, дава представа за истинската любов към глобалното 
отечество, съставено от федериращи се общности и народи.
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В предисловието към добилия популярност документален 
филм Относно насилието (2014, реж. Йоран Олсон), пост-
колониалната теоретичка Гаятри Спивак настоява, че 

така, както алжирският революционер, психоаналитик и тео-
ретик Франц Фанон си е присвоил труда на немския философ  
Хегел, така и за нас е необходимо да направим същото с Канто-
вото твърдение, че „Това, което народът (цялата маса от по- 
даници) не може да реши за себе си и съставящите го негови съ- 
граждани, това и суверенът не може да реши вместо него“. 
(Кант 2009: 241) Немалко са моментите от последните някол-
ко месеца, в които се разигра именно един такъв отказ на 
хората да предоставят на суверена отнетото им или може 
би никога непрактикувано право да вземат решения, пряко 
засягащи живота и правото им на самоопределяне. Скорош-
ните събития по време на референдума в Каталуня и протес- 
тите срещу срещата на върха Г-20 в Хамбург през юли 2017 г.  
са такива събития. Несъмнено би било интересно двете движе-
ния – т.нар. „сепаратистко“ и „антиглобалистко“ –  да бъдат 
разгледани от гледна точка на ефективността и стратегиите, 
прилагани от локализирани или пък транснационални форми 
на съпротива в контекста на глобалния капитализъм. Поради 
всеобхватността на такъв един проект обаче, тук ще засег-
на по-конкретно (без да имам претенцията за пълен очерк 
на събитията) само едно от двете – а именно протестите 
срещу Г-20 в Хамбург, – защото тъкмо тяхното отразяване,  
легитимност и най-вече темата за насилието намериха  

„Хвърлиш ли един камък,  
това е подсъден акт.  

Ако хиляда камъка бъдат захвърлени, 
то този акт е политически.“  

– Улрике Майнхоф

„Деколонизацията винаги е  
насилствено събитие.“  

– Франц Фанон

https://filmquarterly.org/2014/10/29/preface-to-concerning-violence/
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особено силен отзвук в дискусионната група на списанието 
ни преди няколко месеца. Също така, макар че съществу-
ват аргументи срещу употребата на насилие като форма на 
съпротива, които заслужават по-внимателен прочит и които 
не произлизат непременно от консервативна или либерална 
позиция, тук интересът ми е насочен към текстове и ситу-
ации, които обсъждат насилието като съпротива от гледна 
точка на условията му за възможност, необходимостта и 
рационалността му. Ще се концентрирам върху тази макар 
и непопулярна и може би провокативна перспектива, защото 
ми се струва, че тя е по-скоро липсваща от българския кон-
текст. Този щекотлив въпрос пък, от своя страна, логично 
налага заниманието с новаторския труд на Фанон и темата 
за насилието в деколониалния контекст.

Парии презрени* на Фанон е публикувана през 1961 г. в същата 
седмица, в която авторът ѝ умира от левкимия. Още този 
ден е забранена и иззета от разпространителската мрежа 
във Франция. Нейната първа глава, върху която е базиран и 
филмът на Олсон, е наименувана Върху насилието и поста-
вя парещия проблем за деколониалното насилие в една коло-
ниална, вече дефинирана от насилие ситуация. Фанон нито 
за момент не поставя под въпрос легитимността или дори 
необходимостта на тези насилствени освободителни прак-
тики, но това далеч не означава, че – противно на прочита на 
Сартр във въведението** му към книгата – той приветства 
употребата на насилие. По-скоро, както и Хоми Баба, и Гаятри 
Спивак, наред с други постколониални теоретици подчерта-

* Заглавието на книгата е взето от първата (във френския оригинал – третата) строфа 
на Интернационала „На крак, о, парии презрени, / на крак, о, роби на труда!“. Всички пре-
води от текста на Фанон са мои и направени по английското издание на книгата.

** Жан-Пол Сартр е сред първите френски интелектуалци, които незабавно разпознават 
значимостта на тезите на Фанон. Той пише и въведението към Парии презрени, което 
бива поместено в същата публикация. След 1967 г. обаче, по инициатива на съпругата на 
автора, Джоузи, то често бива премахнато, тъй като по нейно мнение „проционистките 
възгледи [на Сартр] са несъвместими с работата на Фанон.“
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ват, Фанон полага усилие да покаже, че именно в това се крие 
дилемата на колонизираните: в манихейския, насилнически 
колониален свят единствената форма на съпротива, която 
може да бъде увенчана с успех, е тази, която също говори 
езика на насилието. „[Д]еколонизацията винаги е насилствено 
събитие“ (Fanon 1961: 1) пише Фанон; но това е така, защото 
самата структура на колонизирания свят е белязана от наси-
лие и единствено разрушаването ѝ със сила може да доведе до 
нейното тотално преобръщане. „Същите тези хора, на които 
им е било непрекъснато втълпявано, че разбират единствено 
езика на силата, сега решават да изразят себе си именно чрез 
сила“ (стр. 42). Именно в това се таи и трагедията на антико-
лониалните и деколониални освободителни движения – че за 
да си върнат човешкия статус в лицето на колонизаторите, 
за да разрушат физическите бариери, маркиращи колониална-
та територия, за да се противопоставят на наложеното им 
ограничение на движение, колонизираните народи разполагат 
единствено с езика на насилието.

Плакат на филма на Джило Понтекорво  
Битката за Алжир. Източник.

Корица на книгата на Урсула Ле Гуин Светът 
се нарича дъбрава. Източник.

http://en1.alllies.org/wp-content/uploads/2014/08/Aw9jC2oP9kaOj3nJ8XN1V1UsXOS.jpg
https://yellowedandcreased.files.wordpress.com/2015/06/word-for-world-is-forest.jpg
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Различни артистични творби – от брилянтния филм на Джило 
Понтекорво от 1966 г. Битката за Алжир до фантастичния 
роман на Урсула Ле Гуин Светът се нарича дъбрава (1976 г.) –  
разиграват именно тази дилема. За последния авторката сама 
пише в предисловието, че докато го е писала, е била силно 
повлияна от събитията по време на войната във Виетнам, в 
протестите срещу която тя активно участва. Фиктивната 
планета от романа ѝ е обитавана от хора, които обаче не са 
разпознавани като такива от колонизиралите я човеци. При-
шълците (чиято родна планета в явна асоциация с нашата Земя 
е наричана Тера) започват да експлоатират ресурсите на пла-
нетата и да секат горите, които я покриват, както и да при-
нуждават местното население да полага робски труд в тяхна 
услуга. Ключов елемент от романа е, че колонизираният народ 
не просто е дехуманизиран, ами в лицето на колонизаторите 
тази липса на „човечност“ е обвързана с отказа им (погрешно 
привидян като неспособност) да упражняват насилие, да се 
бунтуват и съпротивляват срещу потисниците си. Преходът 
от ненасилие към целенасоченото прилагане на сила – който 
преход предизвиква недоумение у доскорошните потисници, 
осланяли се на това, че добре „познават“ пацифистичната, 
пасивна същност на подвластните им – се оказва единствени-
ят начин, по който местното население успява да си отвоюва 
обратно свободата, пропъждайки колонизаторите. В края на 
историята планетата, макар и поставена под запор за по-на-
татъшни изследвания от външни народи, ще бъде завинаги про-
менена – защото дребните обитаващи я човечета са получили 
„дара на убийството“ (Ле Гуин 1992: 139) от колонизаторите. 
Насилието тук, както и в десетките бивши колонизирани стра-
ни от Алжир до Виетнам, от Буркина Фасо до Индия, е нежела-
ният, непоискан от никому дар, който обаче се оказва необхо- 
димият елемент за постигането на освобождение и незави- 
симост.
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Но по какъв начин всичко това е обвързано със събитията 
в Хамбург от тази година? Можем ли да съпоставим кърва-
вите антиколониални борби от втората половина на XX век 
със съвременния, до голяма степен представен като „изгла-
ден“ и „изчистен“ откъм неравенства център на втория по 
големина град в Германия – еталон на западната либерална 
демокрация и цивилизационно господство? И най-вече, ако 
искаме да твърдим, че употребата на сила в контекста на 
антиимпериалисткото и антикапиталистическо движение и 
съответно в рамките на протестите срещу Г-20 е не прос-
то оправдано, но и необходимо, то можем ли да поставим 
знак на равенство между колониалното потисничество и 
формите на опресия, създадени и стимулирани от капитала?  
Струва ми се, че недвусмисленото поставяне на такъв един 
знак на равенство би рискувало да прикрие отликите между 
ситуации, които все пак са продукт на различен тип господ-
ство, на различни (макар и очевидно обвързани) исторически 
моменти и най-вече между различните групи съпротивляващи 
се субекти, употребяващи различен по вид насилие като форма 
на борба срещу доминиращата рамка.* Не е особено оригинално 
твърдението, че капитализмът и колониализмът са взаимно 
поддържащи се форми на опресия, нито че исторически коло-
ниализмът е обслужвал (а в т.нар. неоколониална ситуация 
и продължава да обслужва) интересите на господстващите 
народи в опита им да експлоатират естествените ресурси, 
както и интелектуалния и физически труд на конструираните 
като „нисши“ и „неразвити“/„немодерни“ територии по целия 
свят. Расовата теория и официалните доктрини на христи-
янската религия винаги са играли ключова роля за епистемо-

* Отликите в тази връзка са много и значителни – например не бихме могли да твърдим, 
че степента и качеството на дехуманизация на колонизираните народи и тази на про-
тестиращите срещу глобалния капитализъм от страна на доминиращата класа са срав-
ними, нито че насилието, до което прибягват, е от същия порядък. Така например дока-
то при протестите срещу Г-20 то често има символично естество и е насочено срещу 
полицията като въплъщение на държавната власт или пък срещу частна собственост, в 
антиколониалното насилие няма нищо символично.
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логичното стабилизиране и легитимиране на тази рамка на 
насилие. И все пак тук ми се ще да подчертая специфичността 
на антиколониалните борби от втората половина на XX век 
и тази на антиимпериалистките, антикапиталистически от 
началото на XXI, израз на които са протестите срещу Г-20 в 
Хамбург от тази година. Казвайки това, твърдението ми е, 
че все пак има нещо споделено в неизбежността на насилието 
както в антиколониалните, така и в антикапиталистичес- 
ките борби, макар и то логично да приема различни форми. 

Срещите на върха Г-20 се провеждат от 2008 г. насам, като 
тази през 2017 г. бе дванадесетата подред, събрала държавни-
те лидери на страните-членки. Самите събития, протичащи 
под шапката на Г-20, могат да представляват както срещи 
на лидерите, така и да бъдат провеждани на министерско 
ниво или да са съвещания на управителите на централните 
банки от страните членки. „Г-20“ обединява 19-те най-бога-
ти страни в света плюс Европейския съюз (ЕС) (представля-

Протестиращи за права на местното население по време  
на срещата на върха Г-20 в Торонто през 2010 г. Източник

http://www.ctvnews.ca/native-protesters-march-in-downtown-toronto-1.526026
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ван едновременно от Европейската комисия и Европейската 
централна банка).* Любопитно е, че страни-членки на ЕС като 
Германия, Франция, Италия и Великобритания фигурират 
като отделни участници в срещите Г-20, отвъд индиректно-
то им представителството от страна на Съюза.** Целта на 
тези срещи е да бъдат обсъждани механизми за осигуряване 
на международна икономическа стабилност. Не е необходима 
особено голяма доза цинизъм, за да прочетем в тази заявка 
за „стабилност“ желанието за запазване на статуквото, кое-
то поначало е осигурило на страните, представени в Г-20, 
позицията на глобални икономически лидери, а съответно и 
на значими играчи на геополитическата сцена.

Докато лидерите на страни като Полша и Норвегия критику-
ват ексклузивността на членството в Г-20 от гледна точка 
на собственото си отсъствие в групата въпреки претенци-
ите си за икономически статут, масовите протести, които 
срещата на върха предизвиква от самото си начало, дават 
израз на много по-структурни и основополагащи критики. Те 
поставят под въпрос самата логика на представителството 
и на упражняване на власт въз основа на икономическо господ-
ство. Проблематизирани биват също така и отсъствието на 
определени ключови теми от масата за преговори, липсата 
на прозрачност, достъпност на информация и възможност 
за включване от страна на дори номинално „представените“ 
населения. Тези протести често са организирани от и обеди-
няват различни по вид групи с различни политически искания –  
от екологични до LGBTQ активисти; от такива, борещи се за 
правата на местното население (като в Канада през 2010 г.), 
до студентски организации, анархисти, антиглобалисти и пр. 

* Заедно, брутният вътрешен продукт на икономиките на тези страни възлиза на 85% 
от световния такъв.

** Някои от останалите страни-участници в тях са Мексико, Канада, САЩ, Китай, Турция, 
Япония, Саудитска Арабия, Русия, Южна Африка (единствената страна от целия афри-
кански континент) и др.
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Парадоксално е може би, че Г-20 се превръща в повода, сре-
щу който се мобилизират толкова много разнородни групи, 
обединени по линия на критика спрямо различни аспекти на 
статуквото. Срещите на върха онагледяват и същевремен-
но обособяват локално и времево това статукво, и отчасти 
се превръщат в условие за възможност за мобилизирането 
на концентрирана масова съпротива. На координационната 
страница G20hamburg можем да разгледаме активистката 
програма за периода 1 – 9 юли 2017 г. (срещата на върха беше 
на 7 и 8 юли), която, освен протести, включва и образовател-
ни програми, прожекции, лекции и дискусии.

 
На 6 юли 12 000 души протестираха само на втория* от по-го-
лемите протести, събрали се под лозунга G20 Welcome to 
Hell. Той стана и повод за първите сериозни сблъсъци между 
протестиращи и полиция, както и за вълна от неодобрение 

* Един ден по-рано се проведе Women‘s March gegen Trump und G20.

Протестиращи и полиция лице в лице по време на протестите  
срещу Г-20 в Хамбург през юли 2017 г. Източник

http://g20hamburg.org/de/calendar-node-field-date/month/2017-07
http://cdn1.spiegel.de/images/image-1162788-860_poster_16x9-hsnh-1162788.jpg
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срещу част от протестиращите. Последните дръзнаха да 
отговорят с камъни и молотовки на запратените срещу им 
полицейски палки, водни оръдия и сълзотворен газ, както и да 
„вандализират“ частна собственост като коли и витрини на 
магазини и банки.

 
„Хвърлиш ли един камък, това е подсъден акт. Ако хиляда камъ-
ка бъдат захвърлени, то този акт е политически. Запалиш ли 
кола, този акт е подсъден. Ако стотици коли бъдат запалени, 
то този акт е политически.“ Това са думи на немската жур-
налистка и активистка Улрике Майнхоф, които пише ден след 
нападението с огнестрелно оръжие срещу левия активист 
Руди Дучке, извършено на 11 април 1968 г. от антикомуниста 
Йозеф Бахман. Атентатът срещу Дучке, както и убийство-
то на студента Бено Онезорг по време на протестите сре-
щу посещението на иранския шах в Западен Берлин през юни 
предходната година, радикализират лявото движение, част 
от което е и Майнхоф.* В друг неин текст от 1968 г. – От 
протест към съпротива** –  тя критикува лицемерието на 

„...тези, които осъждат хвърлянето на камъни и палежите от пози-
цията си на власт, но не и подстрекателството на ИК Шпрингер***, 
не и бомбите във Виетнам, не и терора в Персия, не и изтезания-
та в Южна Африка [...] – тяхната отдаденост към ненасилието е 
лицемерна. Те използват двойни стандарти, те искат точно това, 

* Можете да прочетете повече за историята на лявото движение от 60-те години насам, 
основаването на Rote Armee Fraktion [Фракция червена армия], както и радикализирането 
на дейността им от различните поколения членове в двата тома на документална кни-
га на André Moncort и J. Smith The Red Army Faction: A Documentary History (т.1 – 2009 г., 
т.2 – 2013 г.). Филмът Der Baader-Meinhof Komplex (реж. Ули Едел, 2008) също дава добра 
представа за събитията в Западна Германия през периода.

** Превод от немски – Н.Г.

*** Alex Springer Verlag е голяма издателска къща, публикуваща традиционно консервативни, 
високо тиражни таблоиди като вестниците BILD и Berliner Zeitung. В месеците преди опи-
саните по-горе събития те публикуват множество насаждащи омраза и подстрекателски 
материали  срещу протестиращите студенти и лидерите на Външнопарламентарната 
опозиция (APO). Заради това много от протестиращите обвиняват списващите вестни-
ците в съучастничество в убийството на Дучке.
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което ние, които тези дни излязохме на улицата – със и без камъни 
в джобовете си – не желаем [...]. [Линдън] Джонсън, обявил Мартин 
Лутър Кинг за национален герой, и [Курт Георг] Кийзингер, изказал 
съжаление в телеграфски стил за опита за убийство на Дучке, –  
те са представителите на властта, срещу която се изправиха  
и Кинг, и Дучке; на насилието на системата, създала и Шпрингер, 
и войната във Виетнам...“.

 
И така почти точно 50 години след написването на тези редове 
сме поставени в сходна позиция, в която либералната и консер-
вативната преса все така продължава да поддържа статукво-
то и бълва материали, осъждащи „насилието“ на палежите и 
захвърлените камъни от страна на протестиращите срещу 
Г-20, но не е и наполовина толкова отдадена на списването 
на материали, които биха изобличили насилието, предприе-
то от управляващата върхушка на страните-членки на сре-
щата – от терора над кюрдското малцинство и опозицията 
в Турция, през позорната сделка между Меркел и Ердоган по 
време на т.нар. „мигрантска криза“ в Европа, до отсъствие- 
то на политическа воля за справяне с настъпващите клима-

тични промени и ролята на гло-
балните концерни и международ- 
ната общност (чиито най-влия-
телни представители по случай-
ност са и страни-членки на Г-20)  
за решаването им. 50 години по- 
късно все така осъждаме „наси- 
лието“ на шепа леви анархисти, 
отказали да свалят маските си,  
изправени пред цял батальон 
тежко въоръжена военизирана 
полиция (чиито членове впро-
чем също до един носят мас-
ки),  но отказваме да говорим 
з а  н а п а д е н и я т а  с  д р о н о в е  в 
Пакистан, Йемен, Афганистан  

Улрике Майнхоф като журналистка. В 
периода 1959-1969 г. пише текстове за 

лявото издание konkret, а е негов главен 
редактор от 1960 до 1964 г.  Източник.

http://www.anticapitalistes.net/local/cache-vignettes/L420xH419/arton2875-97a1b.jpg
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и Сомалия, взели между 700 и 1500 цивилни жертви, сред които  
и поне 262 деца. Малко вероятно е сп. Spiegel, което помес-
ти коментар от редактора си Флориан Гатман, призоваващ 
полицията да се изправи срещу „тези хора“ (сиреч „обзети-
те от сляпа ярост“ протестиращи срещу Г-20) „с цялата си 
строгост, в краен случай и с тежко въоръжени спецчасти“, да 
реагира със същия морализаторски патос срещу експорта на 
оръжия от немски фирми към Саудитска Арабия. Не е ли това 
насилие, употребявано от икономическите сили на деня в името 
на икономическите им и геополитически интереси, сравнимо 
именно с насилието на колониалните сили, които експлоатират 
и убиват, за да наложат господството си? Както пише Фанон 
в Относно насилието – Третият свят е продукт на Европа и 
продължилите с векове кражби не само на „диаманти, масло, 
коприна, памук, дърво и екзотични продукти“ (Фанон, с. 58), 
но и на човешки живот.*

Показателно е, че именно отказът на някои от анархисти-
те от black bloc** да се подчинят на заповедта на също забу-
лените полицаи да свалят собствените си маски, отприщва 
насилието срещу анархистите. Защото това е жест, който 
отказва да се съобрази с консенсуса, че насилието е монопол 
единствено на държавата и който прилага на практика иска-
нето за равенство. От позицията на господство искането за 
равенство от страна на потиснатите винаги ще бъде при-
виждано като провокация или дори като отявлена конфрон-
тация.*** Така както и в колониалния контекст първата стъп- 

* И още: „Задушаващите я богатства са онези, които са откраднати от ниско развитите 
народи. Пристанищата на Холандия, доковете на Бордо и Ливърпул са били специализирани 
в търговията с негри и дължат известността си на милиони депортирани роби.“ (Фанон, 
с. 58-59.)

** Тактика, при която групата протестиращи се облича изцяло в черно с цел да изглежда 
единна, като за да запази анонимността си – включително с цел предпазване от неона-
цистки нападения – използва лицеви маски. Обикновено групата функционира автономно 
от останалия протест и често формира буфер между него и полицията.

*** Нека не се залъгваме, че привиждането на искането за равенство като провокация е 
явление единствено във формално колонизираните страни, ами си припомним това как 

„чистият българин“ Ангел Калеев преби младежа Митко Йонков през април 2016 г., защото 
последният си позволил да твърди, че двамата – българин и ром – били равни.

https://www.thebureauinvestigates.com/projects/drone-war
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/g20-gipfel-in-hamburg-trotz-gewalt-protest-ist-richtig-kommentar-a-1156673.html
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/20160422-mitko-yonkov/
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ка на „местния е да заяви, че е равен на колонизатора. Пра-
вейки още една стъпка, той е готов да се бори да стане нещо 
повече от колонизатора.“ (Фанон, 1961, стр. 9).

Да отхвърлиш това искане като прибързано или недал-
новидно, да опишеш антиколониалното насилие в лицето на 
потисничеството като „нелегитимно“ или още по-лошо, като 
„делегитимиращо“ исканията на целия протест, означава да 
отречеш това, че логиката и структурата на господство 
вече са дефинирани от насилие. Особено последното твър-
дение – за това, че, хвърляйки камъни и палейки коли, шепа 
протестиращи „делегитимирали“ иначе донякъде разумните 
искания на останалите, бе често преповтаряно в либерална-
та преса в Германия и отчасти подето от някои от самите 
демонстранти. Други обаче – като учениците, организира-
ли образователната стачка в рамките на Г-20 – не могат да 
бъдат заблудени толкова лесно. Затова и на твърденията, че 
техният протест бил мирен, те отговарят с прессъобщение 
на страницата g20hamburg:

„1. Нашият протест не беше мирен. Този петък младите хора про-
тестирахме шумно и яростно срещу Г-20, образователната ни 
система и капитализма.

Протестиращи срещу 
Г-20 в деня след големите 
сблъсъци между полиция и 
black bloc активисти.  
На банерите: „Ние сме 
сладки“ и „Острфийзен, 
моля, не удряйте“.  
Източник:  
SpiegelOnline/DPA.

https://www.g20hamburg.org/de/content/bildungsstreik-war-widerstandig-laut-und-wutend
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bild-1156673-1163385.html
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2. В продължение на седмици бяхме заблуждавани, принизявани 
и потискани от страна на училищните власти, полицията и др., 
например чрез заплашване със забележки в дневника и забраната 
на първоначалния ни маршрут за протеста. За нас е лицемерно, че 
сега същите тези хора ни дават за пример за мирен протест и зло-
употребяват с нас. Не ни трябва вашата оценка на протеста ни.
3. Ние като млади хора заедно се осмелихме да прекрачим грани-
цата (на нелегалността) като стачкувахме в образователните си 
институции. Съзнателно не се подчинихме и това си струваше! [...]“

Именно такъв тип не само физическа, но и епистемологич-
на съпротива е нужна да бъде оказвана в лицето на опити за 
смекчаване на критиката на някои и тяхното настройване 
срещу естествените им съюзници. Част от съпротивата 
действително се състои в изобличаване на механизмите, кои-
то представят държавното насилие единствено като про-
дукт на някаква вездесъща и необходима рационалност, но не 
и като терор като всеки друг. Друга част от съпротивата 
може да се състои във физическата конфронтация в лицето на 
сълзотворния газ, каските, палките и водните оръдия. На нас, 
които наблюдаваме и коментираме случващото се от сигур-
ната дистанция на екраните си, не се полага да съдим съпро-
тивляващите се за употребата им на средства – по-скоро 
би трябвало да се запитаме защо и в какви условия поначало 
тези средства са станали необходими.

Библиография  à 
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Текст: Калина Дренска, 
Снимки: Елена Константинова

Заглавно изображение:  
Скуотът на „Ригаер щрасе“ 78.
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3000 полицаи от цялата страна вече втори 
ден се опитват да разрушат барикадите. 
В небето кръжат хеликоптери, по земя 

срещу протестиращите са пуснати поне десет водни оръдия, 
пръска се сълзотворен газ, стреля се. Иззад окопите летят 
коктейли „Молотов“ и камъни, а от прозорците се веят анар-
хистки флагове. Транспарантите по фасадите на сградите 
се противопоставят на плановете на имотни спекуланти и 
политици да „модернизират“ улицата, като преди това изсе-
лят настоящите ѝ обитатели.

Сцените са от акцията по разтурване на скуотовете* на 
„Майнцер щрасе“ в източноберлинския квартал „Фридрихсхайн“, 
състояла се между 12 и 14 ноември 1990 г. Това е най-голямата 
полицейска интервенция в следвоенната история на Берлин. 
Изселени са обитателите на всичките 13 скуота на улицата, 
с което ефективно е „обезглавена“ най-радикалната част от 
скуотърското движение в Източен Берлин. Скуотове в града 
обаче се появяват за пръв път далеч по-рано и съвсем не на 
изток. 

Скуотърското движение се заражда в западната част на нем-
ската столица още през 70-те и 80-те години на миналия век. 
В началото работници, мигранти и бедни хора се самонаста-
няват в празни сгради от недоимък и нужда, за да имат покрив 
над главите си. По-късно към подобни практики прибягват 
и представители на по-бунтарски субкултури и автономни 
леви движения, често в знак на протест срещу политическа-
та и социална реалност. През 1981 г. градската управа отго-
варя на зачестилите окупации. Създадена е важащата и до 
днес Берлинска линия, според която полицията има право да 
разтурва новоокупирани скуотове до 24 ч. след като разбере 
за окупацията им. „Старите“ скуотове могат да продължат 
да съществуват, освен ако собствениците на сградите не си 

* скуот (от англ. squat) - пустееща или неизползвана сграда или помещение, в което хора 
се нанасят нелегално, използвайки го за живеене или социални дейности.
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„Майнцер щрасе“ по време на размириците между 12 и 14 ноември 1990 г. 
Източник: Tagesspiel

http://www.tagesspiegel.de/images/imago50091428h/12583642/4-format140.jpg
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потърсят правата в съда. В годините след въвеждането на 
закона от общо 165 окупирани къщи в Западен Берлин 60 биват 
разтурени, а останалите легализирани – понякога скуотъри-
те успяват да откупят сградите, друг път сключват догово-
ри за наем със собствениците или общината. Скуотърското 
движение в града обаче губи инерцията си.

До срутването на Берлинската стена. Официално скуотове 
в ГДР няма. Неофициално десетки хора се настаняват неле-
гално в празни апартаменти, но без цели сгради да са откри-
то заявени като окупирани, за да не се набиват в очите на 
властта. Още месец след падането на Стената обаче, през 
декември 1989 г., се появява първият открито обявен скуот 
в Източен Берлин. В следващите няколко месеца в източната 
част на града биват превзети над 20 нови блока, сред кои-
то и култовият арт център „Тахелес“. Хаосът след краха на 
социалистическия режим дава шанс на автономните движения 
в немската столица да се развиват на нови и все още нерегу-
лирани територии. 

Окупирането на сгради дори след срутването на Стената 
обаче си остава занимание предимно на западни берлинчани. 
Най-често автономни и принадлежащи към различни субкул-
тури хора от западната част на града са главните действащи 
лица при превземането на пустеещи блокове на изток. Дори 
в тези среди, които минават за демократични и егалитарни, 
се наблюдава арогантност и желание от страна на „западня-
ците“ да поучават съмишлениците си, израснали от другата 
страна на Желязната завеса, за това как е „правилно“ да се 
скуотва. Мненията на скуотърите от изток остават често 
нечути и маргинализирани.

През април 1990 г. радикалното ляво списание telegraph нау-
чава за планове на спекуланти с недвижими имоти и градската 
управа за „преструктурирането“ и „обновяването“ на големи 
части от „Фридрихсхайн“. По план трябва множество сгради 
да бъдат санирани, а първите им етажи да бъдат пригодени 
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Транспаранти по фасадите на „Майнцер щрасе“ в знак на протест от 
лятото на 2017 г. срещу забраните за заведения да слагат маси и столове  
по тротоарите. Фотограф: Елена Константинова
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за отдаване под наем на магазини и офиси. Списанието изли-
за с призив към левите в града да не допускат предвиденото 
модернизиране и да превземат празните сгради в квартала. 
Реакцията надминава всички очаквания. Между май и август 
1990 г. биват скуотнати общо близо 120 сгради, а „Фридрихс-
хайн“ се превръща в център и символ на автономното движение. 
Така през април са превзети 13 от общо 28 жилищни блокове на 
емблематичната „Майнцер щрасе“ само за да бъдат брутално 
разтурени от полицията през ноември същата година.

Докато вървя по „Майнцер щрасе“ днес, ми е почти невъзмож-
но да повярвам, че на тази малка китна улица със спретна-
ти сгради преди 27 години са се разигравали епизоди като от 
гражданска война. Там, където някога е имало барикади, сега 
има „Бъргър Кинг“. Женският скуот е заменен с биокафене, 
скуотът на гейовете и драг кралиците – с кокетен магазин за 
електроника. И протести има. Последните са от лятото на 
2017 г., когато жителите на квартала излизат да демонстри-
рат за... правото на кафенетата и капанчетата по улицата 
да оставят маси и столове отвън, та да могат клиентите 
да посядат на чист въздух и слънце. Единственото, което 
напомня за времето, когато по „Майнцер щрасе“ не са били 
паркирани беемвета пред всеки вход, са графити таговете 
по някои от фасадите.
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„Майнцер щрасе“ днес. Фотограф: Елена Константинова
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„Майнцер щрасе“ днес. Графит срещу джентрификацията с надпис  
„Юпи, интегрирай се!“. Фотограф: Елена Константинова
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—

И все пак – „Фридрихсхайн“, макар и жестоко джентрифи-
циран към днешна дата, не е просто типичен юпи квартал с 
бутикови магазини и домашно направено италианско еспресо 
за пет евро. Тук все още има места, които пазят радикалния 
автономен дух и оказват съпротива на системните опити на 
инвеститори, полиция и градска управа да задушат крити-
ческия заряд в града. Най-емблематичното от тях по ирония 
на съдбата се намира на стотина метра от вече познатата 
„Майнцер щрасе“. Говоря за улицата, събрала в себе си всички 
противоречия на Берлин; мястото, на което живея от вече 
четири години и чието преобразяване наблюдавам от собст-
вения си балкон – „Ригаер щрасе“.

Докато пиша тези редове, по улицата преминава поредният 
полицейски ван. Сега пак е добре – през 2016 г. патрулираха на 
всеки десет минути и спираха случайни минувачи безпричинно 
за проверки. От две години насам „Ригаер щрасе“ е обявена за 
„опасна зона“ (Gefahrengebiet) най-вече заради непрекъснати-
те сблъсъци между крайнолеви и полиция. Консервативните 
християндемократи на Меркел, на които нерядко пригласят и 
социалдемократите, не пропускат повод разгневено да обяс-
нят как „Ригаер щрасе“ се е превърнала в пространство, от 
което правовият ред е абдикирал. При положение че тук в 
рамките на 500-600 метра са концентрирани поне пет актив-
ни анархистки скуота, не е учудващо, че мястото е трън в 
очите на всички радетели за ред, дисциплина и чистота.

„Ригаер щрасе“ е едно от „децата“ на скуотърската вълна 
през 1990 г. Всички сгради по улицата са превзети тогава, а 
някои по-късно биват легализирани. Много от своеобразни-
те комуни се самофинансират с барове и клубове, които сами 
поддържат на приземните етажи на кооперациите си. Такъв 
например е пънкарският бар „Абщанд“, помещаващ се на номер 
78, или пък култовият „Фишладен“ на номер 83, където всяка 
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Скуотът на  
„Ригаер щрасе“ 78.  
Фотограф:  
Елена Константинова

Графит, противопоставящ се на джентрификацията на „Ригаер щрасе“. Надпи-
сът гласи „„Ригаер“ остава мръсна!“. Фотограф: Елена Константинова
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вечер има веганска солидарна кухня, организират се кинопро-
жекции и политически дискусии. Макар баровете и клубовете 
да са отворени за всеки, крайнолевите анархистки общности 
тук са сравнително затворени помежду си и мнителни, съот-
ветно е по-трудно да се включиш в дейностите им и да ста-
неш част от колективите.

Въпреки че „Ригаер щрасе“ открай време е място, където 
коли се палят през няколко месеца, партитата са шумни, а 
посетителите – буйни, 2016 г. със сигурност отбеляза нов 
етап в отношенията с полицията и градската управа. След 
препирня между няколко анархисти и общински служител по- 
рано през деня на 13 януари, в същата вечер 500 полицаи и 
специални части, подкрепени от полицейски кучета и един 
хеликоптер, щурмуваха скуота на номер 94 под предлога, че 
търсят „опасни предмети“, за които имали сигнал. Опасните 
предмети бяха открити и надлежно документирани дори през 
Туитър акаунта на берлинската полиция: няколко пожарогаси-
теля, една пазарска количка, пълна с павета, няколко буркана с 
пирони и един крик. Остава въпросът защо за „откриването“ 
на неща, които всеки държи в мазето си, беше мобилизиран 
един батальон хора, докато в същото време нацистки орга-
низации като Националсоциалистическия ъндърграунд в про-
дължение на повече от 11 години безнаказано убиват мигранти 
из цялата страна и не биват заловени от полицията, въпреки 
че нацистките среди уж са стриктно наблюдавани от орга-
ните на реда. Защо една държава, която твърди, че изпитва 
непоносимост към всеки екстремизъм, допуска години наред 
в собствените ѝ казарми безпрепятствено да „процъфтява“ 
отявлена нацистка пропаганда, но използва хеликоптери и спе-
циални части, за да изземе два буркана с пирони? И дали тази 
диспропорционалност на усилията за борбата срещу т.нар. 
ляв екстремизъм от страна на немските власти и органи на 
реда има нещо общо с факта, че в собствените им редици има 
крайнодесни политици и полицаи, планиращи терористични 
атаки срещу бежанци и леви активисти?
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Диван пред бара „Абщанд“ на номер 78. Фотограф: Елена Константинова

Фотограф:  
Елена Константинова
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Последваха месеци на неспирен полицейски контрол и съпроти- 
ва от страна не само на анархистите, но и на много от жите-
лите на квартала и Берлин. Помня, че почти всяка седмица се 
случваше да се прибирам към къщи, а участъци от улицата да 
са затворени заради полицейски акции. На хора, които не живе-
ят в района, се издаваше документ, че имат право да оста-
нат наоколо не повече от 48 часа. Мястото, на което до този 
момент винаги се чувствах сигурно, сега приличаше повече на 
гето, в което всеки е заподозрян и непрестанно наблюдаван. 
На 6 февруари се състоя петхилядна демонстрация срещу 
политиките на джентрификация и полицейщина – фасадите 
на скуотовете бяха затрупани с анархистки транспаранти, 
от прозорците скуотърите приветстваха протестиращите с 
димки и прожектори. Междувременно се организираха редица 
междусъседски събрания, за да се обсъди ситуацията и да се 
покаже солидарност със скуотърите от номер 94. През юни 
същата година наета от легалния собственик на сградата на 
„Ригаер щрасе“ 94 фирма, подкрепена от стабилно полицейс- 
ко присъствие, затвори и започна да разтуря култовия бар 
„Кадтершмиеде“, намиращ се на приземния етаж на скуота. 
В отговор дойдоха нови конфронтации с полицията, отново 
засилени проверки и контрол, както и масивна демонстрация 
(3500 души), завършила с тежки сблъсъци между демонстран-
ти и органи на реда и множество ранени. Съдебният процес 
срещу акцията обаче отсъди, че опитът за разтурване на 
„Кадтершмиеде“ е бил незаконосъобразен и барът беше „вър-
нат“ на скуотърите, с което и ситуацията поутихна.

До лятото на 2017 г., когато след ескалациите на протести-
те срещу Г-20 в Хамбург, за които до голяма степен вина 
носят именно неадекватните действия на полицията, целият 
апарат на немската държава заработи усилено срещу левия 
„екстремизъм“. Спрян беше най-големият автономен ляв 
сайт linksunten.indymedia с обвинение за разпространяване на 
тероризъм. Засилиха се полицейският контрол, претърсвания- 
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Eдна от преките на „Ригаер щрасе“ е „Силвио Майер щрасе“. Силвио Майер  
е автономен ляв активист, убит от нацисти през 1992 г. в района.  
Фотограф: Елена Константинова

Полицаи стоят пред скуота на номер 94. Източник: Berliner Zeitung

https://www.berliner-zeitung.de/image/24272856/max/1920/1080/a64a3ad7ab5fadb6ed873dee309ef977/JU/polizisten-stehen-vor-rigaer-strasse-94--1-.jpg
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 Скуотът на номер 94. Фотограф: Елена Константинова
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Плакат за демонстрация за солидарност със скуота на 
номер 94. Фотограф: Елена Константинова
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та на скуотове и автономни центрове и арестите на леви 
активисти. Политици усилено заговориха за необходимостта 
гнезда на леви радикали – като „Ригаер щрасе“ или знаковия 
хамбургски скуот „Роте Флора“ – да бъдат унищожени, а в 
общоевропейски мащаб да се създаде регистър на крайнолеви 
активисти. Победата на консерватори, неолиберали и край-
нодесни партии на парламентарните избори в страната през 
септември тази година не дава никакъв повод за оптимизъм 
в левите среди.

И през 2016 г., и през 2017 г. засилената полицейщина идва 
в контекста на предизборни кампании – в първия случай за 
общинските избори в Берлин, а във втория – парламентарните 
такива за цялата страна. Крайнолевите се превръщат в удоб- 
но плашило както за консерватори, така и за социалдемократи, 
които, водени от убеждението, че всяка крайност е еднак-
во лоша, опитват да капитализират обществено одобрение, 
демонстрирайки твърдост срещу онези, чиято радикалност 
и революционизъм са, ако не друго, то поне единственото 
надеждно оръжие срещу засилващите се фашистки настроения.

Акциите срещу скуотовете, подобно на тези срещу движе-
нието на „Майнцер щрасе“ преди близо три десетилетия, 
са резултат и от засилен инвеститорски интерес. „Ригаер 
щрасе“ се намира в централен квартал и е добре свързана с 
транспортната мрежа на Берлин. Това ѝ гарантира статута 
на топ жилищна дестинация в град, който страда от хрони-
чен недостиг на жилища. Джентрификационните процеси тук 
вървят с пълна сила – наред с цветните изрисувани с графи-
ти и облепени с плакати и стикери стени на скуотовете, по 
улицата все по-често се виждат лъскави фасади на модерни 
луксозни сгради и магазини. Наскоро получих най-голямото 
увеличение на месечния си наем за последните четири годи-
ни. Като погледна през балкона си, виждам барикади, кои-
то обаче не са нелегално изградени от автономни левичари, 
за да спират нахлуващата полиция – тези преграждения са 
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Фотограф: Елена Константинова

Фасадата на една от новопостроените луксозни сгради на „Ригаер щрасе“ вече 
е нацапана с цветни бомбички от активисти против джентрификацията.  

Фотограф: Елена Константинова
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Фотограф: Елена Константинова
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напълно легални и обособяват най-новата строителна пло-
щадка на „Ригаер щрасе“. На мястото на една стара фабрика 
и супермаркет „Лидъл“ в следващите две до три години ще 
бъде издигнат нов жилищен комплекс, обслужващ нуждите на 
високата средна класа. За целта обаче цял един немалък учас-
тък от улицата е блокиран за пешеходци, велосипедисти и 
автомобили за поне година и половина напред, като по този 
начин директният достъп на стотици хора до ключова спир-
ка на градския транспорт е възпрепятстван и ни се налага да 
заобикаляме по съседни преки. Няма как да не се запитам защо 
е позволено на една частна компания да окупира голяма част 
от оживена улица за толкова дълъг период с дейност, която 
не допринася за благосъстоянието на местната общност, а 
на хората се забранява да окупират пустеещи и неизползвани 
сгради, за да ги преобразят в инклузивни социални простран-
ства. Последно градът на жителите си ли принадлежи, както 
се опитват да ни убедят политиците преди всички избори, за 
да гласуваме именно за тях, или на капиталистите си? 
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Строителната площадка, блокираща „Ригаер щрасе“.  
Фотограф: Елена Константинова

Строителната площадка, блокираща „Ригаер щрасе“. Надписът е срещу  
фирмата, реализираща проекта. Фотограф: Елена Константинова
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Дали настоящето на „Майнцер щрасе“ e бъдещето, което очак-
ва „Ригаер щрасе“, само времето ще покаже. Тези две улици 
обаче отлично онагледяват градоустройствените развития в 
редица световни (мега)полиси, които постепенно прогресивно 
губят оригиналния си облик и се обръщат срещу собствени-
те си жители, за да обслужат интересите на едрия капитал 
и политическия елит. Макар и скуотърите да са възприемани 
от мейнстрийм медиите, политиците и бизнеса като радикал-
ни и опасни елементи, идейният хоризонт на тези движения 
днес е трудно сравним с този на техните предшественици 
от края на миналия век. Химерна е представата, че разтуря-
нето на който и да било скуот в днешно време би срещнало 
открита съпротива, граничеща с гражданска война. Тук не 
става въпрос за романтизиране на насилието от отминали 
времена, а за осъзнаване на политически възможното (или 
дори в определени ситуации необходимото) и колко ограни-
чен диапазон от методи използваме днес, за да защитаваме 
и да се борим за исканията си. Радикалните идеи (все още) 
имат своето място в Берлин, но биха съумели да се съхранят 
само ако не попаднат в клопката на перформативността, а 
останат верни на революционните си корени. А по същество 
скуотингът може да е радикална практика само в общество, 
за което елементарните човешки нужди като това да имаш 
покрив над главата е не право, а функция на пазарната логи-
ка. В едно истински развито общество не би трябвало да има 
нищо революционно или радикално в идеята всеки да има къде 
да живее, докато жилищните сгради принадлежат на техните 
обитатели.
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Строителната площадка, блокираща „Ригаер щрасе“. 
Фотограф: Елена Константинова
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Скуотът на пресечката между „Ригаер щрасе“ и „Самаритерщрасе“.  
Фотограф: Елена Константинова
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Фотограф: Елена Константинова
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Анархо-феминисткият скуот на пресечката между „Ригаер щрасе“  
и „Лиебиг щрасе“. Фотограф: Елена Константинова
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Ангел Димов

Заглавно изображение: Дете пред стенопис, изобрязаващ 
Уго Чавес, близо до Планинската казарма, където са положени 

останките му; Източник: Juan Barreto/AFP/Getty Images

http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/picturesoftheday/9961154/Pictures-of-the-day-29-March-2013.html?frame=2522892
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П рез 2006 г. Уго Чавес е преизбран за президент на Вене-
цуела с 62% от гласовете при 75% избирателна актив-
ност. Този момент бележи триумфалното консолидиране 

на боливаризма начело на страната, която той претендира да 
управлява и трансформира, в условия на периодично изостря-
ща се вътрешнополитическа конфронтация, от края на 90-те 
години до днес. Първият мандат на Чавес е съпътстван от зна-
чителна съпротива срещу неговото правителство от страна 
на старите венецуелски елити, представители на капитала, 
едри земевладелци, части на средната класа, профсъюзи и др. 
групи – съпротива, която бива отприщена, след като „коман-
дирът“ започва своите реформи с укази. В периода 2001–2004 
г. страната преминава през масови протести срещу властта; 
преврат, отстранил Чавес за две денонощия, и референдум за 
отзоваване от длъжност, който той печели. Отговорът на 
чавизма обхваща мащабни социални програми, насочени към 
бедните, и постепенна радикализация на говоренето, кулми-
нираща в идеите за „социализъм на XXI век“ и преход към пост-
капиталистическо общество.

След изборната победа от 2006 г. тази визия започва да придо-
бива конкретни очертания, които предполагат отиване отвъд 
иначе иновативната „боливарска“ конституция от 1999 г. Чавес 
предлага пакет от конституционни реформи, които защитава 
като необходимо условие за осъществяване на т.нар. „социа-
лизъм на XXI век“. Тези реформи включват намерението за още 
по-голяма роля на демокрацията чрез участие [participatory 
democracy] – предполагаща поне на теория прякото участие на 
„народа“ в управлението посредством неговата организация от 
долу нагоре. Същевременно предложенията на Чавес предоста-
вят и по-голяма власт в ръцете на президента, превръщайки 
го в дори по-ключова фигура в целия процес, отколкото до този 
момент. Последното се допълва от факта, че реформите не са 
предложени за обсъждане и приемане от едно ново Учредител-
но събрание, както би се очаквало за промени, засягащи основ-

http://www.cne.gov.ve/divulgacionPresidencial/resultado_nacional.php
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ни принципи на устройството на държавата, а вместо това 
през 2007 г. са поставени на референдум, почти без сериозен 
обществен дебат. Един от ключовите сподвижници на Чавес 
дотогава и министър на отбраната, генерал Бадуел, говори за 
нуждата от венецуелски социализъм, който е демократичен и 
не повтаря грешките на Съветския съюз; той съответно при-
зовава да се гласува против. В крайна сметка предложението 
е отхвърлено от избирателите, като решаващи се оказват не 
толкова действията на опозицията, колкото поддръжниците 
на боливаризма, които си остават вкъщи или дори гласуват 
срещу реформите. [9]

Този епизод – съпроводен от процеса по създаването на партия 
на властта, във връзка с който Чавес отправя ултиматум към 
поддържащите го партии да се влеят в нея или да напуснат 
правителството, – може да послужи като сбита илюстрация на 
някои от противоречията, присъщи на т.нар Боливарска рево-
люция от самото ѝ начало. От една страна, държава, която се 
стреми да включва и овластява широки слоеве от обществото, 
но същевременно правейки ги зависими от своето покрови-
телство; с лидер, проявяващ склонност към авторитаризъм, 
който заема централно място в конфигурацията на властта 
дори само по силата на своята роля като арбитър от послед-
на инстанция. От друга: различните общности – на градските 
бедни, на селяните, на коренното население и др., обединени 
около целите на боливаризма, но обвързани в различна степен 
с официалната власт.Те са опората на политическия режим, но 
и – поне понякога – негов коректив. В следващите страници 
ще се опитаме да отговорим на въпроса какво представлява 
боливаризмът на думи и действия, и съществуват ли в боли-
варския процес политики, практики и субекти, които да заслу-
жават да бъдат наричани революционни.



160

Родина, социализъм или смърт

Често разказите за най-новата история на Венецуела започ-
ват с или ползват като отправна точка т.нар. Каракасо от 
1989 г., когато спонтанен бунт срещу поредната неолиберална 
реформа е брутално смазан със силите на армията и полицията. 
Това събитие отприщва вълната от граждански организации 
и инициативи, които са характерни за обществения живот в 
страната през 90-те; стимулира както мисленето на алтер-
нативи на структурните реформи, искани от международ-
ните финансови инстутиции, така и цялостното отхвърляне 
на управляващия елит. То също така е повод за двата опита 
за преврат, извършени през 1992 г., единият от които помага 
за превръщането на подполковник Уго Чавес Фриас в народен 
любимец (а временно и в затворник).

Ако се върнем няколко години по-назад, можем да отбележим 
като предвестници на политическата промяна икономическа-
та криза от средата на 80-те и последвалото ограничаване 
социалните функции на държавата, което подкопава легитим-
ността на двупартийната система*. По думите на Маргари-
та Лопес, „боливаризмът“ се заражда през 70-те години във 
венецуелските казарми, а  армията се оказва подходящо място 
за това, защото събира хора от бедните класи, които иначе 
нямат голям достъп до държавните институции или до добро 
образование. [9] 

В началото на 80-те e основана тайната организация „Боли-
варско революционно движение 200“ (Movimiento Bolivariano 
Revolucionario 200 или MBR 200) начело с Чавес. Тя се превръща 
в политическото ядро на боливаризма, около което през 90-те 

* Лявоцентристката партия „Демократично действие“ и дясноцентристката „Копеи“ 
(Социалхристиянска партия) доминират венецуелската политика от 1958 г., когато е 
отстранен диктаторът Маркос Перес Хименес и е сключено споразумение за установя-
ване на демократичен режим. – Бел. авт.
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се сглобява коалицията, която застава зад кандидатурата 
на Чавес за президент. Идеологическата постройка на дви-
жението се изгражда около антиколониализма, национализма, 
отхвърлянето на корумпирания, олигархичен елит и редемо-
кратизацията на политическия живот. Боливарското  движе-
ние включва и цивилни лица (откъдето идва концепцията за 
гражданско-военен съюз като опора на „революцията“), сред 
които интелектуалци, партии и политически дейци от леви 
формации, различни активисти и колективи, представляващи 
градските бедни, селяните, коренните народи, венецуелски-
те жени и други. Движението се характеризира със своята 
нееднородност, вътрешно напрежение и като следствие – с 
постоянната си мобилизация. [9]

Програмата за боливарска алтернатива, представена през 
1996 г., се оценява от социолога Хавиер Биардо като „едно от 
по-развитите изражения на идеологическия разказ на Боли-
варската революция“. [1] В увода, написан от Чавес, откри-
ваме критика от патриотични позиции на неолибералните 
политики, както и на фетишизацията на „свободния пазар, 
индивидуалистичната свобода и конкуренцията“. Подчертани 
са нарасналите бедност и неравенство, но поставените цели 
отиват отвъд икономическата сфера, тъй като „боливарската 
стратегия не предвижда само преструктуриране на държа-
вата, а на цялата политическа система [...], затова говорим 
за необходим процес на реконструиране или преосноваване 
на националната власт във всичките ѝ аспекти на основата 
на легитимността и суверенитета.“ Настоява се, че не ста-
ва дума просто за отхвърляне на „транснационализираното“ 
правителство, а за поемане по пътя към „конкретната уто-
пия, възможната мечта“, преходът към която е боливарски, 
защото се вписва в „новото пробуждане на континента, кое-
то поражда надежди за справедливост, равенство и свобода 
от Мексико до Аржентина.“ [2]
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Чавес печели изборите през 1998 г. и изпълнява обещанието си 
да свика Учредително събрание, което да изготви нов основен 
закон на държавата. През 1999 г. е приета Конституцията на 
Боливарска република Венецуела. Тя отразява искания на широ-
ки части от населението и включва много от идеите, които се 
обсъждат от 80-те. [9] Видим е стремежът за разширяване на 
правата на гражданите чрез едно по-голямо участие на „наро-
да“ в управлението. Равенството, според Антонио Гонсалес, 
вече не се разглежда само като „равенство пред закона и равни 
възможности за конкуренция за блага и услуги“, но също така и 
като съществено „равенство както на материални блага, така 
и в културната област. [9] За първи път са конституционно 
признати коренните народи, които се сдобиват с правото на 
колективна и неотчуждаема собственост над земи, където да 
могат да съхранят своите традиции и начин на живот. 

Реализацията на всички обещания, заложени в конституция-
та, обаче се оказва меко казано сложна задача за боливарско-
то правителство. Първите години на Чавес в управлението 
преминават в опити за относително умерени реформи, като 
поземлената, която предвижда правото на малоимотните 
селяни да получават необработвани земи. Още тогава се забе-
лязва склонността на президента да търси начин да заобикаля 
държавната администрация и институции, които би трябва-
ло да са му подчинени, в нещо, което според социолога Мар-
гарита Лопес ще се превърне в тенденция за „подкопаване на 
либералните институции“. [9] Дали поради някакво принципно 
недоверие към тези институции, съчетано със спадналата им 
легитимност, или заради съмненията си спрямо наследената 
държавна администрация, Чавес дава първата си социална про-
грама за снабдяване на най-нуждаещите се със стоки от първа 
необходимост – т. нар. План Боливар 2000 – за изпълнение от 
въоръжените сили. Същевременно, благодарение на специален 
закон, приет от парламента, президентът започва да законо-
дателства с укази, спестявайки си консултации с опозицията 
и бизнеса, което води и до гневната им реакция.
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Радикализацията, поне на дискурсивно ниво, ще започне в кон-
текста на сериозната конфронтация с опозиционните сили в 
периода 2001–2004 г. Тази конфронтация – съчетана с риска от 
загуба на обществена подкрепа и дори отзоваване на Чавес от 
длъжност – дава повод за стартирането на някои от по-ам-
бициозните социални програми на чавизма, така наречените 
„мисии“. Първоначално мисиите представляват ad hoc орга-
низации, подчинени на централната власт, но предполагащи 
включване на общностите, към които са насочени, в тяхното 
осъществяване. Те целят решаването на конкретни проблеми 
и предоставянето на публични услуги на най-непривилегиро-
ваните класи: начално образование, медицински грижи, храна и 
жилища. На теория трябва да са гъвкави и временни, но в дейст-
вителност придобиват постоянен характер и на практика се 
превръщат в паралелна администрация, с произтичащите от 
това обвинения в корупция и липса на прозрачност. [8]

Биардо посочва, че първоначалните икономически планове 
на Боливарската революция са били прояви на „икономически 
национализъм, но фундаментално капиталистически такъв“. 
Този капитализъм, който е „национален, демократичен и [...] 
с преразпределителни функции“, започва да губи опора пред 
съпротивата, събрала се под флага на антикомунизма, което 
води до процес на радикализация и на двете страни. Първият 
социалистически план (2007), от своя страна, предполага пре-
ход към „смесена икономика със социалистически характер“, в 
която публичната, обществената и колективната собстве-
ност доминират. Това, което тревожи Биардо, е, че визията 
за „социализъм на XXI век“ се налага от горе надолу, „с указ“, 
и се свързва със силната фигура на лидера. Той открива поя-
вата на догматичност в новото говорене и стратегически 
планове на властта, докато „народът“ се използва като част 
от постоянния стремеж да се легитимира централното мяс-
то на една държава, „въплътена и фетишизирана в личността 
на „харизматичния водач““. [1]
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Ролята на Чавес в политическата система наистина е значител-
на, доколкото от самото начало той се явява арбитър между  
различните течения и интереси, въвлечени в боливарския про-
цес, – започвайки от военното съсловие, минавайки през бедни-
те класи и стигайки до новопоявилата се „боливарска буржоа-
зия“. Можем да допълним, следвайки Рафаел Ускатеги, че нито 
„силният лидер“, нито употребата на петролните приходи за 
социални програми (нито клиентелизмът) са ново явление във  
венецуелската история. Друга особеност на политическата 
система – т.нар. военно-граждански съюз, който обуславя учас-
тието на военни във всички нива на изпълнителната власт и 
прилагането на военна логика в администрацията, –  също не е 
съвсем без прецедент и вероятно донякъде може да се обясни 
със станалата традиционна почит към армията. [12, с.100-104]

Революция или петросоциализъм?

Тук не е възможно да направим пълна равносметка на чавист-
кото управление, но бихме могли да се спрем върху два показа-
телни примера за това доколко наистина е революционна дър-
жавната политика на Боливарската революция (с уговорката, 
че използваните източници обхващат периода до 2009 г., но 
и с убеждението, че проблемите са все така актуални). Пър-
вият се отнася до дейността на социалните мисии. Техният 
положителен принос за намаляване на бедността и особено на 
крайната бедност, за увеличаване достъпа до образование и до 
медицински услуги е безспорен. В същото време е трудно да се 
интерпретират като някакво радикално скъсване с предишния 
икономически модел, при положение че не водят до структур-
ни промени в икономиката, нито дори до сериозно намаляване 
на неравенството. Въпреки значителните ресурси, с които 
разполага страната в периода на растящи цени на горивата, 
близо десет години след началото на „революцията“ самият 
Чавес може да констатира, че бедните са спечелили, но бога-

https://www.jacobinmag.com/2017/07/venezuela-maduro-helicopter-attack-psuv-extractivism-oil
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тите са спечелили още повече. [8, с. 176] Мисиите повдигат и 
други въпроси. Мисията „Махалата отвътре“ (Barrio adentro) 
например, под чиято егида се изграждат множество клини-
ки, предимно с кубински лекари, е критикувана, че отнема от 
средства, които биха били използвани от централния бюджет 
за здравеопазване, докато, при всичките си успехи, няма пълно 
покритие над територията на страната. Става така, че човек 
може да получи лечение за незастрашаващи живота заболява-
ния в клиниките, но за сложни процедури отива в недофинан-
сираните големи болници. [12, с. 53-56] 

Вторият пример засяга енергийната стратегия на Каракас. По 
конституция Боливарската република е задължена да опазва 
околната среда, включително от гледна точка съхраняване на 
културата на различните общности в страната, и да включва 
гражданите в управлението. Мария Гарсия-Гуадия обаче изтък- 
ва противоречието между говоренето на властта за „екосо-
циализъм“, конституционните норми и реалната политика, 
решена на всяка цена да увеличава добива на полезни изкопа-
еми, както и да изгражда инфраструктурни „мегапроекти“ за 
енергийна интеграция на Южна Америка. Съпротивата на при-
родозащитници и представители на коренните народи (чиито 
земи най-често попадат под ударите на това „развитие“) бива 
пренебрегната, докато форми на демокрация, целящи граждан-
ско включване, но фокусирани върху местни проблеми, показ-
ват своята неспособност да влияят на националната поли-
тика. Идеите за алтернативни икономически модели, които 
не разчитат на извличането на суровини, и дори собствените 
декларации на управляващите за „ендогенно“ и устойчиво раз-
витие – всичко това остава на заден план спрямо една геопо-
литическа визия за Венецуела като „световна енергийна сила“. 
[6] Най-пострадали са някои от коренните общности, които не 
само срещат трудности при очертаване границите на земи-
те, които държавата следва да им предостави, но понякога се 
превръщат в обект на военни операции. [11]
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Прегледът на чавистката икономическа и особено енергийна 
политика, направен от Рафаел Ускатеги, добавя към тази мрачна 
картина наблюдението, че въпреки цялата реторика на управля-
ващите против неолиберализма и транснационалните корпора-
ции, последните са добре дошли в страната и действия, които 
преди са били немислими, сега са представяни като победи на 
революцията. Венецуелската нефтодобивна индустрия е нацио-
нализирана още в средата на 70-те, като оттогава чуждестран-
ни фирми са допускани основно като подизпълнители на нацио-
налната. По времето на Чавес обаче за първи път се създават 
смесени публично-частни компании (с до 49% участие на чужд 
капитал). Това, заедно с цялостната стратегия за максимално 
оползотворяване на позицията на Венецуела като износител на 
енергия – стратегия, която не противоречи на интересите на 
международния капитал, – води Ускатеги до заключението, че 
чавизмът е популисткото лице на неолибералната глобализация, 
което прави включването на страната в мрежите на световния 
пазар по-малко болезнено. [12, с. 61-66, 85]

Бихме могли да спрем дотук и да отсъдим, в унисон със светов-
ните медии, че лявото управление във Венецуела се е провалило 
в изпълнението на своите най-амбициозни планове, оставяйки 
след себе си предадени надежди и политически хаос. Но чавиз-
мът засега остава на власт, а изходът от политическите бор-
би в страната със сигурност не е предрешен. Боливарската 
революция не е само действията на един или друг политически 
режим или лидер и това заслужава да се подчертае в името на 
по-пълното разбиране на ситуацията в страната. За целта ще 
оставим настрана сравненията на икономически показатели и 
ще обърнем внимание, доколкото позволяват оставащите стра-
ници, върху мястото и ролята на социалните движения и орга-
низации „от долу нагоре“ в боливарския процес; върху техните 
собствени визии за бъдещето, интерпретации на „революцията“ 
и практиките, насочени към преодоляване на капиталистичес- 
кия порядък.



167

Социализмът на XXI век: поглед отдолу

Едно от предизвикателствата при подреждането на венецуелс- 
кия пъзел е свързано с това, че почти всеки прочит на случващо- 
то се в страната е остров, отделен от останалите тълкувания  
с цели бездни. За някои боливарският процес представлява 
достатъчно успешен опит за овластяване на дотогава без-
властните; за други – това е само реториката на режим, който 
концентрира своята власт под маската на социализма. Отвъд 
намеренията и възможностите на този текст (и на автора 
му) e да каже кое идва първо при управлението на Чавес: широ-
ката мобилизация в подкрепа на боливаризма, или различните 
форми на демокрация чрез участие, които я „улавят“. Една 
версия предполага точно тази последователност: активност 
в периода на приемането на новата конституция и в защита 
на боливарското правителство в първите му години, замене-
ни от опити на чавизма да институционализира народното 
участие и да си изгради социална база на подкрепа, използвайки 
петролните ренти.

Както вече отбелязахме, съпротивата срещу свиването на 
социалната държава през 80-те години води до засилена граж- 
данска активност и самоорганизация, която става особено ви- 
дима в контекста на намаляваща легитимност на институции- 
те на представителната демокрaция през 90-те. В своята 
книга Building the Commune: Radical democracy in Venezuela (2016) 
Джордж Чикарело-Мар открива корените на съвременните 
опити за реализация на пряка демокрация от долу нагоре –  
комуните – в кварталните сдружения, които се създават за 
решаване на локални проблеми, свързани с липсата на публич-
ни услуги, с престъпността и др., още от 70-те и 80-те. [3] 
Характерна за Венецуела е високата степен на урбанизация – 
следствие от миграцията на бедни хора от провинцията към 
градовете в опит да получат някакъв, макар и ограничен, дос-
тъп до нефтените приходи. Махалите (barrios), основавани в 
покрайнините на големите градове от прииждащите хора, са 
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едни от основните опори на Боливарската революция, в кои-
то се зараждат нови колективни идентичности, практики на 
взаимопомощ и солидарност, включващи квартални събрания, 
но стигат и до организирането на милиции за самоотбрана 
(насочени еднакво срещу наркотрафиканти и полиция). [3] 
Асамблеята на махалите в Каракас от 1991–1993 г., в която 
участват представители на квартални събрания, активисти, 
както и членове на MBR 200, се счита за едно от по-важните 
събития в процеса на организационно и идейно изграждане на 
боливарското движение. [7]

Първите опити за институционализирано включване на „наро-
да“ в управлението са т. нар. „боливарски кръгове“, които 
заедно с други единици по-скоро служат за мобилизиране на 
подкрепа за правителството на Чавес в първите му години на 
власт, отколкото за обсъждане на политика. По-успешни са 
различните съвети, които са предвидени да се създават, за да 
управляват публични средства или да участват в решаването 
на проблеми, засягащи средата на живот. Такива са например 
комитетите за градска земя (comités de tierra urbana). Поли-
тиката на правителството в този случай цели узаконяване 
на постройките в махалите и уреждане на правата над земя-
та, при условие, че общността е организирана, за да може да 
я поеме като колективна собственост. Според Гарсия-Гуадия 
тези комитети относително често проявяват склонност да 
отстояват своята автономия спрямо властите, като „тех-
ните борби разкриват класова идентичност, построена върху 
споделено усещане за изключване от формалния град“. [7, с. 9]

Първоначално венецуелското законодателство говори за кому-
налните съвети (consejos comunales) като органи със съвеща-
телни функции на местно ниво, но това участие е поставено 
в зависимост от волята на кметствата и реализацията му е 
трудна. През 2006 г. е приет Закон за комуналните съвети, 
който премахва тези пречки и превръща съветите в основния 
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орган на пряката демокрация към онзи момент. [10] Тези съве-
ти се създават от долу нагоре, доколкото се изисква (само)
организацията на процент от хората на дадена територия, за 
да бъде регистриран такъв, но същевременно са и привързани 
към централната администрация. Съветите имат право да 
управляват публични средства за осъществяване на локални 
проекти и служат като място за обсъждане на местни проб- 
леми. Според Чикарело-Мар те са просто узаконяване и фор-
мализиране на вече съществуващите квартални събрания. [3]

Въпреки че работата на комуналните съвети не е безпроблемна, 
трябва да се отбележи, че те представляват пространство, в 
което хората могат да се включат активно в подобряването 
на средата си на живот. Социологически проучвания показват, 
че броят на жителите, въвлечени в работата на съветите, е 

Квартално събрание в процес на основаване на комунален съвет, Каракас, 2016 г.;  
Източник: Rachael Boothroyd Rojas

https://venezuelanalysis.com/images/11892
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значителен, ако не и съвсем ясен, а успешната реализация на 
проекти от местно значение укрепва мотивацията за участие –  
въпреки че често са свързвани със злоупотреби при изразходва-
нето на финансовите средства. [10] Ако понякога комуналните 
съвети могат да бъдат основателно критикувани за неефек-
тивността или некомпетентността си, то едва ли липсата 
на управленски опит е нещо, за което хората в тях следва да 
бъдат обвинявани. Съветите най-малкото предоставят въз-
можност за натрупване на такъв опит, както и за изграждане-
то на култура на съвместно обсъждане и взимане на решения. 
Успешната им дейност в голяма степен зависи от организа-
цията и участието на общностите, които обхващат, и не би 
трябвало да се свежда само до намеренията на централната 
власт да ги употребява за една или друга цел. 

Такива, разбира се, не липсват – държавата често търси в 
съветите средство за осигуряване на политическа поддръжка, 
ако не и контрол над населението чрез обвързването им със 
силите за сигурност и отбрана. [12, с. 126] Обезпокоителна е и 
тенденцията, маркирана от Гарсия-Гуадия, властите да под-
крепят предимно организациите (и съветите), които споделят 
боливарската идеология. В нещо, което тя нарича „изключващо 
включване“, „народът“ като субект на Боливарската революция 
се ограничава до бедните, неоправданите класи и общности, а 
впоследствие – само до тези части от тях, които подкрепят 
чавизма и управляващата партия. Така опозиционните сили, 
средните класи и несъгласните с водената политика биват 
изключени от достъп до публични ресурси, а исканията им са 
делегитимирани в общественото пространство в процес на 
идеологическа поляризация, който прави почти невъзможно 
намирането на допирни точки между конкуриращите се интер-
претации. [7] Нерядко хора и общности, които би трябвало да 
са сред опорите на чавизма, попадат под ударите на кримина-
лизацията на протестните действия или стават жертви на 
силите за обществен ред и сигурност. [12, с. 40, 147]
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Комуна или нищо

Вече отбелязахме едно от основните ограничения на комунал-
ните съвети  – техния фокус върху локални въпроси и послед-
ващата неспособност да влияят на политиката на национално 
ниво, която оставя само на хартия идеята за споделена власт 
между държава и народ. Въпреки това, по-жизнените от тях 
постепенно намират начини да се свързват помежду си и да 
се организират за общи инициативи, като така се създават 
предпоставките за юридическото регламентиране на формата 
на демокрация на участието от по-висок порядък – комуна-
та – през 2010 г. Активистите и изследователи от колектива 
Códigos Libres  споделят с Чикарело-Мар виждането за органи-
чен произход на комуната – от непосредствените стремежи, 
борби и нужди на хората – с последващо признаване на легален 
статут от държавата. [4]

Венецуелските комуни са обединения на комунални съвети, 
които, за разлика от съветите, имат по-големи възможности 
за развиване на собствена икономическа дейност посредством 
социални предприятия, притежавани и управлявани колективно. 
Комуните са предвидени в закона като основните единици в 
изграждането на една „комунална държава“, в която „властта 
се упражнява пряко от народа чрез комунално самоуправление, 
с икономически модел на социална собственост“. [13] Въпреки 
че са законово регламентирани, отделните комуни намират 
начини да адаптират дейността и функционирането на ръко-
водните си органи (парламент, изпълнителен съвет) към нуж-
дите си, следвайки логиката, че те сами за себе си трябва да 
определят какво са:

   ...и Министерството каза, че „това не го установява законът“  
[включването на говорителите на социални движения в парламента 
на комуната] и им казах: „Е, добре тогава, ние първо ще го напра-
вим, за да го установи законът по-късно“. 

(Хосе Ретако от комуната „Негро примеро“,  
цитиран в Códigos Libres, Comunalizar el Poder, 2016, с.127)
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Според наблюденията на Чикарело-Мар сериозен тласък на кому- 
нарското движение дава Чавес в хода на публично заседание на  
министерския съвет няколко месеца преди смъртта си на 5 
март 2013 г. Тогава той определя комуните като бъдещето на 
Боливарската революция, в момент, когато тяхното развитие 
е незначително. Този практически предсмъртен завет на Чавес, 
въплътен в лозунга „комуна или нищо“, дава силен аргумент в 
полза на комунарите в конфликтите им с чавистки чиновници, 
които не са рядкост. [3]

От време на време се случва хора с дясно-либертариански 
уклон да се изказват в смисъл, че нямат нищо против кому-
нистите да си вземат идеите, да си основат комуни и да си 
живеят в тях, без да налагат убежденията си над другите. 
Оказва се обаче, че това не е толкова лесно дори в страни като 
Венецуела, където има достатъчно благосклонна норматив-
на уредба и правителствена подкрепа. Примерът на комуна-
та „Ел Майсал“ (Царевичното поле), описан от Чикарело-Мар, 
е доста любопитен в тази насока. Колективните организации 
на селяните, които я основават, предхождат юридическото 
закрепяне на комуните. Тяхното искане е необработвани земи, 
които са собственост на местен земевладелец, да им бъдат 
прехвърлени – нещо, което законът позволява. През 2009 г. 
те са посетени от Чавес, който се съгласява с позицията им и 
обещава съдействие. Впоследствие земите са експроприирани 
в полза на държавната хранителна корпорация, която продъл-
жава да ги оставя да пустеят. Така хората от „Ел Майсал“ се 
оказват въвлечени в продължителна битка срещу съвкупност 
от частни интереси и представители на администрацията, 
която стига дори до опити за убийства на някои от комуна-
рите. Въпреки личната подкрепа на Чавес, комуната трябва 
да преодолее много препятствия, преди в крайна сметка да 
получи правото на собственост над земите през 2014 г. Днес 
„Ел Майсал“ включва няколко хиляди души и се гордее, че е едно 
от по-производителните стопанства в страната. [3]

https://www.aporrea.org/ideologia/n279527.html
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Всъщност Чикарело-Мар пише, че според повечето му събе-
седници най-големите пречки пред развитието на комуните 
идват от чависти в местните или щатски администрации [3], 
което поне донякъде противоречи на идеята за комуните и 
съветите като създавани по команда структури. „Донякъде“, 
защото те все пак се вписват в една стратегия на централни-
те власти за съхраняване на „революцията“ в случай на избор-
на загуба на парламентарните избори през 2011 г. Условията, в 
които се формират комуните, и съпротивата, която срещат, 
могат обаче да катализират появата на нови (или да затвър-
дят по-стари) колективни идентичности и да демонстрират 
нуждата от отстояване на собствената автономия – нещо, 
което е по-лесно, когато разполагат с икономически ресурси 
и приходи, независещи от държавата.

Именно тези нови практики (но с корени в местни традиции) 
на самоуправление и солидарност, произтичащи от всеки-
дневната работа по култивиране и отстояване на „общото“, 
описват в проекта си Comunalizar el Poder (2016) членовете на 
Códigos Libres като зародиша на едно нейерархично и демокра-
тично общество, което би могло да направи централизираната 
власт ненужна. [4] Комуната е място, в което се обединяват 
различни общности (за разлика от по-ограничените географски 
комунални съвети), които трябва да се научат да си взаимо-
действат, да взимат решения и да разрешават своите кон-
фликти заедно; място за споделяне на опит и за създаване на 
нови знания. Комуните, освен това, не са изолирани, а напро-
тив – свързват се в мрежи на регионално и национално ниво, 
обменят стоки и информация, учат се една от друга. Не е без 
значение и тяхната икономическа дейност, особено в условия-
та на дефицит на стоки. Чикарело-Мар подчертава важността 
на създаването на една икономика извън капиталистическия 
пазар, в която комуните търгуват пряко една с друга, както 
и на изграждането на снабдителни мрежи, които да доставят 
храни от комуните в провинцията към градовете. [3]

https://www.lapatilla.com/site/2015/12/15/cabello-instalo-la-primera-sesion-del-parlamento-comunal-nacional/
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Самите комунари, цитирани в Comunalizar el Poder и от Чика-
рело-Мар, виждат в своите действия продължение на Боли-
варската революция и изпълняване завета на Чавес, но това 
не ги спира да се стремят към самостоятелност и търсене на 
начини да се преодолее зависимостта от държавното финан-
сиране, а в някои случаи – последното въобще да се отказва. 
По този повод представител на „Eл Майсал“ казва: „Нито сме 
толкова зависими, нито толкова автономни; има процес. От 
0 до 100, бихме били на около 60. Има равнище на икономическа 
автономия при взимането на решения, как се взимат –  обсъж-
даме, караме се, но се прави.“ [5, с. 206] В градовете борбата за 
радикална демокрация приема по-специфични форми, доколко-
то градските комуни невинаги имат производствени възмож-
ности, но пък, както е случаят с комуната „Атароа“, могат 
например да разполагат с информационни ресурси като собст-
вена телевизия или да се фокусират върху културни дейности. 
Инициативи като Otro Beta, от своя страна, полагат усилия, 
насочени към преодоляване на огромния проблем с насилието и 
престъпността в махалите, и по-конкретно – към младежите, 
които са приобщавани и окуражавани да се включват в органи-
те на пряка демокрация и в боливарския процес като цяло. [3]

В очакване на бъдещето

Към момента на завършване на този текст (14 октомври 2017 
г.) сайтът на Министерство на народната власт за комуни-
те и социалните движения твърди, че във Венецуела има 1843 
комуни и 47104 комунални съвета. През 2015 г. регистрираните 
комуни са около 850. [5, с. 193] Развитието на комунарското 
движение е достатъчно, за да могат властите да оправдават 
свикването на Учредително събрание също и с необходимост-
та тази нова реалност да бъде отразена в основния закон на 
страната.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:15QyMA5nHTAJ:consulta.mpcomunas.gob.ve/+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=bg&client=firefox-b
http://www.elperiodico.com/es/internacional/20170502/constituyente-venezolana-busca-incluir-comunas-en-constitucion-dice-portavoz-6011999
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Това ни води до настоящата кризисна ситуация, в която 
противоречията на боливаризма изпъкват особено силно.  
Зависимостта от петролните приходи за задоволяване 
на потребителските нужди продължава да е фактор, кой-
то, съчетан с ниските цени на горивата и явно нерабо-
тещата валутна система, създава сериозни икономически 
трудности и дефицити, които отслабват подкрепата за 
правителството. От една страна, отсъствието на хариз- 
матичната фигура на Чавес, която да сплотява поддръжници-
те на Боливарската революция, позволява една по-критична 
оценка на боливаризма с неговите постижения и ограничения, 
така че да се способства търсенето на алтернативи. От дру- 
га, логиката на политическа поляризация, която затруднява  
заемането на позиции извън противопоставянето „чавизъм- 
опозиция“, рискува да превърне демократичните инициативи 
сред „народа“ единствено в продължение на правителствената 
политика. Проблемите пред комуните и други социални дви-
жения, свързани със зависимостта от държавно финансиране, 
и опасността организации и колективи да бъдат принудени 
да се конкурират за такова, се отчитат и от активистите, 
които Чикарело-Мар цитира в своята книга. [3] 

Междувременно, изострянето на политическата конфронта-
ция и непримиримостта на различните гледни точки крие риск 
да превърне употребата на сила в единствен възможен изход 
от политическата криза. Международният натиск и санкци-
ите, наложени от САЩ, също  могат да послужат като повод 
за заглушаване на несъгласните. Така че вероятно е добър знак 
това, че свикването на Учредително събрание успява донякъ-
де да успокои обстановката, въпреки че бива бойкотирано от 
опозицията (обединена в „Маса за демократично единство“ или 
MUD) и избрано при относително ниска избирателна активност. 
Победата на чавизма на регионалните избори на 15 октомври 
тази година, в които MUD вече участва, дава надежди за отла-
гане на евентуална силова развръзка напред във времето. Не е 

http://baricada.org/2017/08/28/venesuela-blokada/
http://baricada.org/2017/08/28/venesuela-blokada/
https://www.lapatilla.com/site/2017/10/15/venezolanos-a-las-urnas-tras-meses-de-confrontacion-en-las-calles/
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41632074
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толкова окуражаващо обаче това, че Учредителното събрание 
(което  частично е иззело правомощията на контролирания от 
опозицията парламент) на практика започва своята дейност, 
обсъждайки закон за ограничаване на словото на нетолерант-
ност и омраза – закон, който според критиците му се равнява 
на налагане на цензура.

Така перспективите пред Боливарската революция остават 
неясни. В характерния си ироничен стил архитектът и по съв-
местителство туитър-знаменитост Карл Шаро (@KarlreMarks) 
отбелязва, че отляво и отдясно се отнасят към случващо-
то се във Венецуела така, сякаш там се играе финалният мач 
между социализма и капитализма. Макар и повърхностно, тук  
представеното описание на контекста, в който ежедневно се 
води борбата за „конкретната утопия“ на равенството, спра-
ведливостта и свободата в съвременна Венецуела, беше под-
чинено на желанието да преминем отвъд подобни опростени 
схеми. Същевременно се търсеха отговорите, в общи щрихи, 
на някои от въпросите, които може би вълнуват страничните 
наблюдатели, загрижени за бъдещето на страната и нейните 
демократични експерименти. Например: какво остава скрито 
в противопоставянето между едно номинално революционно 
правителство с авторитарни тенденции, от една страна, и 
опозиция, която – поне в своите по-крайни проявления – се 
стреми единствено към възстановяване на изгубени привилегии 
под благосклонния взор на американската империя, от друга?
 
Колкото и несъвършен да е боливарският процес, някъде там  
в пролуките, оставяни от силните на деня, прозират начен-
ките на едно солидарно, нейерархично и некомерсиално обще-
ство. Има основания да се вярва, че демократичният, ега-
литарен и включващ импулс на Боливарската революция не е 
бил напълно опорочен през последните две десетилетия и че 
дори в известна степен получава нов живот след смъртта на 
Чавес. Трудната, ако не и невъзможна, работа по създаването 
на един различен свят продължава.
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https://www.derechos.org.ve/actualidad/espacio-publico-ley-contra-el-odio-la-intolerancia-y-por-la-convivencia-pacifica-el-monopolio-estatal-de-la-etica
https://twitter.com/KarlreMarks/status/893834031141457921
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Д нес националната държава претърпява сериозна кри-
за. Въпреки всичките приказки за държавно „изчезва-
не“, настоящият неолиберален модел преминава към 

нейното преосмисляне. На практика държавният апарат от 
структура със свой собствен, национален дневен ред бива 
свеждан до основен налагател на капиталистически догми 
и производител на съответните антропологични типове 
(аполитични, предприемчиви консуматори), нужни на насто-
ящата система, за да функционира. Наративи за „ширеща 
се свобода“ се използват, за да замаскират авторитарното 
естество на настоящата олигархия. Но държавната роля 
на пазител на неолибералния ред и неговите основни стъл-
бове, като например неограничения икономически растеж, 
задълбочава допълнително нейния конфликт с общество-
то (на какъвто конфликт ставаме свидетели от известно 
време, и особено съвсем наскоро, по улиците на Барселона, 
където видяхме кадри, напомнящи за гражданската война 
от 30-те години на миналия век) и я принуждава често да 
прибягва до груба сила, като по този начин се делегитими-
зира още повече.

В същото време значимостта на града се увеличава все 
повече не само поради факта, че мнозинството от чове-
чеството понастоящем живее в градски райони, но също 
и поради глобалната тенденция градове да упражняват 
нарастващо влияние не само върху националните, но и върху 
транснационалните политически, икономически, социални, 
екологични и други процеси [1].

Градът като поле за революционни  
и радикални политики

През последните години градът се прояви като потенциа-
лен претендент за политическо влияние срещу национал-
ната държава в рамките на една глобална вълна, която 
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може да бъде характеризирана като „бунтът на общини-
те“. Радикалният географ Дейвид Харви твърди, че бун-
товните градове ще се превърнат в предпочитано поле за 
изява на революционните движения [2]. Тази нова тенден-
ция на общински бунт е силно повлияна от теоретичните 
разработки на Мъри Букчин, който, подобно на Касториа-
дис, се връща към забравената древноатинска концепция за 
полиса, търсейки в нея надеждно решение на проблемите 
на съвременното общество. Той с голям успех разкрива 
революционната същност на тази концепция и потенциа-
ла ѝ да вдъхновява днес. На парламентарната олигархия, 
племенния национализъм и капиталистическите взаимоот-
ношения Букчин противопоставя директнодемократични 
конфедерации от либертарни общини, в които гражданите 
участват пряко на местни асамблеи и излъчват отзоваеми 
делегати в регионални съвети. В града с неговото истори-
ческо съперничество с държавата той съзира потенциално 
и революционно обществено пространство, в което граж-
данската култура може да сложи край на доминацията във 
всичките ѝ форми [3].

Тази концепция изглежда по-актуална от всякога. Дока-
то в световен мащаб големи градове все по-често следват 
свои собствени планове, които често са в разрез с водените 
държавни политики, какъвто е случаят с Лондон и негова-
та съпротива срещу отцепването на Великобритания от 
ЕС (или т.нар. Брекзит) [4], едно ново поколение общински 
платформи* се заражда, подсилвано от кризата на поли-
тическото представителство. Повечето от тях са час-
тично повлияни от гореспоменатата теоретична рамка и 
се появяват по целия свят, но основно в Европа. В Испания 
такива проекти управляват повечето големи градове като 

* Става дума за граждански проекти в Испания, насочени към участие на общински, 
вместо на национални, избори. Техните членове са основно ляво-настроени грасру-
утс радикали, участвали в Indignados, или с други думи – Движението от площади-

те от 2011-12 г. – Бел. авт.
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Барселона и Мадрид [5]. Тези платформи си поставят за цел 
преобръщането на политиките на остеритет, налагани от 
държавата, международните технократски институции и 
транснационални споразумения; връщане на основни пуб-
лични услуги от частни собственици обратно в общински 
ръце, въвеждане на демократични процеси на местно ниво, 
феминизиране на политиката, оспорване на правителстве-
ните анти-миграционни политики и т.н. Някои от тези 
т.нар. „бунтовни градове“ дори започват да се свързват 
помежду си в опит да подсилят своето глобално влияние, 
каквато например бе целта на конференцията „Безстрашни 
градове“, провела се в Барселона през лятото на 2017 г., на 
която кметове, общински съветници и активисти от над 
40 страни се събраха, за да обменят опит и да положат 
основите на потенциално сътрудничество.

В САЩ също различни общини започват да навлизат в 
конфликт с политиките на федералното правителство. 
Близо 250 града от цялата страна се зарекоха да се придър-
жат към ангажиментите и целите, поставени от Париж-
кото споразумение за промените на климата, след като 
администрацията на Тръмп заяви своите планове да не се 
съобразява с подписаната международна спогодба [6]. Но 
докато мотивацията на някои от тези местни админис- 
трации може да бъде оспорвана поради тяхната свърза-
ност с основния електорален опонент на настоящето пра-
вителство, общински платформи започват да се зараждат 
и в САЩ, като например инициативата Олимпия за всички, 
която опитва да придаде по-демократичен и екологичен 
характер на община Олимпия, щата Вашингтон [7].

Разбира се, налице са редица проблеми с тези практики. 
Повечето такива общински проекти опитват да радикали-
зират градовете чрез механизмите на местната бюрокра-
ция, която до голяма степен е реплика на държавния апа-
рат. Този факт повдига въпроси като колко далеч може да 
стигне тази „радикализация“. Както и защо издигането на 

http://fearlesscities.com/about-fearless-cities/
http://fearlesscities.com/about-fearless-cities/
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милитантни активисти от социални движения на посто-
ве в йерархичната общинска администрация може/трябва 
да успее, при все че се сгромоляса на национално ниво при 
няколкото революционни опита от миналите два века.

Трябва да имаме предвид трудността при балансирането 
между градската бюрокрация и социалните движения. Добре 
известно е, че поне в Европа тези общински платформи, 
като Barcelona en Comu, се родиха след т.нар. движения от 
площадите, които опитаха да предефинират и да върнат 
по-автентични концепции за това що е демокрация. Но ако 
в основата на истинската, пряката демокрация е премах-
ването на бюрократичната фрагментация на ежедневието, 
може ли тогава това да бъде сторено чрез бюрократични 
средства, каквито несъмнено са политическото представи-
телство и експертизмът? В крайна сметка, както старата 
максима гласи, средствата определят целта и посоката. 
Не можеш да се учиш на демокрация, ако не я практикуваш.

El Campo de Cebada в Мадрид, окупирано прос-
транство, бивш басейн, в момента социално 
пространство.
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Мнозина свързват подобни общински проекти със страте-
гията на либертарния общинизъм ( libertarian municipalism), 
чиито идейни родители Мъри Букчин и Джанет Биъл при-
дават определена роля на участието в местни избори, но 
то за тях по никакъв начин не е основно или единствено 
средство. Вместо това Букчин и неговите последователи 
не виждат в местните избори нищо повече от още един 
начин за разпространяване на идеите на пряката демокра-
ция, фокусирайки се в много по-голяма степен върху инсти-
туциите на кварталната асамблея и съвета. Общинското 
ниво според тях не е толкова централизирано, колкото е 
националното, и следователно е много по-податливо на 
натиск и контрол от страна на социални движения.

Всички тези проблеми обаче далеч не означават, че гра-
дът губи своя потенциал на поле за правене на революцион-
ни политики отвъд държавничеството (statecraft). Вместо 
това те трябва да ни стимулират да го преосмислим като 
наистина обществено пространство, което постоянно 
бива пресъздавано от своите граждани и което се прос-
тира отвъд тесния електорализъм. Назованите проблеми 
повдигат въпроси от ключово значение като как местните 
политици могат да бъдат превърнати в общински делега-
ти, отзовими по всяко време от излъчилите ги общности 
и служещи на местните асамблеи. В по-общ план въпросът 
е как градската администрация може да бъде интегрира-
на в демократичната визия на движението от площадите. 
Отговорите на тези и много други въпроси няма да бъдат 
дадени лесно, а трябва да бъдат разработени търпеливо 
и внимателно „отдолу“, ако не искаме този нов общински 
бунт да се отклони от заявените си демократични цели и 
да деградира в локални форми на представителна олигархия 
с приятелско лице. 

Един съвременен пример, който изглежда сякаш се движи 
в правилната посока, въпреки че се намира в напълно разли-
чен социоисторически контекст от Западния, е социална-
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та революция, която в момента протича в Рожава, район 
в Северна Сирия. В основата на конфедералната система, 
която понастоящем функционира в тази част на раздирания 
от конфликти Близък Изток, е стратегия, до голяма сте-
пен наподобяваща принципите на либертарния общинизъм. 
Кюрдското освободително движение, след радикална промя-
на на политическата си ориентация*, започна да изгражда 
местни, но свързани помежду си демократични институции, 
независими от официалните държавни власти. Този подход 
демонстрира своята сила в периода, последвал Арабската 
пролет, когато режимът на Башар Асад изгуби своя контрол 
над региона и тази нова конфедерация от демократични 
структури успя да задържи местното население на крака, да 
подобри условията му на живот и да го защити от въоръ-
жените джихадистки групировки, тероризиращи тази част 
на света. И докато структури, наподобяващи до известна 
степен представителна демокрация, функционират редом 
с хоризонтални институции на пряко участие, движението 
TEV-DEM** и активисти от местните общности постоян-
но търсят нови начини да подсигурят потокът на власт 
в тяхното общество да тече „отдолу-нагоре“. Измежду 
тактиките, които използват, за да постигнат тази цел, е 
разширяването и овластяването на комуналната система, 
която дава на всеки пряк достъп до политическата арена и 
властта като цяло. Успехът е впечатляващ: към момента 
в Рожава действа една от най-включващите политически 
системи в целия свят.

* ПКК и кюрдският лидер Абдула Йоджалан променят политическата си ориентация 
от марксистко-ленинистка към демократично конфедералистка, след като се сблъск-
ват с концепциите за социална екология и либертарен общинизъм, разработени от 
Мъри Букчин. – Бел. авт.

** TEV-DEM (или Движение за демократично общество) е коалиция от местни радикал-
ни партии и социални движения. – Бел. авт.
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В търсене на нова парадигма

Авторитарното естество на настоящата система изис-
ква антиавторитарна алтернативна парадигма. Докато 
мнозина твърдят, че днешният възход на авторитарното 
и технокрацията не е нищо друго освен временна фаза на 
либералното олигархично управление, други като Валтер 
Бенямин настояват, че състоянието на извънредно поло-
жение, в каквото се предполага, че се намираме и днес, на 
практика не е изключение [10]. Електоралните успехи на 
крайнодесни кандидати и фашистки партии не са някакъв 
вид пропукване на системата, а продължение на тради-
ционното йерархично управление чрез нови средства. Така 
можем да заключим, че зависи от всички нас, тези „отдолу“, 

Източник: Babylonia.gr
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да създадем истинско изключение в хетерономията* и да 
последваме една демократична традиция, чрез радикално-
то скъсване с доминацията на човек над човека и на чове-
чеството над природата.

Начинът, по който това може да се постигне, не може да 
се върти около урната за гласуване, било то на национал-
но или местно ниво, а трябва да се фокусира върху само-
организацията и самоинституирането на обществото. 
Това предполага общности, организиращи се независимо 
от установени бюрокрации и определящи сами своя дневен 
ред. Движения за градски блага (urban commons)  и либер-
тарен общинизъм трябва да обединяват усилия, тъй като 
техните парадигми имат потенциала да трансформират 
и революционизират нашите градове, следвайки демокра-
тични и екологични принципи и ценности.

Вече видяхме през изминалото десетилетие как народ-
ните съпротиви в градската среда приеха един антиавто-
ритарен подход с демократични характеристики. Тради-
ционни структури като партиите и синдикатите, някога 
доминирали социалните движения, днес биват изоставяни 
и заменяни с отворени институции на участието като 
общите асамблеи, които са в основата на движения като 
Окупирай, Недоволните и Будна нощ (Nuit Debout). Демон-
страциите и протестите все повече се превръщат в опити 
за възвръщане на обществените пространства и общите 
блага. Следователно можем да говорим за по-общи социални 
опити за предефиниране на правото на града.

Трябва да опитаме да видим нашите градове през приз- 
мата на общите блага, т.е. да видим здравето на града 
като неделимо от здравето на неговите обитатели, него-
вите устойчивост и овластеност – неразделими от тези 
на неговите граждани и т.н. Но за да може тази парадиг-

* Хетерономия – обществено състояние, при което членовете на хетерономна общ-
ност (хетеро = други) приписват своите въображаеми идеи на някаква извънсоциална 
власт (например Бог, държавата, предци, историческа необходимост и т.н.) – Бел. авт.
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ма да предложи реално преминаване отвъд капитализма и 
държавата, тогава значението на градските общи блага 
трябва да се разпростре отвъд опростените концепции 
за достъп и употреба, промотирани от реформисткото и 
авторитарното ляво. Ако ограничим парадигмата на общи- 
те блага единствено до достъпността до тях, тогава след-
ва посредничеството от извънсоциални (extra-social) струк-
тури като държавата, което по логичен път ни поставя в 
условие на зависимост. Ако една такава левиатанска орга-
низация има последната дума върху общите блага, тогава не 
говорим за нищо друго, освен за различна форма на частна 
собственост. Ако обществото иска да упражнява реално 
право върху общите блага, тогава то ще трябва и пряко да 
ги управлява, без посредничеството на трети страни, без 
значение колко „прогресивни“ и „просветени“ са те.

Това изисква нашето разбиране за общи блага да отиде 
отвъд тесните разбирания за собственост, които са ико-
номически и по своята същност – част от капиталисти-
ческото въображаемо. Често това, което наричаме общи 
блага, са в действителност част от социални и природни 
екосистеми, безценни за нашето съществуване. Следова-
телно трябва да разглеждаме нашата връзка с тях като вид 
стюардство (stewardship). Т.е. ние ги управляваме по един 
демократичен и устойчив начин, който ще позволи тяхното 
възстановяване и няма да вреди на околната среда. Също 
така това предполага процеси на съзнателно самоограни-
чение, постигнато чрез колективни процеси на делибера-
ция, както ни демонстрират на практика много общности, 
стопанисващи общи блага*.

Основна задача пред социалните движения в борбата за 
право на града би трябвало да бъде успешното локализира-

* Например изучаваните от Елинор Острьом през 1988 г. фермерски общности в Непал, 
стопанисващи колективно своите напоителни системи. Чрез редовни общи събрания 
фермерите съвместно определят правилата, контрола и санкциите при ползване на 
системите за напояване. – Бел. авт.
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не и поддържане на хоризонталните структури, заражда-
щи се по публични площади и градски квартали в кратките 
изригвания на гражданско несъгласие с налаганите „отгоре“ 
политики, жизнените местни солидарни икономики, практи-
ки на ефективно стопанисване на общи блага и т.н. Трябва 
да се запитаме как техният характер може да бъде транс- 
формиран от чисто символичен в ефективен и решителен. 
За такива зародиши на истинска пряка демокрация можем 
да погледнем и отвъд съвременния Западен свят, в градо-
ве като Кочабамба (Боливия)* и Порто Алегре (Бразилия)**, 
както и в радикалната урбанистична традиция, която се 
простира назад във времето чак до древноатинския полис.

 

В заключение

Намираме се на исторически кръстопът. Някои от по-види-
мите пътища ще ни задържат в сферата на хетерономията, 
в светове, доминирани от варварството на международни 
споразумения и технократични институции, държавни апа-
рати и национален канибализъм. Въпреки че характеристи-
ките на всеки един от тях може да се различават, тяхната 
основа остава една и съща: елити и предопределени истини 
доминират обществото и природата. 

Има обаче и още един път, който, макар и не толкова  
видим, винаги съществува. За разлика от пътищата, опре-
деляни от извънсоциални източници, този трябва да бъде 
отворен и проправен чрез политическата практика на всич-
ки граждани и тяхното желание за свобода. Той изисква 
премахването на бюрократичната фрагментация на все-

*  В Кочабамба след т.нар „Войни за водата” (Water Wars) (протичащи от декември 
1999 до април 2000 г.) стотици кооперативи биват основани от местни общности, 
позволяващи им пряко да управляват безценната течност. – Бел. авт.

** Гражданите на Порто Алегре разпределят бюджета на техния град чрез процес на 
демократично съгласуване и участие, датиращ от 1989 г. – Бел. авт.
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кидневието, което е основата на държавата, възвръщане 
на общественото пространство, общите блага и полиса, 
разбуждането на креативното въображение и реартикули-
рането на проекта за автономия. Пътят, по който нашите 
общества ще поемат, е въпрос на социален и индивидуален 
политически избор, а основната арена, на която ще трябва 
да бъде направен, най-вероятно ще бъде градът.

Библиография  à 
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Aнализите на Боливарската революция във Венецуела чес-
то се поляризират в две непримирими крайности. В една-
та версия „процесът“, както е по-известна „революция-

та“ сред левите поддръжници и симпатизанти, е представян от 
учени и активисти като прогресивен еманципаторски популя-
рен проект, въплътен от масови и активни социални движения 
„отдолу“ и развиващ се под опасността от американска намеса. 
В другата версия, по-полулярна сред десните ѝ отрицатели, 
политическата трансформация в Боливарската реппублика е 
просто пореден провален социалистически режим с тоталита-
рен привкус. От сп. dВЕРСИЯ решихме да публикуваме стати-
ята на Мария Иванчева, която в периода 2008-2011 г. развива 
теренно изследване върху ролята на интелектуалците социа-
листи в създаването на Боливарския университет във Венецу-
ела*. Настоящата статия се опира на част от изследването от 
периода между 2008 и 2009 г. Иванчева показва как в този период 
назрява лява критика срещу режима на споминалия се през 2011 
г. президент Уго Чавес, но тя е пресечена от сили, които и до 
днес след смъртта му са на власт в страната. Представлявани 
от кръга около Николас Мадуро и върхушката в Обединената 
социалистическа партия на Венецуела (PSUV), тези процеси 
не позволяват критическото преосмисляне и преодоляване на 
някои основни противоречия на Боливарския процес, които –  
наред с истеризираната и насилствена реакция отдясно – въз-
пират развитието на по-радикална и революционна трансфор-
мация във Венецуела днес.

* Повече за изследването на Иванчева върху образованието е достъпно във  в. Култура 
– Бел. прев.

http://www.focaalblog.com/2016/05/24/mariya-ivancheva-the-revolution-will-not-be-criticized-the-impossibility-of-left-wing-critique-in-venezuela/
http://www.focaalblog.com/2016/05/24/mariya-ivancheva-the-revolution-will-not-be-criticized-the-impossibility-of-left-wing-critique-in-venezuela/
http://www.kultura.bg/bg/article/view/18923
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От 2011 г. насам боливарското правителство във Венецуела, 
символ на т. нар. розов прилив в Латинска Америка*, е подло-
жено на значителни предизвикателства [1]. С падането цени-
те на петрола, повишаването на инфлацията и блокирането 
на вериги за доставки на стоки за потребление от търговски 
мрежи, съпричастни с опозицията, правителството започна 
да губи подкрепа сред основния си електорат. В злорадството 
си от честото прекъсване на електрозахранването и „недос-
тига на храна“ – или по-точно, дефицитите на някои централ-
ни продукти от потребителската кошница като прах за пране 
и тоалетна хартия – международните и венецуелски частни 
медии, подкрепящи опозицията, истерично се подготвят за 
Пирова победа на свободния пазар над социализма. Стреснати 
от антиконституционното посегателство срещу демократично 
избраната за президент на Бразилия Дилма Русеф, поддръжни-
ците на венецуелските власти в страната и чужбина заемат 
все по-отбранителна позиция, предпазваща правителството и 
от вътрешна, и от външна критика.

За всеки, прекарал във Венецуела повече време и дръзнал да 
пристъпи отвъд кварталите на богатите, безспорно е усещане-
то за възвърнато достойнство и достъп до обществени услу-
ги, и за значимост на колективното гражданско участие, което 
Боливарският процес донася на мнозинството от венецуелски 
граждани, ограбени, експлоатирани и политически обезвластени 
от предишни режими [2]. Без да отрича тези безспорни заслуги 
на процеса, тази статия показва как затварянето на режима 
към вътрешна критика и корекция допринася за сегашната задъ-
нена улица пред прогресивната политика в страната. Крити-
ките срещу прекомерната зависимост на правителството от 
петрола, провалът в диверсификацията на „холандската болест“ 
в икономиката** и някои пагубни финансови решения на прави-

* Процесът на избиране на леви правителства с прогресивни икономически политики сре-
щу неолиберализма. – Бел. прев.

** Непреднамерено следствие, причинено от нарастването на икономическото развитие 
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телството са или премълчавани, или санкционирани*. И докато 
критиката отвътре е от решаващо значение за укрепването 
на боливарския режим, в следващите страници през етногра-
фия, базирана на теренна работа в Каракас през 2008 и 2009 г., 
са изложени някои механизми, които заглушават радикалната 
критика.

—

Срещнах Майкъл Лебовиц в Белград през май 2013 г., два месеца 
след смъртта на президента Уго Чавес. Той бе поканен от леви 
групи и фондация „Роза Люксембург“ да говори за югославски-
те и венецуелските форми на работнически контрол. Макар 
че това беше първото ни запознанство, аз помнех отчетливо 
първия път, когато бях срещнала на живо канадския политиче-
ски икономист. По това време, през 2009 г. в Каракас, Майкъл 
и неговата партньорка, писателката и активистка Марта 
Харнекер, бяха част от Международния център Франциско де 
Миранда (Centro Internacional Miranda, CIM). Мозъчен тръст, 
спонсориран от Министерството на висшето образование. 
Идеята за CIM бе предложена на Чавес от Лебовиц и Харне-
кер, а след това и от съветник на президента. Центърът се 
помещаваше в национализирания хотел Anauco Suites в цен-
търа на Каракас. Леви интелектуалци от CIM разработваха 
изследвания и осигуряваха обучение на държавни служители. 
В Белград споменах на Лебовиц за форума Интелектуалци за 
социализъм и демокрация. „Наистина ли си била на тази важна, 
интензивна среща?“, попита Майкъл с блеснали очи.

Форумът Интелектуалци за социализъм и демокрация: задъ-
нени улици и пътища напред се състоя през юни 2009 г. Целта 

на конкретен сектор за сметка на други сектори. – Бел. прев.

* Например марксисткият политически икономист Мануел Съдърланд беше временно 
отстранен от длъжност от Боливарския университет след като публикува статия, в 
която дава алтернативно критическо обяснение на „икономическата война“ срещу пра-
вителството [3]  и [4] – Бел. авт.
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на организаторите му беше отварянето на ново дискурсивно 
пространство за конструктивна интелектуална критика към 
правителството на Уго Чавес и за дебат на алтернативни реше-
ния, които да адресират възникващите в Боливарския процес 
противоречия. Въпреки намеренията си да извади наяве тези 
противоречия, форумът се оказа по-скоро задънена улица без 
път напред. И макар че форумът целеше да насърчи реформи-
рането на Боливарския процес „отвътре“, събитията, които 
последваха, показаха рязко процеси, типични за революционни 
правителства: при появата дори и на добронамерена критика 
отвътре, консолидираният политически елит „затяга реди-
ците си“, представя критиката като реакционна и става все 
по-малко отворен към промяна. В този смисъл макар да се кон-
центрира върху Венецуела, този текст говори по-широко за 
един от сериозните рискове на всяка потенциална революция: 
построяването на йерархия на радикалност, в която лидерът 
и обкръжението му по дефиниция са поставяни на върха. Този 
механизъм допринася за нарастващата неспособност на револю-
ционните режими да приемат и преосмислят вътрешна критика 
с цел да се реформират в положителна посока, което често води 
до нарастващ авторитарен контрол и застаряване на револю-
ционния елит без възможност за избор или дори излъчване на 
„наследник“ в следващото поколение. 

—

Референдумът за премахване на границите на брой мандати на 
венецуелския президент през февруари 2009 г. се състоя след две 
изборни загуби на боливарското движение. Конституционният 
референдум със същата цел от 2007 г., белязан с ниска избира-
телна активност, бе спечелен от поддръжници на опозицията, 
гласували „против“. През ноември 2008 г. кандидатите на Обе-
динена социалистическа партия на Венецуела (Partido Socialista 
Unido de Venezuela, оттук насетне PSUV) претърпяха поражение 
на местните избори. Въпреки че над половината население на 



198

страната гласува за тях, битката за кмет на столицата Кара-
кас, град, концентриращ огромно население и много от бедните 
граждани, смятани за твърд електорат на боливарското дви-
жение, бе спечелена от опозицията. Чавес и PSUV не оспориха 
резултатите и затвърдиха твърдата си демократична позиция. 
И все пак, предвид че повече от 50% от гласоподавателите на 
местните избори в цялата страна бяха гласували за кандидати 
на PSUV, това бе считано за знак, че населението може да се 
мобилизира в нов референдум за снемане на ограничението за 
брой последователни мандати на президента. Чавес побърза да 
определи дата за нов референдум през февруари.

Когато за пръв път пристигнах във Венецуела преди местни- 
те избори през ноември 2008 г., сред чавистите цареше неглас-
на спогодба да не се критикуват публично недостатъците и 
противоречията на боливарския процес. Обсъжданията, про-
ведени в пространствата на интелектуални и народни деба-
ти в Каракас, бяха белязани от особена самооценка. Изборните 
загуби през 2007 и 2008 г. не бяха приписани на правителство-
то, на PSUV или на президента. За тях бяха обвинявани само 
и единствено структурите на старата буржоазна държава и 
поддържаната от върхушката ѝ представителна демокрация, 
внедрени в Боливарския процес въпреки волята на правител-
ството. Изненадващата втора предизборна кампания само два 
месеца по-късно обаче разпали недоволството на чавистите. Тя 
съвпадна с първите удари на световната финансова криза във 
Венецуела. Някои от поддръжниците на Чавес в пространствата 
за публичен и академичен дебат започнаха по малко да оспорват 
разходите на кампанията и бюджетните съкращения, които 
правителството наложи след резкия спад на цените на петрола. 
След сливането на няколко министерства се чуха гласове срещу 
съкращаването на бедни работници на временни договори за 
сметка на постоянните служители, „наследени“ от предишни 
режими, които бяха оставени на позициите си. Последваха про-
тести на студенти и работници ([5]  и [6]). Въпреки че Чавес и 
PSUV спечелиха референдума през 2009 г. с 54% от гласовете, 
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стратегията на поддръжниците на правителството след дър-
жавния преврат от 2002 г. „да не поставят оръжие в ръцете 

на врага“ започна да се разсейва и се появиха критични гласове.
На този фон председателят на CIM, Луис Бониля Молина, орга-
низира публичния форум Интелектуалци за социализъм и демо-
крация. Както ми каза Майкъл Лебовиц през 2013 г., нито Бониля, 
нито останалите интелектуалци в CIM са предвиждали „всичко, 
което щеше да последва“. Форумът беше открит от испанския 
учен Хуан Карлос Мондеро – по-късно съветник на лявата партия 
PODEMOS в Испания. Мондеро заяви, че революцията се задушава 
под „хиперлидерството на Чавес“. Вторият оратор в срещата 
беше социологът Владимир Акоста, професор по социология в 
Централния университет на Венецуела (UCV), известен с прог- 
рамата си за национална телевизия, пламенен поддръжник на 
правителството и бивш член на младежката секция на Кому-
нистическата партия на Венецуела (JCV Juventud Comunista de 
Venezuela). Акоста започна речта си с изненадващо изказване:

Разбира се, аз се гордея с нашите изключителни постижения през 
последните десет години. Не мога да отрека обаче, че през годи-

Снимка: Антонио Марин Сеговия
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ните се натрупаха твърде важни незабелязани или подценени проб- 
леми. Те се превръщат в заплаха за напредъка и задълбочаването 
на нашия процес, който всички ние така силно искаме да успее.

На фона на нарастваща тишина, Акоста изброи тринадесет ос- 
новни проблема, които според него застрашават революцион- 
ния процес. Той критикува липсата на ясна политическа програ-
ма в лицето на смътна обща идея за социализъм на двадесет и 
първи век. Очертавайки противоречието между революцията 
като колективно усилие и централната роля на ръководството 
на Чавес, Aкоста заяви, че PSUV не е революционна партия, а 
по-скоро електорална машина, мобилизирана единствено за да 
води безспирните изборни кампании на боливарското прави-
телство. Той изказа остра критика срещу възпроизвеждането 
на капиталистическите производствени отношения, неуспе-
ха на правителството да атакува все по-засилени тенденции 
към консуматорство сред обществото, липсата на прозрач-
ност в публичните разходи и плахата национализация, която 
не засяга реално интересите и собствеността на богатите. 
Социологът подчерта, че частните медии, вражески настро-
ени към правителството, концентрират огромна власт във 
Венецуела и че умерени и реакционни течения доминират 
PSUV. Наричайки Чавес „душата, сърцето, гръбначният стълб 
и силата на този процес“, той пледира поддръжниците му да 
не му спестяват градивната критика.

Речта на Акоста създаде лавина от критични намеси: някои 
планувани, други – импровизирани. Aнтроположката от Цен-
тралния университет на Венецуела Ираида Варгас предизвика-
телно попита дали революцията се нуждае от държава. Майкъл 
Лебовиц призова революционните интелектуалци да се подчинят 
на дисциплината на революционната партия, но не пропусна да 
напомни и подчертае, че PSUV далеч не функционира като такава 
партия. Историкът Роберто Лопез от Маракайбо – бивш член 
на маоистка партизанска група, активна в селските райони на 
страната през 80-те години – говори за разделението на цен-
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търа и периферията във Венецуела, при което провинцията 
остава пренебрегната от революцията. Икономистът Вик-
тор Алварез, бивш министър на промишлеността, показа данни 
на Националната статистическа служба за действителното 
увеличение на дела на частните компании по време на прези-
денството на Чавес. Мигел-Анхел Перез Пиреля от правител-
ствения изследователски институт IDEA показа, че науката 
във Венецуела все още работи като индивидуално усилие, а не 
като радикално реорганизиранo колективнo начинание. Гонсало 
Гомез, бивш студентски лидер и главен редактор на подкрепя-
щата правителството уебстраница Апореа, говори за провала 
на държавните медии да създадат революционно съдържание 
и формат. След тази първа вълна от изказвания залата се раз-
движи. Последваха други критични интервенции.*

Участниците във форума притежаваха работен опит като 
образователи, активисти в местни и национални организатори 
и синдикалисти. От подиума често се чуваше напомняне: „Това 
не е атака. С критиката си заявяваме подкрепа към Революци-
ята“. Много от тях казаха, че преди форума са се сдържали да 
критикуват режима от опасението, че опозицията би използ-
вала думите им срещу тях, за да дестабилизира управление-
то на Чавес. Те бяха преживели отблизо и пазеха жив спомен 
за преврата срещу демократично избраното правителство на 
Салвадор Айенде в Чили през 1973 г. и за опита за преврат във 
Венецуела през 2002 г.

—

Форумът продължи в приповдигнат дух, участниците споделяха 
усещане за обща посока и нова яснота за пътя напред. Надеж-
дите им обаче скоро бяха попарени. Първата атака дойде от 
редовната колонка в чависткия вестник Диарио Веа, подписа-
на с псевдонима Царевичното зърно (Un Grano de Maiz). Спис-

* Всички презентации от форума бяха излъчвани на живо по националната телевизия. Те бяха 
качени и транскрибирани в Апореа [7] – Бел. авт.
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вана от активист, близък до Рафаел Рамирес, ръководител на 
PDVSA и противник на работническия контрол над фабриките, 
обявен в източните провинции на Венецуела, правото им да 
взимат автономни колективни решения и да имат собственост 
над средствата на производство. През 2013 г. Майкъл Лебовиц 
помнеше ясно как през 2008 г. Рамирес беше отказал на Минис-
търа на планирането информация за петролната индустрия, 
като по този начин беше възпрепятствал изобщо какъвто и 
да е процес за икономическо планиране във Венецуела, страна 
крайно зависима от дохода си от петролните залежи в западни-
те провинции. Царевичното зърно наричаше интелектуалците 
от форума „инфилтрирани буржоа“, които се опитват да дес-
табилизират революцията.* След неговата колонка в Апореа –  
свободна медия, подкрепяща отворения дебат и често публи-
куваща и статии на опоненти на режима – започнаха да се поя-
вяват все по-критични коментари за форума. Авторите им, 
често хора, които не бяха свидетели на форума, наричаха инте-
лектуалците „деструктивни“ и настояваха, че единственият 
проблем на революцията е, че все още поддържа разделение на 

* Архивът на „Диарио Веа“ е достъпен в интернет след 2014 г; колоната беше препеча-
тана в блога Un Grano de Maiz [8]. – Бел. авт.

Снимка: Йока Мадруга, Terra Livre Press
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труда, при което режимът слуша „псевдо-интелектуалци“ като 
тях, а не се вслушва в гласа на обикновените хора [9].

Дългоочакваният отговор на Чавес дойде чрез националната 
телевизия VTV. Седнал в открито студио, той се присмя на „книж- 
ните плъхове“, казвайки саркастично: „Кой нарича тези интелек-
туалци чависти? Не и аз!“ Тирадата на президента продължи в 
същия дух: „Ако те смятат, че могат да разрешат проблемите 
на Венецуела, нека да дойдат тази неделя да ме заменят. Така 
ще мога най-сетне да прекарвам малко време със семейство-
то си“ [10]. Неговото следващо неделно шоу, Alo Presidente [11], 
стартира своята „теоретична“ версия Alo Presidente Theorico 
(VTV 2009). В този нов формат на шоуто, който просъщест-
вува няколко предавания, Чавес влизаше в домовете на венецу-
елци и обсъждаше с тях някои принципи на марксистката тео-
рия. В един от епизодите например той обсъди теорията на 
експлоатацията, след което мило сгълча сина на домакините 
си, тийнейджъра Хуан, който заяви, че искал да намери работа 
в телефонен център. И макар хора като Лебовиц да споделяха 
надежда, че шоуто разкрива Чавес в истинската му светлина 
като образовател, началото на това предаване в непосредстве-
ния период след реакцията му срещу интелектуалния форум 
може да се чете като опит на Чавес и върхушката около него 
да дадат ясен знак: интелектуалците са заменими. 

—

Интелектуалците от форума в CIM публикуваха своите интер-
венции в ново списание – La Comuna. В техния доста посърнал 
колективен отговор към сайта Апореа те заявявиха, че в същи-
ната си аргументите на Чавес „съвпадат с основните изводи 
на форума“. По-късно няколко от тях споделиха с мен, че Чавес 
заплашвал да ги изгони от PSUV, но покойният уругвайски писател 
Едуардо Галеано и президентът на Венецулеа Алберто Мюлер 
Рохас – и двамата вече покойници наред с Чавес – го убедили да 
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преосмисли решението си за прогонването на интелектуалците 
от партията. Последният дори го направил с думите, че Чавес 
бил „заобиколен от гнездо на скорпиони“.

През 2013 г. Майкъл Лебовиц си спомняше за форума с горчива 
носталгия. Лебовиц бе искрено и дълбоко натъжен от смъртта 
на El Comendante, към когото изпитваше възхищение. „Той беше 
толкова нетърпелив да се учи,“ твърдеше Лебовиц като си при-
помняше едно спонтанно обаждане от президента след полунощ, 
когато Чавес няма търпение да обсъжда с него и съпругата му 
Марта Харнекер книга, която четял. Според Лебовиц „Чавес не 
харесваше публичната критика. Само когато критиката беше 
изказана очи в очи той я взимаше сериозно…“ Той също ми разка-
за как се носели слухове, че първата реакция по време на фору-
ма не била на присмех: президентът се обадил в телевизионна 
станция по време на интервю на Хуан-Карлос Мондеро и казал, че 
Монедеро бил прав, че президентството му започвало да става 
твърде концентрирано около него и в този смисъл „хиперлидер-
ско“. Според Лебовиц хората в най-близкия кръг на Чавес в PSUV 
са блокирали по-нататъшни самокритични признания от страна 
на президента. Според опита му с хора като настоящия прези-
дент Николас Мадуро, те се противопоставяли на каквато и да 
е критика или идея за по-ясна отчетност или радикална промяна, 
която идва от народа и е насочена към управлението. В разгово-
ра ни през 2013 г. Лебовиц заяви с цветист език: „Когато лайно-
то удари вентилатора, трябваше да се борим за живота си... не 
буквално, но станахме обект на повсеместни атаки от всякакви 
посоки.“ Той ми разказа как Министърът на висшето образова-
ние Луис Акуня е искал да затвори CIM или да го предаде на друго 
министерство, тъй като „не искаше допълнителни главоболия“. 

За Лебовиц някои положителни реакции към форума от акти-
висти и работници, също публикувани на страницата Апореа, 
свидетелстват, че форумът все пак получава одобрение от 
мнозинството от симпатизантите на боливарското движение. 
И все пак той призна, че Силия Флорес (тогава заместник-пред-
седател на PSUV и председател на Народното събрание) и ней-
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ният съпруг Никола Мадуро (по-късно номиниран от Чавес и 
избран за президент на Венецуела) са едни от най-върлите про-
тивници на форума и критичните послания на участниците в 
него. Веднага след форума Флорес конфискува всички издания на 
списание Комуната, които Бониля Молина беше разпространил 
на среща на PSUV. „Учудващо, лидерите на партията послуш-
но предадоха списанията!“ възкликна Лебовиц. Той също така 
помнеше, че след реакцията на Чавес Мадуро – тогава много 
по-малко обект на медийно внимание – казал по националната 
телевизия, че интелектуалците „говорят дивотии“. 

След форума CIM не получaвa допълнително финансиране и 
програмите му бавно се разпадат. Лебовиц и Харнекер напускат 
Венецуела. През 2013 г. Лебовиц твърдеше, че те успяват да 
запазят добри отношения с хора в режима и се връщат от време 
на време в страната, но оттогава работят предимно в Куба, 
Еквадор и Канада. През 2013 г. Лебовиц изрази уплаха, че Мадуро 
е привърженик на кубинския авторитарен подход и отрицател 
на работническия контрол над средствата на производство 
като Рафаел Рамирес. В разговора ни тогава той изтъкна: „Това 
ме кара сериозно да се безпокоя за посоката на революцията.“ В 
кореспонденция през март 2016 г. Лебовиц настоя, че Мадуро се 
е променил: че той е приел някои критики, изложени в книгите на 
Харнекер, успял е да спечели доверието на политически активис- 
ти в бедните райони и успешно да „изхвърли някои скорпиони“. 
Писмото му завършваше с уверението, че борбата продължава.

За мен обаче не само борбата продължава. От форума насам 
продължава да ме мъчи безпокойство за това до каква степен 
съществуващите прогресивни движения са способни да се спра-
вят с подобна ситуация, ако и когато дойдат на власт. Форумът 
Интелектуалци за социализма и демокрацията беше поврат-
на точка: отворената врата за градивна критика към режи-
ма в името на трансормацията му беше затворена с трясък в 
лицето на участниците във форума. Безспорно, за разлика от 
авторитарните леви режими през двадесети век, боливарското 
правителство не прилага насилие към критиците си. Дори при 
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ескалацията на събитията през 2014 и 2017 г. привържениците 
на режима дадоха повече жертви. И все пак, реакциите на Чавес, 
чавистките медии и PSUV през 2009 г. показаха не само меха-
низми за избягване на конструктивна критика и пренебрегване 
на легитимното недоволство, но и посока на действие към все 
по-авторитарно управление с все по-малко консултация: про-
цеси, подети от Мадуро и изведени до логичните им последици 
в нарастващото полицейско насилие и военен произвол и то не 
срещу могъщите и богати истински врагове на правителството. 
През 2009 г. изградените върху опит в революционния процес 
критики на леви интелектуалци и активисти със значително 
минало в борбата срещу експлоатацията и несправедливостта 
не бяха признати за коректив на революционната власт. След 
ненавременната смърт на Чавес вътрешната критика на рево-
люцията се измести от „не полагай оръжие в ръцете на врага“ 
към de mortuis aut nihil aut bene.*

Превод от английски: Ивайло Динев

Библиография  à 

 

* От лат. „за мъртвите или добро, или нищо“ – Бел. авт.
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I.

Една ера отива към своя край, когато нейната метафора умре. 
С тези поетични думи Харолд Берман отваря късния си труд 
Право и революция. Двете тухли, публикувани в отстояние 
от двадесет години една от друга, заедно възлизат на пове-
че от хиляда страници [3, 4].* Още през 1984 г.  на историка 
на правото се струва, че западната цивилизация е започна-
ла да залязва – макар и западните метафори да са още живи, 
те започват да губят смисъл и да се превръщат от храмове 
в руини. Това са руини, които будят възхита, но чието зна-
чение въпреки това не може вече да бъде схванато от нико-
го. Според него времето на Запада изтича. Изтича, защото 
правната му традиция е приключила.

Но що е право? Според Берман правната традиция не се 
изчерпва със законите или идеите. Правото за него не е израз 
на някакъв народностен дух [Volksgeist] със своите нагласи, 
нито пък е социологически факт. За историка на правото то 
е всичко това заедно – и много повече. Правото, според Бер-
ман, е съкращение, шифър, метафора – метафора на Запада 
изобщо, т.е. на цяла една цивилизация, основана върху запад-
ната теология, гръцката философия и римското право. Като-
лическата църква обединява тези антични потоци за първи 
път в един-единствен буен поток през единадесети век. За 
Берман каноничното право е синекдоха на Запада. Той започва 
своята история на западната правна традиция с обновява-
нето на църковното право от духа на папската революция**: 
според него именно с нея начева юридическото хилядолетие.
Накрая на юридическото хилядолетие стои Октомврийската 
революция. За революционера правото не е нищо по-различно 

* Харолд Йозеф Берман (1918 – 2007) е амеркански историк на правото. Между 1948 и 1985 
г. е професор в Харвардския правен университет. Обект на изследванията му са съвет-
ското право и правната философия. – Бел авт.

** Под определението „папска революция“ Берман свежда различни събития, които обик-
новено се разглеждат отделно като „Борба за инвестура“, „Грегориански реформи“ и пр. 

– Бел. авт.
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от вкостенена политика, инструмент в ръцете на малцин-
ството за потискането на множеството. След първата си 
година във властта комунистите издават постановление, 
обезсилващо всички унаследени закони. Затваряни биват юри-
дически факултети, освобождават се професори, а работни-
ци и селяни биват провъзгласени за съдии или адвокати, след 
като са били снабдени с най-необходимото от кратки курсове 
по право. 

Марксовата прогноза за отмирането на правото най-на-
края намира своя пророк в лицето на социолога на правото 
Евгени Пашуканис.* Неговият основен труд Обща теория на 
правото и марксизъм излиза през 1924 г. и бива преиздаван 
общо три пъти в следващите години. Никога до този момент 
краят на правото не бил толкова осезаем. Но опитът про-
пада. Правото побеждава Революцията и бързо бива отново 
съживено с духа на сталинистката бюрокрация. Текстовете 
на Пашуканис биват забранени в библиотеките, а самият той 
изчезва в тъмниците на тайната полиция. Заличена ли е така 
мечтата за едно общество без държава и право? Как се отнася 
теорията на Пашуканис за отмирането на цялото право към 
историята за неговото революционно рождение?

II.

През Античността и Средновековието политическото гос-
подство се основава върху лична зависимост. Робът зависи 
от патриция, селянинът – от феодала. Господството не бива 
разбирано като нещо безлично, ами като личностно отно-
шение. Едва по време на Модерността господството добива 

* Евгени Пашуканис (1891-1937) е съветски социолог на правото. Следва право в Санкт 
Петерсбург и Мюнхен. През 1918 г. се пръсъединява към Комунистическата партия в 
Съветския съюз, където първоначално е съдия, по-късно – съветник към съветското 
посолство в Берлин, а накрая – член на Комунистическата академия. През 30-те години 
Пашуканис е заклеймен като правен нихилист и е осъден на смърт при обвинения за сабо-
таж. – Бел. авт.
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всеобщ и публичен характер и започва да бъде упражнявано 
от държавата под формата на право. На този фон през 1924 г.  
Пашуканис задава решаващия въпрос:

„...защо класовото господство не остава това, което е, т.е. фак-
тическото потискане на една част от населението от страна на 
другата? Защо заема формата на официална държавна власт или –  
което е същото – защо апаратът на държавната принуда не се 
създава като частен апарат на господстващата класа? Защо се 
отделя от последния и заема формата на един безличен, откъснат 
от обществото апарат на публичната власт?“ [9, с. 119 и сл.]*

За разлика от своя съвременник Ленин, Пашуканис приема въз-
можността за неутрална власт на държавата насериозно от 
теоретична гледна точка. Той се интересува от скритата 
взаимовръзка между право и икономика, забулена от явното 
разделение между държава и общество. За Пашуканис разде-
лението между публично и частно се налага с буржоазно-ка-
питалистическото общество. Затова анализът на държава-
та и правото трябва да започне с анализ на формирането на 
капиталистическата обществена формация, а не с нейните 
симптоми – класовите отношения. Така Пашуканис се отгра-
ничава от други марксисти – за него не става дума за свеж-
дането на определени правни съдържания до определени кла-
сови интереси. Силата на изложението му лежи в критиката 
на правото като форма.

Пашуканис прокарва паралел между стоковата и правната 
форма. Както богатството в капиталистическото общество 
изглежда като „грамадно натрупване на стоки“ (Маркс), така 
буржоазното общество се представя като „безкрайна верига 
от правни отношения“ [пак там, с. 60]. Анализът му на пра-
вото започва с анализ на стоковия обмен – и през двадесети 
век стоките „не могат сами да ходят на пазар“ [10, с. 71], ами 

* Тъй като Пашуканис, доколкото ни е известно, не е превеждан на български, тук сме 
превеждали по вторичния немски преводен текст, използван от автора. – Бел. прев.



213

трябва да бъдат изнесени от хората на пазара и там да бъдат 
разменяни. В размяната хората се отнасят едни към други, 
но не като хора, а като техни пазители, тоест представля-
вайки стоката. От едната страна имаме двама души – да 
кажем, тъкач и крояч, а от другата – две стоки, – да кажем, 
дванадесет лакътя ленено платно и една пола. Според Маркс 
размяната е възможна, защото двете стоки насочват към 
нещо трето, посредством което могат да се съотнесат една 
към друга: тяхната разменна стойност. Така човек може да 
попита колко лакътя ленено платно струва една пола и обрат- 
ното. Размяната обаче е възможна единствено защото и пази-
телите на стоките могат да се отнесат един към друг, и то 
като партньори в един договор – т.е. разпознавайки се като 
стокопритежатели. Стоковата обмяна има правно измере-
ние. Според Пашуканис става дума за двете страни на една 
монета: в отношението между волите на правните субекти 
се отразява разменното отношение на стоките.

Според Пашуканис пазарът пред-
поставя, че пазителите на сто-
ки доброволно търгуват един 
с друг. Там, където размяната 
на стоки не се случва добровол-
но, става дума за грабеж или 
изнудване. Размяната на стоки 
предпоставя отсъствието на 
принуда. Тази липса на принуда 
се превръща в проблем, когато  
договорите биват нарушени. За- 
това отказът от принуда не е 
принципен, а принудата по-скоро 
се прехвърля на трета инстан-
ция. Това трето място трябва 
да разреши конфликта между 
интересите на пазителите на Евгени Пашуканис. Източник

https://en.wikipedia.org/wiki/Evgeny_Pashukanis#/media/File:EvgenyPashukanis.jpg
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стоки – конфликт, възникнал на база на взаимното им признава-
не, т.е. въз основа на договора, който са сключили един с друг. 
При това третата инстанция трябва да има три качества: 
трябва да е безпристрастна, предвидима и да решава кон-
фликтите спрямо общоприети правила. Пашуканис защитава 
тезата, че договорите не съществуват там, където никой не 
се придържа към тях, и обратното – че са незаменими, когато 
всички от само себе си се придържат към договори. Държа-
вата и правото добиват значение едва в случай на конфликт –  
според него те са механизми за разрешаване на конфликти. 
Пашуканис твърди, че всяко право започва със спор, който 
вследствие на жалба се превръща в правен – тоест в правно 
отношение между два правни субекта. Той пише и че държа-
вата се намесва едва впоследствие – тя не е извор на право-
то, а просто гарант на свободата на сключване на договор, 
както и пазител на неговото спазване.

За Маркс икономическата стойност на една стока не зави-
си от индивидуалните ѝ характеристики. Дванадесет лакътя 
ленено платно и една пола са формално равни, тъй като имат 
абстрактна разменна стойност, която е освободена от кон-
кретната им потребителна стойност. В теорията на Пашу-
канис, която е силно повлияна от Маркс, формалното равен-
ство на стоките съответства на формалното равенство на 
правните субекти. Така гражданското право се отнася към 
работници и работодатели формално еднакво, тоест като 
страни, които като равни договарят и сключват помежду 
си трудов договор. Осигурявайки и прилагайки формалното 
равенство на всички правни субекти, като се отнася към 
работодатели и работници по един и същи начин, държава-
та според Пашуканис въпроизвежда материалното неравен-
ство, което разграничава двете страни. За него държавата 
е не само правова, но и класова. Тя не е нито напълно безприс- 
трастна, нито инструмент на господстващата класа, ами 
е пристрастна именно чрез неутралитета си. Държавата е 
винаги на страната на икономически по-силните.
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Пашуканис обаче не спира до тук. Неговата критика не се 
задълбава пряко в класовите отношения, а проследява кате-
гориите на правния субект и договора. Според Пашуканис 
и двете се разгръщат едва при систематичното стоково 
обращение. Едва в буржоазно-капиталистическото общество 
правоспособността се откъсва от живата личност, а абсо-
лютното право на собственост – от притежанието, което 
„трябва да бъде защитено с оръжие в ръка“ [10, с. 93]. Прав-
ният субект и собствеността взаимно сочат един към друг. 
При капитализма правосубектността разкрива истинското 
си значение като особената способност за продаване и заку-
пуване на собственост, пише Пашуканис. Правният субект 
в действителност не е за него нищо друго освен „един пре-
местен на небето абстрактен притежател на стоки“ [9, с. 
100]. Продажбата и покупката се провеждат под формата на 
взаимни договори, при които правните субекти могат да се 
припознаят един друг като частни собственици. Тъй като 
всяка размяна косвено включва в себе си това припознаване, 
независимо от това дали става дума за работа срещу надница 
или наем срещу жилище, взаимността на договорите така се 
оказва „най-ефективната и изпълнима с минимално прилагане 
на външна сила гаранция на собствеността“ [пак там, с. 102 
и сл.]. Така тази гаранция ѝ придава облика на нещо вечно.

Така че Пашуканис критикува държавата не само защото 
налага формално равенство, а и заради стоящата зад нея иде-
ология, която вписва това формално равенство в правните 
субекти. Марксисткият философ Луи Алтюсер изостря тези 
размисли още повече: според него правото има репресивна и 
идеологическа страна. И двете могат да бъдат илюстрирани 
особено добре чрез примера със сънения работник. Най-често 
според Алтюсер той се появява сутрин на работа не защо-
то работодателят му иначе би извикал полиция, а защото е 
подписал трудов договор. Решаващ е не страхът от поли-
цията, а благоприличието. В това чувство за благоприличие 
работи юридическата идеология: нереалната представа, че 
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по природа си свободен и равен субект сред други свободни и 
равни – или, с други думи, че си правен субект. Юридическата 
идеология бива поддържана и допълвана от буржоазния морал, 
тоест от представата, че човек трябва да спазва обещания, 
които доброволно е дал на равните нему [1, с. 66 и сл.]. По 
този начин латентната принуда, юридическата идеология и 
буржоазният морал действат заедно, въпроизвеждайки капи-
талистическите отношения.

III.

През 70-те години Обща теория на правото и марксизмът на 
Пашуканис е възприемана като образец за структурен функ-
ционален анализ на правото.* Според тази теория обществе-
ните конфликти приемат различни форми, които не просто 
ги отразяват, а и сами изпълняват определена функция. Неза-
висимо от правното съдържание, правната форма служи на 
възпроизводството на буржоазно-капиталистическото общес-
тво. В този анализ има известна доза чар, тъй като той се 
абстрахира от правното съдържание, развива равенството 
като основна особеност на гражданското право и определя 
отношенията между формално равенство и материално нера-
венство; между правова държава и класови отношения; между 
власт и идеология. Пашуканис обяснява защо при капитализма 
държавата се увива около общественото тяло и „запушва 
всичките му пори“ – защото заедно със стоковата форма се 
разпространява и правната такава [11]. В крайна сметка всеки 
спор може да се превърне в правен такъв. Тук става дума не 
просто за едно добро наблюдение, ами и за част от критика: 
при господството на законите всички междучовешки отно-
шения се представят като правни отношения, дори бракът. 
Аналогично на стоковата форма, тайната на правната фор-

* Повече за историята на възприемането на труда му в [5] и [7] от библиографията – Бел. авт.
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ма е в това, че отразява отношенията между хората като 
отношение на външни за тях съществуващи закони, при което 
според думите на Маркс човешкото отношение приема „фан-
тасмагоричната форма на едно отношение между нещата“ 
[10, с. 62]. Правният фетиш допълва стоковия такъв. С това 
обаче на въпроса за това как се е развила тази структура не е 
отговорено – тоест защо апаратът на държавната принуда 
се е отделил от обществото и е приел формата на безличен 
апарат на публичната власт. 

Пашуканис се опитва да обясни развитието на структура-
та чрез логиката на вече развилата се структура. Той пише: 

„Диалектическото развитие на основополагащите юридически 
термини ни дава не само правната форма в нейния напълно раз-
вит, учленен вид, ами отразява и реалния исторически процес на 
развитие, който не е нищо друго освен процесът на развитие на 
буржоазното общество.“ [9, с. 31]

Пашуканис твърди, че логиката на размяна на стоките до 
някаква степен произвежда от само себе си правила за своята 
организация и уредби за контрола си. За него историята не 
е континуум, а неравномерна последователност от несъиз-
мерими обществени формации. Термините право и държава 
може и да се появяват през античността и средновековието, 
но там те обозначават едни по-скоро „неразвити и зачатъчни 
форми“. Тяхното развитие е спряло за векове в „ембрионално 
състояние“. Едва през XVII век буржоазната философия на пра-
вото преоткрива държавата и правото, които при буржоаз-
но-капиталистическата обществена формация се разгръщат 
в специфичното си значение, тоест като абстрактни правила 
и публична власт. Правото и държавата процъфтяват, преди 
да увяхнат при комунизма. Те умират заедно с производстве-
ните отношения, с чиято помощ те са постигнали своята 
„пълна определеност“.
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IV.

Как се отнася тази теория към историята на правото? Тео-
ретичката на държавата Хайде Герстенбергер я подлага на 
проверка, вземайки за пример Англия и Франция [6, с. 60-68]. 
Добре известно е, че в края на XVIII век френската буржоазия 
започва да протестира срещу привилегиите на благородници- 
те. Тъй като с привилегиите на благородниците отпадат 
всички привилегии, тоест и привилегиите на търговските 
компании, на събирачите на данъци, на гилдиите и пр., според 
нея революцията прави пазара по-свободен. Революцията слага 
начало на наемния труд и то векове преди капиталистичес- 
ките производствени отношения да са станали господства-
щи във Франция. В Англия е различно: там капиталистичес- 
кото производство взима превес по-рано. Макар и английс- 
ките наемни работници отрано да се ползват от свободата 
да сключват договори, до края на XIX век те са затваряни и 
малтретирани, когато се осмеляват да разтурят едно вече 
сключено работно отношение. Много собственици на фабрики 
се възползват от феодалното трудово право, за да осигурят 
икономическата си власт чрез политически средства. Според 
Герстенбергер в Англия разделението между държава и общес-
тво не съвпада с индустриализацията. В ретроспекция, пише 
тя, изглежда сякаш прекратяването на персоналото подчи-
нение чрез въвеждането на договора между свободни и равни 
страни се дължи на собствената логика на капитализма. Но 
в действителност разделението между държава и общество 
във Франция е било възможно и без капиталистическо произ-
водство, докато в Англия, въпреки наличието на капиталис-
тическо производство, същото разделение е било немисли- 
мо в продължение на векове. Разделението между право, дър-
жава и общество в такъв случай не трябва да се обяснява  
единствено с капиталистическата динамика. 

Модерните държави и модерното право също не са се поя-
вили само в капиталистически общества, ами исторически са 
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възникнали в регионите, където буржоазните революции са 
били успешни: в САЩ и Западна Европа. За разлика от запад-
ните държави, разделението между публично и частно поч-
ти отсъства в много постколониални държави. [6, с. 65 и сл.]  
Особено в Африка според Герстенбергер отчасти все още 
става дума за „организации на частното присвояване“, тоест 
за апарати за експлоатация на колонизираното население. 
Тяхното участие в световната капиталистическа търговия 
според нея превръща тези страни в капиталистически общес-
тва, без това да е свързано с прилагането на публична власт 
и абстрактно право. С това се няма предвид, че в бившите 
колонии не са се развили държавни структури, ами обратно-
то. Наченки на тази политическа форма на организация мно-
гократно са били налагани на колонизираното население. Това 
развитие показва обаче, че държавата действително може 
да бъде извор на правото. В тази връзка специалистът по ге- 
ография на човека Дейвид Харви обръща внимание на това, че 
„първоначалното натрупване“ (Маркс) не е приключило с фео-
дализма, а все още продължава, например със средствата на 
колониалната държава и нейното право.

Противно на марксистките историци, според Берман Маркс 
е разглеждал Средновековието през призмата на конфликти-
те в епохата. [3] За марксистите Античността е ерата на 
робовладелството, Модерността – на капитализма, а Сред-
новековието – на феодализма, което означава на дребното 
земеделско производство и крепостничеството. Според Бер-
ман тази производствена форма се е сринала още през XIV век: 
васалната система е останала на заден план, поземленият 
феодализъм е отмрял и се е появила системата на рентиер-
ство. Капиталистическото производство обаче започва да се 
разпространява едва през XVIII век. В пролуката между феода-
лизъм и капитализъм попада появата на модерните терито-
риални държави. За Маркс тяхната функция е в потискането 
на крепостните селяни. Освен това според Берман той насоч-
ва вниманието върху статичността на класовото общество. 



219 220

Така според тази матрица различни феномени като монархия 
и република или дори фашизъм и националсоциализъм са нищо 
повече от форми на организация на буржоазното господство. 
Но тяхната държава, нейното право и техните особености, 
според критиката на Берман, не могат да се разглеждат един-
ствено като израз на капиталистическите отношения. Един 
отговор на въпроса за произхода и развитието на държава-
та и правото не може да се абстрахира от особеностите на 
западната история.

V.

Какво отличава Запада? Защо точно тук се развиват безлич-
но управление и общо право? За Берман отговорът е ясен и 
трябва да бъде търсен в развитието на римския католицизъм 
в края на XI век. По същото време, по което в Ломбардия е 
открита Флорентината*, папа Григорий VII започва борбата 
си срещу Хайнрих IV. Спорът за независимостта на църква-
та приключва с похода до Каноса и в крайна сметка завършва 
във Вормския конкордат, с който духовните въпроси биват 
оттеглени извън обхвата на светския контрол. Императо-
рите и царете са принизени до нивото на миряни, а карди-
налите и епископите възвръщат духовното водачество за 
себе си. В обществото така е прокарана една нова граница. 
Съперничеството между светска и духовна власт продължава 
в правото и довежда до раздвояване на правото на римско и 
канонично. Според Берман Католическата църква се консоли-
дира като първата публично-правова корпорация в света със 
собствено право, собствена правна наука, собствени съдили-
ща и юристи.

* Флорентината е илюстрован ръкопис на Пандектите (предназначени за ежедневна 
употреба от юристите) на Император Юстиниян. С нейното откритие започва т. нар. 
рецепция на римското право в Европа – Бел. авт.
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Според Берман Григорий VII използва християнството, за да 
начертае политическа програма. През XI век той обявява, че 
папата сам може да издава нови закони, като така утвържда-
ва две нови форми на политическата организация: върховен-
ството чрез правото и върховенството на правото. Пап-
ската революция от XI и XII век иззема каноничното право 
от моралната теология и систематизира новите декрети 
редом с библейските, германските и римските източници на 
старото църковно право. Новото право, пише Берман, леги-
тимира, организира и репрезентира католическото единство. 
Папската революция води до систематизиране на църковното 
право и до консолидиране на църквата като държава, тоест 
като един „независим, йерархичен, публичен авторитет“ [3, с. 
115], който налага, администрира и провежда правото. Много 
преди първите светски държави, Католическата църква раз-
вива бюрократично управление, съкровищница и канцелария, 
урежда и методи за съдебни решения и законодателство, и се 
подлага на един абстрактен корпус от правила, който обвърз-
ва по еднакъв начин всички страни и бива управляван от едно 
специално образовано професионално съсловие. Според Берман 
тук се крият началата на държавата и нейното право.

Изображение от средно-
вековния правен сбор-
ник Саксонско огледало 
(Sachsenspiegel), написан 
между 1220 и 1235 г. от 
Айке фон Репгов. Счита 
се за една от най-зна-
чимите и стари правни 
книги от германското 
Средновековие.  
Източник

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Machtverteilung.jpg
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Веднъж дошло на този свят, според него западното право 
расте и процъфтява. То бива запазено, внимателно предавано 
и кротко обновявано. Еволюцията на правото е съществено 
смутена от цяла поредица революции: немската Реформация, 
Славната революция, Американската, Френската и Руската 
революции. Всяка революция променя мисленето и чувствата. 
Всеки път от тези кризи на чувството и мисленето израства-
ла революция на правото. Правото се променяло, но не бивало 
изведено от вече установеното русло на папската революция. 
Според неговия прочит всички революции от XIX век насам са 
насочени срещу папата и римския католицизъм. Той изглеж-
да убеден, че всички занимания с естеството на правото и 
държавата имат един и същ произход. Папската революция 
задвижва мотив, който продължава да се повтаря в следва-
щите векове: революция, еволюция, революция.

За Берман правото се корени в християнската представа 
за човека и се променя заедно с нея – например при Рефор-
мацията. [3, с. 29 – 197.] През 1517 г. Лутер се изправя срещу 
папата и започва революция с целта да замени двата меча с 
две царства. Църквата трябва да се ограничи върху небес-
ното царство, да се откаже от земната си правна същност 
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и на тази основа да преначертае сама себе си наново: като 
невидимата нишка, свързваща вярващите. По този начин от 
библейските псалми се появява политически аргумент. Про-
тестантите отхвърлят идеята, че човекът сам може да съз-
дава закони в унисон с извечното право – или поне че църква-
та е отговорна за това. Според Берман тази аргументация 
в крайна сметка води до едно светско разбиране на правото, 
което третира държавното право като неутрално: не като 
цел, ами като средство за прилагане волята на суверена. Там, 
където побеждава, протестантството избутва католи-
цизма и светските владетели поемат някои църковни сфе-
ри, например при семейното, наказателното и договорното 
право. Там се налагат нови идеи, особено за божествената 
съвест. Според Берман протестанството подготвя терена 
за позитивизма и съвременните териториални държави, но 
този процес може да се опише само частично с понятието за 
секуларизация. Действително, протестантите се захващат 
да секуларизират католицизма – те обаче също така се зах-
ващат да сакрализират според собствените си представи 
светската власт. Науката за човека на протестантството 
превръща собствеността и договора в свещенните устои 

През 1895 г. Ленин прави кратък 
научен престой в Берлин,  
регистрирайки се на 14 август 
същата година в библиотеката 
на хумболдския университет под 
името Владимир Улянов, адвокат. 
В памет на този престой през 
1968 г. Франк Глазер изработва 
стъклописа Ленин в Германия, 
който може да бъде видян в юри-
дическия факултет и до днес (в 
сградата на бившата универси-
тетска библиотека). Източник: 
личен архив на автора.
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на светското право. Според Берман значи източникът ѝ е не 
капиталистическото производство, а, казано с Макс Вебер, в 
„протестантската етика“.

VI.

На Бермановата история на държавата и правото трябва да 
бъде противопоставено сериозното възражение, че в осно-
вата ѝ не стоят ясни понятия – нито за държавата, нито за 
правото. На две места Берман предлага нещо като дефини-
ция. Държавата той описва като „независима, йерархична, 
публична власт“, а правото – като „автономно, интегрира-
но, развиващо се тяло от основни положения и способи“ [3, с. 
112]. Според този прочит основните качества на държавата 
и правото са в тяхната независимост и автономия, тоест 
на първо място в това, че съществуват като разграничими 
феномени, които оправдават употребата на тези понятия. 
Държавата и правото биват предпоставени като категории, 
а тяхното специфично изражение само се променя в хода на 
вековете и така оправдава говоренето за начало и край. За 
Берман светското и религиозното, търговското, градското 
и монархическото право са всички по някакъв начин „право“. 
Католическата църква, съвременните териториални държави 
и модерните национални държави са всички по някакъв начин 
„държава“. За да се справи с различни по вид явления, Берман 
разтегля своето понятие за право до една възможно най-ши-
роко разбрана „правна практика“.

Тъй като Берман определя най-разнородни феномени като 
държава и право, му се налага да уточни видообразуващите 
им разлики чрез прилагателни. Римското, германското и кано-
ничното право се различават не като право, ами защото са 
„римски“, „германски“ или „канонични“. Така модерната държава 
не може да бъде разбрана като държава, а само като държава, 
която е модерна. Изглежда, че или античната, средновеков-
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ната и модерна държава се вливат в едно-единствено поня-
тие за държава, което не би могло да направи разпознаваеми 
особеностите им, или обратното: държавата се раздробя-
ва на толкова много единични феномени, че те вече нямат 
нищо общо един с друг освен името си. Правната история на 
Берман не може да открие особеното в общото и общото в 
особеното. Неговите понятия са – ако използваме израза на 
френските структуралисти – идеологически понятия. 

VII.

Накрая на изложенията му стоят една теория, лишена от исто-
рия, и една история, лишена от теория. И двете не могат да 
обяснят защо една неравномерно протичаща история офор-
мя структури, които сякаш са подчинени на една вътрешна 
необходимост. Берман вероятно би отговорил на тази крити-
ка повдигайки рамене и търсейки помощ от Фридрих Ницше: 
„само това, което няма история, може да бъде дефинирано“. 
[12] Според Берман правото се отличава чрез собствената 
си дискурсивна, институционална и професионално заложена 
логика: закони, юристи, правна наука, правно обучение. Тези 
четири основни опори му дават възможност да говори за 
едно развитие, започнало с революция и продължило с векове: 
диференцирането на правото. Берман по-скоро не предпос-
тавя правото и държавата, а описва появата им, но не като 
феномени, а като категории. По този начин независимостта 
и автономността им са техните определящи белези. Основ-
ното е, че правото и държавата могат да бъдат наблюдава-
ни като такива. Берман не разполага с понятие за право или 
държава, защото за него историята е това понятие: исто-
рическото разгръщане на една социална система, която се е 
диференцирала бурно между XI и XII век и оттам нататък е 
започнала да се развива органично. Берман стои в традиция-
та на Едмънд Бърк и Фридрих Карл фон Савини.
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VII. 

Обратно на него, Пашуканис изрично настоява върху исто-
ричността на разглежданите от него феномени. Затова и има 
основания възражението, че е свел историческите континуи- 
тети до една неравномерна последователност от несъизме-
рими обществени формации, тоест че е разтворил историята 
на държавата и правото в техните структури. Действител-
но, Пашуканис признава, че право и държава е имало още преди 
пробива на капиталистическото производство: неразвити, 
ембрионални техни форми. Техният произход и развитие оста-
ват неясни. Яснота има единствено що се отнася до послед-
ващия развой: там, където хората не се отнасят едни спрямо 
други само като пазители на стоки, правото осезаемо става 
излишно. Пашуканис разглежда правото и държавата не като 
абстрактни мисловни форми, а като конкретната практика 
на буржоазното общество. Неговата актуалност се състои 
в свързаното с това предупреждение: там, където капита-
листическите дискурси, институции и форми биват запазени, 
ще бъде възпроизведена и обострена и тяхната логика: няма 
революция чрез държавата, няма революция с държавата, няма 
революция за държавата.

Става дума значи не само за теоретични проблеми, ами и за 
политическа практика. Бермановата история на правото също 
има своя морал: според него всяка традиция надгражда върху 
система от вярвания. Вярата в един по-висок авторитет от 
държавния осигурява това правото да не бъде изчерпано със 
заповедта на суверена. Правото е повече от закона. Запад-
ната правна традиция според него винаги е изправяла нещо 
срещу държавната власт: божественото право, природното 
право, човешките права. Берман призовава да не губим тази 
вяра, за да запазим Запада от падението му.

Но може ли Западът все още да бъде спасен? Говоренето за 
Запада като пазител на човешките права представлява една 
героична история, която му отрежда качества като свобода 
и демокрация, докато останалият свят е принизен до паси-
вен обект, който трябва да бъде спасен и култивиран. В тази 
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концепция е премълчано и че предмодерната Европа не е била 
нито свободолюбива, нито демократична. Дори идеята за 
един глобален Запад, който в сърцевината си е християнски 
и защитава наследството на Атина, Рим и Йерусалим, е една 
представа на разтегления деветнадесети век, появила се по 
време на колонизацията, оформена през Студенат война и 
актуализирана във времената на глобален тероризъм. [1]

Самият така наречен Запад е извършил всякакви злини през 
историята си, които си мисли, че може да реши на други мес-
та, позовавайки се върху човешките права: феодализъм, войни, 
геноциди. Най-добрият пример за това са войните, противо-
речащи на международното право, които Западът продължава 
да води в името на човешките права. Международното право 
не стои извън или дори над политическата власт, както мисли 
Берман, ами е част от нея. Властта е част от правото – и 
едновременно с това то я забулва. Правото се развива не по 
органичен начин, а в политическата практика. Тези занимания 
в днешно време се случват в рамките на глобалния капитали-
зъм, например в международните съдилища.

Дали така е възможно поне едно ситуативно, стратегичес- 
ко присвояване на дискурса за човешките права? Британският 
автор Чайна Миевил отрича тази възможност, позовавайки 
се на Пашуканис. Дори там, където париите презрени побеж-
дават в съда, те се сдобиват с тези победи като признават 
отношенията, които ги поробват. Правото според него нала-
га на освобождението една логика, която самото то не може 
повече да устои. Петстотин години след Реформацията и 
сто години след Октомврийската революция става ясно, че 
не ни трябва еманципация чрез право, ами една еманципация 
от правото. Теоретичните прозрения на Пашуканис, че няма 
еманципативна динамика в правото, могат да бъдат емпи-
рично доказани в XXI век: „Хаотичният и кървав свят, който 
ни заобикаля, е господството на правото.“ [8]

Превод от немски: Неда Генова

Библиография  à
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Заглавно изображение:  
Илюстрация на Орас-Бенедикт дьо Сосюр – 
геолог, ботаник, пионер-алпинист –  
към изключително популярния му труд  
Пътувания из Алпите (1779-86), който Кант 
цитира в третата Критика във връзка със 
своята теория за възвишеното.
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С ред трайните внушения, проектирани от доминиращи-
те напоследък неолиберални и неоконсервативни поли-
тически дискурси, е, че добре устроеното общество 

не е по същността си антагонистично. Правилно мислено, 
обществото представлява не противоборство, а единство. 
Разбира се, въпросното единство е вътрешно учленено. Но 
това са или разграничения, продукт на различната степен на 
усърдие, инциативност и креативност на индивидите (спо-
ред либералните варианти), или пък на естествени или пове-
че или по-малко свише пратени определености на различни-
те социални групи (според консервативните варианти). Това  
не са нелегитимни неравенства, които си струва да се борим 
да преодолеем.

Подобен тип възглед обича да дисквалифицира като марк-
систка фалшификация всяко твърдение, че съвременното 
общество е по същество антагонистично, че според самия 
вътрешен механизъм на своето устройство то поражда гру-
пи от хора с коренно различни и дори сблъскващи се интереси, 
както и че една от тях държи останалите в неправомерно 
подчинение. В български контекст тази страст вероятно 
може да бъде разбрана като реакция срещу един вариант на 
марксистка философия на историята и политиката, наложен 
като официален в продължение на десетилетия. След отхвър-
лянето му, предполагат някои, се е отворила възможността 
за изчистен, надидеологически поглед към тези области. За 
лошо или добро, това не е точно така. Държавният социали-
зъм остава жив – в призрачните образи, постоянно призова-
вани от определена линия на анализ, утвърдила се като „без-
пристрастна“, не толкова за да ни предпазят от грешките 
на миналото, колкото за да прогонят всяка бъдеща лява идея 
за социална справедливост.

В политическата теория добре познато наблюдение е, че 
анализът, който представя себе си като надидеологически, 
често съдържа имплицитни предпоставки, съвпадащи с раз-
граниченията и очевидностите на доминиращите идеи. Очер-
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таната по-горе неолиберална и неоконсервативна картина 
на обществото потулва ключови аспекти както от нашето 
настояще, така и от идеологическото и практическо минало, 
довело до него. Наблюдението, че класовото противопоста-
вяне бива системно произвеждано от натрупванията в капи-
талистическото общество и, от своя страна, движи същото 
това общество, далеч не е заслуга на Карл Маркс, макар че той 
го довежда до небивала изостреност. Преди него, поредица 
мислители от класическата либерална традиция дават своя 
принос за оформянето на тази идея. Тук ще обърна внимание 
на наглед най-безобидния сред тях – Имануел Кант.

За тази цел просто ще привлека внимание към три срав-
нително рядко обсъждани (но по никакъв начин не апокрифни) 
тези от Кантовата политическа философия:

1. Човешкото общество е по същество антагонистично и 
противоборството в него води до материален и мора-
лен прогрес.

2. Материалният напредък в обществото систематично 
оформя две класи – малцина богати и множество бедни, – 
разликата между които с хода на този напредък се задъл-
бочава все повече и повече.

3. Материалното неравенство, съчетано със системно-
то налагане на неправомерна власт, може да доведе до 
отприщването на сили, устремени да наложат насил-
ствена промяна на обществения ред. При цялата си кръ-
вопролитност и дори при неуспех, една революция може 
да стане поличбен знак за универсална еманципация на 
човешкия род.

Сравнително неовладяната дискусия върху тези теми в рам-
ките на една ежегодна българска философска конференция 
(Гьолечица), където първият вариант на този текст беше 
представен като доклад, даде иронично потвърждение на 
изказаната по-горе диагноза. Част от реакциите бяха в посо-
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ка на това, че употребявам един безкрайно уважаван фило-
соф, подлагайки го на причудливо четене, чиято същинска и 
коварна цел е реабилитацията на антагонистичния модел на 
обществото и сродни „марксически“ идеи.

За мое съжаление предложената интерптетация далеч не 
е толкова оригинална. В самия край на XIX в. големият немски 
философ и родоначалник на неокантианството Херман Коен 
определя Кант като „истинския и действителен родоначал-
ник на социализма в Германия“ [11, с. 112]. Малко по-късно друг 
неокантианец, един от най-задълбочените и авторитетни 
изследователи на Кант за периода – Карл Форлендер – твърди, 
че важен пасаж от третата Критика (който ще дискутирам 
по-долу) „напомня за учението за експлоатацията и теория-
та за класовата борба“ [15, с. 12].

Подобна самопричинена слепота, уви, твърде често спохож-
да мнозина десни интелектуалци и академични фигури у нас. 
По-лошото е, че те са в позицията да я налагат на четящата 
публика, включително и на младите хора, и че не се колебаят да 
го правят, способствайки по този начин за тяхното мисловно 
непълнолетие. Така например, наскоро колектив от утвър-
дени изследователи издаде своеобразно помагало за изучава-
не на българския социалистически период в гимназиите. Още 
в първата глава (раздел „Революционните преобразования в 
обществото“) ще срещнем следните две забележителни изре-
чения, които по блестящ начин илюстрират уводните абзаци 
на настоящия текст, писани три години по-рано:

Фразата „разгром на буржоазната класа“ […] означава да бъде 
разрушена исторически установената йерархия в обществото 
или с други думи естествено формиралите се с хода на времето и 
развитието на българското общество позиции и отношения меж-
ду обществените групи у нас. Комунистическият режим в лицето 
на БКП разбива съществуващото преди него обществено разби-
рателство. 

(Колектив, Какво се случи преди ‘89-та?,  

2017, с. 11; акцентите мои – О.К.)
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В какво се е изразявало естественото обществено разби-
рателство в периода преди 9 септември 1944 г. – период на 
държавен терор, бедност и кръвопролитни войни, суспенди-
рана конституция и забранени политически партии, закон за 
защита на държавата, фашизоидни правителства и фашистки 
формирования – вероятно ще можем да узнаем, когато излезе 
следващото учебно помагало.

В исторически план споменатият кантиански марксизъм 
на хора като Коен и Форлендер е част от движението на 
немския реформистки социалдемократизъм. Прословутият 
социалистически „ревизионист“ Едуард Бернщайн също впря-
га Кант в опозиция на тогавашния по-радикален хегелианизи-
ращ марксизъм. Но при все своя несъмнен реформизъм, Кан-
товата философия носи и своя по-радикален потенциал. Той 
е забелязан още от Георги Плеханов, който няколко години 
преди революцията от 1905 г. пише против Бернщайновата 
интерпретация и привлича фигурата на Кант на страната на 
революционното движение [9].

Сега честваме 100 години от Октомври 1917 г. Няколко 
години преди Революцията Владимир Илич Ленин публикува 
знаменитата си статия за трите източника на марксизма, в 
която спокойно ни уверява, че „„безпристрастна“ социална 
наука не може да има в едно общество, изградено върху кла-
совата борба“ [5, с. 40]. Както е известно, целта на Ленин е 
да обори инсинуациите, че марксизмът е злощастна девиация 
от руслото на европейската мисъл и да покаже как – напро-
тив – той е продължение на нейните най-силни постижения, 
сред които е и класическият немски идеализъм. 

Разбира се, политическата философия на Кант не само в 
България стои стабилно като образец на класическия либера-
лизъм. Това определено има своите добри основания; както 
трезво отбелязва Форлендер, „Кант не е социалист“. Но иде-
ологически обусловеното недоглеждане на важните детайли 
не е патент само на някаква българска постсоциалистическа 
екзотика. Затова реапроприирането на прогресивния потен-
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циал в мисълта на фундамен-
тални и сами по себе си рево-
люционни фигури като Кант не  
е самоцелно упражнение в ис- 
торията на идеите, а инстру- 
мент за осмисляне на пробле-
мите ни тук и сега. 

I. Антагонизмът

Първата теза е всъщност основна за цялата Кантова фило-
софия на историята и получава съвсем ясен израз още в ней-
ната първа цялостна формулировка. Това е студията Идея за 
една всеобща история от световно-гражданска гледна точка 
(1784), публикувана в същата година и същото списание като 
знаменитата статия Що е Просвещение? За жалост, в лите-
ратурата Кантовата философия на историята и Кантовата 
политическа философия често се обсъждат в изолация една от 
друга, при все очевидните им връзки*. Факт е, че „официал-
ната“ политическа философия на Кант, както тя е формули-
рана най-вече в Метафизика на нравите (1797/8), се основава  
на Кантовата етика и съответно носи своя легалистки и 
консенсусен заряд. А както ще видим, Кантовата философия 

* А и двете са неразривна част от цялостния Кантов критически проект. Време е да 
скъсаме с редуциращата представа за Кант като за философа, ограничил претенциите 
на разума да познава метафизически същности, положил основата на една етика на дъл-
га, казал някои неща за красивото и възвишеното – а покрай това написал нещичко и за 
политиката и историята.

Казимир Малевич –  
Супрематистка композиция:  
осем червени правоъгълника (1915).
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на историята, напротив, е по-скоро аморалистка и агонис-
тична. Може обаче да се покаже, че това не е противоречие, 
а по-скоро разглеждане на една и съща проблематика от две 
страни. Нека си припомним, че още в Критика на чистия разум  
(1781) Кант говори за философията с две групи метафори. 
Критическото начинание е изследване на правомерността 
на определени „претенции“, поставянето им пред съда на 
човешкия разум, „който не признава никакъв друг съдия освен 
себе си“. Но също така, метафизиката е „бойно поле“, чиито 
безкрайни борби критическата философия следва да прекрати 
посредством „революция“.

И така, да разгърнем Кантовата студия. „Идеята“, залег-
нала зад нея, е да се проследи какво в хода на човешките дела 
позволява да откроим едно последователно, макар и непредна-
мерено развитие на човечеството, насочено към все по-пълно 
реализиране на човешкия потенциал или „заложба“ за свободно 
действие. Свободата, оказва се обаче, не е нещо, което може 
да бъде постигнато от отделния индивид, а само чрез взаимо-
действието между хората. Проблемът за действителността 
на свободата е обществено-исторически проблем, и с това 
Кантовата философия на историята се доближава до познати 
теми у Хегел.

В съзвучие с теоретическия контекст на XVIII в. Кант пър-
воначално формулира една теория за характера на човешката 
„обществена природа“. Едно от нейните първи и ключови поло-
жения поставя проблема за антагонизма на централно място:

Средството, с което природата си служи, за да постигне разви-
тието на всички заложби на хората, е антагонизмът помежду им 
в обществото, доколкото в крайна сметка той се превръща в при-
чина за един законосъобразен ред на човешкото общество. Тук под 
антагонизъм аз разбирам необщителната общителност на хора-
та, т.е. тяхната склонност да общуват помежду си, която обаче 
е свързана с всеобщата съпротива, постоянно заплашваща да раз-
дели това общество. 

(Кант, Идеята за една всеобща история, 2003, с. 14)
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Погледнато отстрани, това наблюдение съвместява, от една 
страна, прозренията на Хобс за по същество агоналния харак-
тер на междучовешките отношения с, от друга, добилия нова 
популярност през по-късното Ново време (тъкмо като отго-
вор срещу Хобс) Аристотелов възглед за човека като животно 
по природа социабилно. Тази изходна позиция Кант споделя – а 
и навярно заема – от водещите мислители на шотландското 
Просвещение.

Ясно е, че тук Кант говори за индивидуален антагонизъм и  
изобщо не за класов такъв. Но това противоборство не е и 
просто Кантова версия на вече утвърдилия се предтеча на 
идеята за „конкуренцията“ като силата, движеща напредъка 
на едно общество. Кант мисли антагонизма като извеждащ 
към един по-висш, законосъобразен ред; неговият основен 
ефект е, че стимулира хората да търсят помежду си съюз, 
основан на идеята за справедливостта.

В рамките на Идеята, антагонизмът между индивидите 
бива надграден от такъв между изградените от тях държави. 
Тук ще срещнем интересни бележки относно кризите – полити-
чески, а и финансови, – в които противоборството между тях 
вкарва обществата, както и относно нарастващата в този 
процес зависимост между тях [4, с. 19-25]. Аргументативната 
стратегия на Кант е аналогична: чрез раздора – помирение. 
Изгледът за безкрайни войни и кризи е предпоставка, която 
може да подтикне държавите да изградят едно отношение 
помежду си, същински основано на справедливостта, а не на 
силата. Оттук студията дава и първата формулировка на 
голямата Кантова идея за вечния мир.

Важно е отново да подчертаем, че целият анализ на Кант 
е ориентиран към разкриването на съвкупните резултати 
от непреднамерените човешки действия, които обаче той 
не мисли като насочени от някакъв тип предначертаност или 
друга съдържателна историческа телеология. Тъкмо това 
отчасти обяснява на пръв поглед странното впрягане на „при-
родата“ в Кантовия анализ. Така например, и в късния си кла-
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сически текст по темата Кант отново пише, че гаранцията за 
вечния мир е тъкмо природата, схваната като „изкусен майс-
тор, в чийто механичен ход ясно прозира целесъобразност –  
от несъгласието на хората да създаде съгласие дори против 
волята им“ [2, с. 44]. Един от най-добрите изследователи на 
Кантовата философия на историята, Ирмияху Йовел, убе-
дително препоръчва в този контекст да мислим по аналогия 
с Хегеловата „хитрост на разума“ [17, с. 140 и сл., 300 и сл.].  
Това не е някакъв тайнствен (мета)физически принцип, раз-
гръщащ се с времето, а по-скоро са повече или по-малко ста-
билните тенденции, оформящи се независимо от, а понякога 
и въпреки човешките намерения.

Към това бих добавил, че можем да четем „природата“ и 
като знак за това, че в историческите си съчинения Кант на 
практика изследва „материалните условия за възможност“ за 
свободно действие. В тях той се сблъсква с въпроса по какъв 
начин въплътено и исторически ситуирано култивираме своя-
та способност да бъдем свободни. Тъкмо това е може би един 
от най-интригуващите аспекти на съчиненията и ги определя 
като необходимо допълнение към основните му работи, пос-
ветени (както е повече от добре известно) на изследването на 
формални познавателни и етически структури. Възможност-
та да бъдем свободни може да е трансцендентално дадена, но 
нейната актуализация се провежда само в опита. А тук той 
е опит с конфликтното взаимодействие между индивиди и 
между общества, а също така, в други текстове от периода –  
между хора и среда, между форми на труд и отношения на 
собственост. Както показва друг водещ съвременен изсле-
довател на Кантовата практическа мисъл, Алън Ууд, наслаг-
ването на всички тези теми дава достатъчни основания да 
определим Кантовата философия на историята като форма 
на исторически материализъм [16, особ. с. 23 и сл.]*.

* Ууд не пести и препратките към Маркс и Енгелс.
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II. Класовата борба

Кант наново подхваща тези теми, поставяйки ги в по-широк 
теоретически контекст, в телеологическата втора част на 
третата Критика. По-конкретно, параграфът, в който ще 
открием втората от откроените в увода тези, отново под-
хваща проблема за антагонизма в обществото, войните между 
държавите и начина, по който те способстват за възможното  
само в едно по-голямо политическо тяло култивиране на 
индивидите и обществата, което в крайна сметка би довело 
до вечен мир. Но тук Кант вече съвсем изрично въвежда кла-
совия момент. Това е именно забележителният пасаж, който 
напомня на Форлендер за класовата борба:

Умението не може да се развива добре в човешкия род, освен посред-
ством неравенството между хората; защото най-големият брой 
от хората, без затова да имат нужда от особена изкусност, дос-
тавя сякаш механично необходимото в живота за удобството и 
свободното време на други, които се занимават с по-малко необ-
ходимите работи на културата, с науката и изкуството, и дър-
жат онези в състояние на потисничество, тежък труд и малко 
удоволствие; но все пак нещо от културата на по-висшата класа 
[Classe] се разпростира постепенно и върху онази класа. Но мъките 
с напредъка на тази култура (чиято връхна точка, когато склон-
ността към излишното започва вече да вреди на необходимото, 
се нарича „лукс“) нарастват еднакво силно и за двете страни, за 
едната – чрез чуждо насилие, за другата – чрез вътрешна неза-
доволеност; но блестящата нищета [glänzende Elend] е все пак 
свързана с развитието на природните заложби в човешкия род, и 
целта на самата природа, въпреки че не е наша цел, при това все 
пак се постига. 

(Кант, Критика на способността за съждение, 1993, с. 342-3)
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Бих обърнал внимание на три неща. На първо място: характе-
ра на очертаното от Кант класово разделение. То не е точ-
но това между пролетарии и капиталисти, но определено е 
такова между хора на ниския, наемен и усилен труд и хора, 
разполагащи в много по-висока степен със свободно време. 
Нещо повече, отношението между двете класи е не просто 
антагонистично, но и такова на взаимна зависимост: подобно 
на ситуацията при Маркс, работещите произвеждат господ-
стващата класа, създавайки необходимите материални бла-
га и по този начин освобождавайки я от потребността да се 
труди, докато висшата класа на свой ред произвежда работ-
ническата посредством подчинение. Нито една от двете не 
е възможна извън това асиметрично властово отношение, 
конституиращо всяка от тях като класа.

На второ място, това разделение, определено като „нера-
венство“, е посочено като необходимо за развитието на 
„умението“ и „заложбите“ в човека – тема, вече позната ни 
от Идеята за всеобща история. Разделението и свързаната 
с него „блестяща нищета“ са мислени обаче отново не като 
цел, – нито пък като нещо само по себе си оправдано! – а като 
средство за постигането на едно по-висше състояние на 
обществена организация. Ако погледнем по-нататък в същия 
§83, ще се окаже, че това е истинската морална култура, а и 
отново – състоянието на вечен мир.

На трето място – и това е, струва ми се, както най-инте-
ресното, така и най-проблематичното в приведения пасаж, –  
Кант все пак пише, че неравенството не е просто инстру-
мент за напредъка, а и че самият напредък го задълбочава. 
„Нещо от културата“ наистина може би се процежда надолу 
към нисшата класа, но с нейния напредък „мъките“ и на двете 
класи се увеличават. Настрана от това, че според Кант ели-
тът започва да става все по-изтънчен и с това по-недоволен 
от самия себе си, той декларира, че несгодите на работничес- 
ката класа нарастват заради нарастващото „чуждо насилие“.
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Макар че и по-ранни, и по-късни негови текстове свидетел- 
стват, че Кант далеч не е сляп за класовото естество на общес- 
твото по негово време, тук получаваме може би най-концен-
трираната негова диагноза на тази класова динамика. Разбира 
се, силно личи влиянието на Русо, толкова често появяващ се 
между редовете на третата Критика. Но пасажът също така 
би трябвало да се постави и в светлината на повратните 
политикономически анализи на шотландските просвещенци.

Тук най-вече имам предвид Адам Фъргюсън, който в Опит 
върху историята на гражданското общество (1767) става един 
от първите автори, отделили особено внимание на общест-
вените ефекти на развиващото се капиталистическо про-
изводство: все по-задълбочаващото се разделение на труда 
и създаването на административно-политическо-търгов-
ско-културен елит и маса от механични работници. При тези 
процеси Фъргюсън е особено разтревожен от съпътстваща-
та ги „развала“ както на висшата, така и за нисшата класа; за 
първата – тъкмо поради ефектите на „лукса“, за втората –  
поради отчуждаващите ефекти на подчинения и ограничаващ 
труд [10, с. 324-335]. Ако и да не са налице експлицитни сви-
детелства Кант да е бил пряко запознат с изследванията на 
Фъргюсън, такива има относно работите на големия Фър-
гюсънов съратник Адам Смит, чийто анализ се движи по сход-
ни линии. Кант не само е запознат с политическата икономия 
на Смит, но е също така впечатлен от моралната теория на 
шотландеца, която изглежда упражнява известно въздействие 
върху Кантовата практическа философия.

С други думи, и това следва да се подчертае, и Фъргюсън, 
и Смит, и Кант след тях (икони на дясната мисъл) – за разли-
ка от модното напоследък говорене на различни десни идео-
лози – извеждат на преден план, че модерното развитие на 
икономическите отношения според вътрешно присъщите си 
механизми води до изострящо се материално и политическо 
неравенство. Това е една мисловна традиция, в която зре-
лите анализи на Карл Маркс се вписват съвсем комфортно и 



241

затова не е чудно, че при цялото си критично отношение, на 
ключови места в Капиталът той се позовава на анализите и 
на Смит, и на Фъргюсън.

И шотландците, и Маркс артикулират своите достатъчно 
добре известни възможни разрешения на въпросното проти-
воречие. Кант, от своя страна, оставя нещата сравнително 
по-отворени. Третата Критика не изяснява по какъв начин 
нарастващото потисническо напрежение може да доведе до 
глобална справеливост, към която Кантовият анализ си оста-
ва устремен. Подсказката за разрешението минава отново 
през хипотезата за една „природна“ телеология. Но основното 
послание на анализа от телеологическата част от третата 
Критика е именно че подобна целесъбразност на природата 
изобщо не е нещо, което е позволено да приемем за даденост. 
Тя по-скоро – и тъкмо в това е същинската ѝ значимост – е 
една проблематична „регулативна“ хипотеза, която обаче е 
необходима за последователното ни придвижване към осъ-
ществяването на идеята за установяване на едно всеоб-
що състояние на равенство и справедливост. Теоретически 
можем да допуснем, а практически сме дължни да се държим 
така, сякаш свободата може да стане действителна тук, в 
този свят.

III. Революцията

Всъщност това е може би един от най-интригуващите и нео-
чаквани политико-исторически залози на Кантовата идея за 
„целесъобразност на природата“ в третата Критика. Извест-
но е, че по-широката мотивация на Кант да аргументира 
наличието на подобна целесъобразност е борбата с глобалния 
натуралистки детерминизъм, обозначен в Кантовия речник с 
термина „механизъм на природата“. С други думи, при цяла-
та материална определеност на човешката история, силата 
на проблематичното допускане на „цел на природата“ – коя-
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то в крайна сметка съвпада с моралната цел на човека като 
разумно същество! – е да отвори поле за свободно човешко 
действие, което да може да промени хода на историята и да 
доведе до актуализирането на въпросната морална цел.

С други думи, тук Кант стои на позиция, по-близка до тази 
на Маркс, отколкото може би сме очаквали*. Това става още 
по-ясно, когато обърнем внимание на Кантовата теоретичес- 
ка нагласа спрямо идеята за революционен обрат в обществе-
ните отношения. Коректната интепретация на тази нагласа 
среща затруднения, аналогични на тези при социалния анта-
гонизъм: ясно е, че в легалистките си „официални“ политико- 
философски съчинения Кант последователно отрича всяко 
право на насилствена смяна на властта; но в други текстове 
той нееднократно се изразява изненадващо благосклонно за 
голямото революционно събитие на неговото време, Френс-
ката революция – събитие, чийто ход той страстно следи**.

Макар че няма как тук да разрешим това напрежение, бих 
предложил на читателите бърз поглед към студията За  
широко разпространения израз: Това може и да е правилно на 
теория, но не става за практиката (1793)***. Втората част на 
текста е особено симптоматична, тъй като въпреки че под-
лага на критика политическата философия на Хобс, Кант все 
пак подобно на него продължава да отрича, че при определени 
обстоятелства правото позволява хората да се вдигнат на 
бунт. При все това, анализът завършва с една забележителна 
вметка. Според Кант при едно твърде неправомерно управле-
ние няма нищо по-естествено от това да очакваме хората 
да предприемат насилствена смяна на властта: по неговите 
думи, „щом ще се говори не за право, а за сила, народът също 
би могъл да пробва своята“ [5, с. 61]. Доста е изписано върху  

* Едни от най-добрите изследвания в тази посока са на Статис Кувелакис [12] и Леа Юпи [18].

** Доменико Лозурдо [13] убедително аргументира тезата, че в своите публикации Кант 
е смекчавал позициите си заради репресивната пруска цензура.

*** От неотдавна текстът е безплатно достъпен на български език благодарение на труда 
на Божидар Гумнеров (вж. библиографията).
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реторическата модалност на Кантовото деликатно „би мо- 
гъл“, но симпатизиращото намигване е някак очевидно.

Това е така както в контекста на други Кантови произна-
сяния относно революцията по принцип и бушуващата тогава 
Френска революция, така и в светлината на заключителната 
трета част на текста за теорията и практиката, в която 
Кант отново ни сблъсква ребром с въпроса дали, погледнато 
като цяло, човешката история върви към по-добро. Реше-
нието: длъжни сме да мислим, че отговорът е „да“ – ако не 
за друго, то най-малкото тъкмо защото тази отвореност 
към възможността по-справедливото да бъде постигнато ни 
дава енергията да съдействаме за неговото осъществяване. 
Според забележителните думи на Кант, да наблюдаваме тъп-
чеща на едно място история означава да бъдем зрители на 
„трагедия“, която с постоянното си повторение „се превръ-
ща във фарс“ – „накрая ще трябва все пак завесата да падне“ 
[5, с. 66-8]. Рано или късно зрителите не просто биха могли, 
а ще пробват своята сила на действащи лица.

Дефинитивното Кантово обсъждане на въпроса „Върви ли 
човешкият род постоянно към по-добро?“ ще намерим в Спо-
рът на факултетите (1798), където централно място зае-
ма най-откровеното му и рязко произнасяне относно значи-
мостта на Френската революция. Както отбелязва Фуко, тук 
стратегията е обратна на обичайния телелогически подход, 
който срещахме досега [10, с. 32 и сл., 45-52]. За да „пред-
скаже“ бъдещето, Кант не тръгва да реконструира минало-
то като ориентирано към определена хипотетична бъдеща 
цел, а се основава на характера на едно сингуларно събитие 
от настоящето. Това е тъкмо Френската революция, както 
и позицията спрямо нея, която нейните „зрители“ в други 
страни се чувстват непосредствено задължени да заемат. В 
случая приведеният цитат ще бъде особено дълъг, но това 
си заслужава:
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Революцията на един одухотворен народ, която днес протича пред 
очите ни, може да успее или да се провали; тя може да е изпълне-
на със страдания и зверства в такава степен, че един доброна-
мерен човек, който би могъл да се надява да я доведе до щаст-
лив край, подхващайки я отново, все пак никога да не се реши на 
подобен експеримент, след като цената е толкова висока; тази 
революция – казвам аз – все пак среща в умовете на всички зри-
тели (които самите не са въвлечени в тази игра) едно желание за 
съучастие, почти граничещо с ентусиазъм, самото изразяване на 
което обаче беше свързано със заплаха, и значи не можеше да има 
за причина нищо друго освен една морална заложба в човешкия род. 
[...] Този феномен не може да бъде забравен в човешката история, 
тъй като разбулва една заложба и една способност в природата 
на човека, които го водят към по-добро, каквото не е измъдру-
вал нито един политик в досегашния ход на събитията, и той е 
единственото, което обединява природа и свобода в човешкия род 
съгласно вътрешните принципи на справедливостта [...] Но дори 
предначертаната цел да не бъде постигната при това събитие, 
ако се окаже, че революцията или реформата в управлението не 
сполучат или бъдат реализирани само за кратко време, така че 
всичко да се върне отново в старите релси (както впрочем веща-
ят сега политиците), то направеното философско предвиждане не 
губи нищо от своята сила, защото описаното събитие е толкова 
велико, толкова силно вплетено в интересите на човечеството, 
а влиянието му по всички части на света е толкова разпростра-
нено, че не е необходимо отново да бъде припомняно на народите 
по повод подходящи обстоятелства с цел повтаряне на подобни 
опити; защото при едно толкова важно за човешкия род дело вече 
проектираното управление все някога ще постигне онази неруши-
мост, на която не ще липсва поуката от по-честия опит в това 
начинание в душите на всички. 

(Имануел Кант, Спорът на факултетите, 1994,  

стр. 100-4; преводът коригиран от мен – О.К.)
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Решимостта да се действа против потисничеството – при 
ясното съзнание за всички противоречия и беди, които ради-
калното действие ще повлече със себе си – както и съпричаст-
ността към тази решимост, твърди Кант, са ясни свидетел-
ства за осъществимостта на човешкия потенциал за свобода. 
Трябва да отбележим, че за разлика от по-умерени тогаваш-
ни симпатизанти на Френската революция, още началото на 
приведения пасаж експлицитно сочи, че прословутият рево-
люционен терор не разколебава Кантовата съпричастност. 
По-рано в същото есе той е определил като „терористична“ 
не друго, а представата за човешката история, според която 
тя върви не към по-добро, а към по-лошо.

Ел Лисицки – Бий белите с червения клин! (1919).
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И така, антагонистичният, класовият и революционният 
аспекти изобщо не отсъстват от Кантовата политическа 
мисъл, а – напротив – са ясно артикулирани червени ниш-
ки, подхващани отново и отново и провеждани напред през 
целия му критически период. Как те могат да се вплетат в по- 
познатата консенсусна и легалистка страна на политическа-
та му философия е сериозен въпрос, който си струва да бъде 
изследван отделно. Но безспорно остава, че иначе миролю-
бивият Кант припознава борбата като предпоставка и дори 
движеща сила на универсалисткия стремеж към осъществя-
ване на справедливостта. 

Нещо повече, в този контекст Кант вижда ролята на „мисли-
теля“ в това да бъде своеобразен идеологически съюзник на 
воюващите в тази борба, които той често нарича просто 
„народа“. Това може да бъде реконструирано не само от прос- 
ловутата му бележка как Русо го е събудил от елитистката 
му дрямка*, но и от историческите текстове – от Идеята, 
през есето за теорията и практиката и Вечния мир, та поне 
до Спорът на факултетите. Тази реконструкция обаче също 
изисква отделен текст**.

В заключение, нека отбележим заложения в думите на Кант 
за Френската революция продуктивен потенциал за начина, 
по който можем да мислим Октомврийската революция 100 
години по-късно. Защото тук Кант говори не само за залозите 
на революцията, а и за възможния провал на революционното 
начинание. Може ли една неуспяла революция да остане вдъхно-
вение за бъдещето? Каквито и спорове да има при оценката 
на следреволюционните обществени трансформации, ясно е, 
че най-късно 1989 г. бележи практическия неуспех на Октом-
врийската революция. 200 години след Френската революция, 
стремежът за изграждане на социалистическо общество, вну-
шават ни, най-накрая е претърпял своя крах. Едно внушение, 

* Вж. т. 20, с. 44 в Събраните съчинения.

** Напоследък Макарена Марей поде подобна линия на интерпретация, която поставя 
„народа“ в центъра на Кантовата концепция и за Просвещението, и за политиката [14].

https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/aa20/044.html
https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/aa20/044.html
https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/aa20/044.html
https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/aa20/044.html
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по това време впрочем отново извело на преден план лини-
ята интепретации на събитията във Франция, омаловажа-
ваща техния революционен характер. С други думи, 1989 до 
голяма степен става повод за преоценка не само на 1917, но и 
на цялостната идея, че е смислено да се борим за радикална 
промяна. По-разумно и справедливо е, казват, да се вслушваме 
в „естествения“ ход на събитията. А какъв е той щели да ни 
кажат икономическите и политическите технократи.

Насоката, която ни дава Кант, е смайващо оптимистична. 
Ако мислите, че Октомврийската революция носи същински 
универсалистки освободителен заряд и че той е бил задействан 
и разгърнат въпреки всевъзможните насрещни препятствия –  
Първата световна война, икономическия срив, заплахата 
(включително военна) от външните врагове на революцията, 
надигналия се нацизъм – то тя явно е събитие, толкова силно 
вплетено в интересите на човечеството, че не може да бъде 
забравено. Затова не се доверявайте на вещанията и оцен-
ките на „експертите“ – на политиците и кохортата техни 
неолиберални и неоконсервативни идеологически подгласни-
ци. Дори това революционно събитие да е срещнало неуспех, 
неговата мобилизираща сила остава и рано или късно ще даде 
вдъхновение и тласък на нов опит.

Текстът е специално преработен за dВерсия вариант на ста-
тията Kassabov, Ognian. Creativity & Unskilled Labour: Kant on 
Class Struggle // Crisis and Critique 3 (3), 2016. – с. 190-211. Изслед-
ванията ми по тези теми станаха основа на докторантския 
курс „Революция, напредък, вечен мир: Имануел Кант и фило-
софията на историята“, който водих в Софийския универси-
тет през летния семестър на академичната година 2016/17.

 Библиография  à

http://crisiscritique.org/political11/Ognian%20Kassabov.pdf
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K рейг Шамел е американски куиър революционер с дъл-
гогодишен опит както в академичния свят, така и „на 
улицата“, където активно се включва в протестите и 

борбите за куиър справедливост. Основател и член е на мно-
жество куиър революционерски организации, а в същото време 
е и доктор по политическа философия, специализирал в област- 
та, която познава най-добре: взаимовръзката между поли-
тическа теория и политическо действие. Запознахме се преди 
няколко месеца в гей бар в Берлин, докато той преподаваше 
в Свободния университет в града, и прекарахме няколко часа 
в дискусии за революционизъм, комунизъм и необходимостта 
от радикални действия. В настоящото интервю засегнахме 
теми като грешките на минали революции, идентичностни 
политики и революционен потенциал днес. Тезите му са про-
вокативни и полемични и със сигурност подлежат на критична 
оценка, но смятаме, че, от една страна, предизвикват към 
дебат по важни въпроси в модерната философия и по-конкрет-
но в областта на постмодернизма и постструктурализма, а 
от друга, е ценна най-вече практическата му гледна точка 
върху куиър борбите в САЩ през последните 25 години.  

Калина Дренска (КД): Концепцията за куиър революционерс- 
тво не е особено добре позната в рамките на по-широкия 
обществен дебат и мейнстрийм медиите в България. За мно-
зина най-радикалната форма на ЛГБТ борби, за която са чували, 
е ежегодният София Прайд. Затова ми се иска да те помоля 
да разясниш какво означава да си куиър революционер и как 
куиър революционерските идеи се отнасят към или се разли-
чават от други, нереволюционерски ЛГБТ практики и движе-
ния? Впоследствие по време на интервюто ще се върнем към 
някои от точките, които ще назовеш, за да ги дискутираме 
в подробности, но ми се струва добре да започнем с кратко 
въведение в основните концепции.  
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Крейг Шамел (КШ): Има по-обща концепция и макар че за нейно- 
то развитие вероятно изхождам от собственото си същест-
вуване като гей или куиър, смятам, че тази концепция е по-ши-
роко приложима и би могла да покаже начина, по който да се 
подходи към темата. В унисон е със схващането на Маркс –  
той започва със социална критика, върху която надгражда 
теорията си. Основната идея, която използвам в работата 
си, е, че радикализмът има определени исторически тради-
ции в политическата философия и политическото действия, 
както и че революционизмът е практическото изражение на 
същата тази радикална мисъл. Виждам радикализма по-скоро в 
идейната сфера, а революционизма по-скоро в практическата. 
Усложнението идва от факта, че очевидно тези два аспекта 
взаимно се формират. Това, което наричам теория на рево-
люционизма, е нещо, зародило се от действията на улицата, 
по протестите и с радикалните практики, впоследствие ста-
нало и основа на революционна теория, която от своя страна 
пък повлиява развитието на практиките. А сега специфично 
за куиър дейностите и идеите: революционното в случая е 
отказът да сме производна функция на хетеронормативност-
та, както и отказът да възприемем либерални реформистки 
концепции за куиър свободите. Не искаме брак, не се борим 
да бъдем приети като част от нещо, което е зловредно за 
нас самите, а и за много други. Това са някои по-конкретни 
примери за революционен подход към куър справедливостта. 
Често в революционизма, радикалната теория и радикалната 
социална критика се среща това отрицание – отричаме неща-
та, които знаем, че не искаме. Не искаме либерални конфор-
мистки концепции за това какво е куиър, но не можем винаги  
да разберем как куиър справедливостта и свободата биха 
изглеждали в бъдеще без тези пречки, докато не ги премахнем 
от пътя си. Подобно е на начина, по който Маркс заявява, че 
не знае как би изглеждало едно комунистическо общество, но 
въпросът е в историята, която класовата борба ще сътвори. 
Както Шуламит Файърстоун* казва, имаме проблем с това, 

* Шуламит Файърстоун (1945 – 2012) – канадска феминистка и една от основоположнич-
ките на радикалния феминизъм. – Бел. прев. 
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че е много трудно да артикулираме радикални и революцион-
ни искания по позитивен начин. Често се борим, защото сме 
атакувани, и се противопоставяме на това, за което знаем, 
че не е добре за нас. И това е вярно сега повече от всякога. 
Революцията днес трябва да изглежда различно от начина, по 
който е изглеждала в миналото, а едно от различията е именно 
историческата ситуация, в която са поставени куиър хора-
та. Сега сме в ситуация на монументална и масивна контра-
революция в Западния свят. Тази контрареволюция, която е 
насочена срещу възможността за съществуване на революция 
изобщо, има за цел да унищожи масовата демокрация – както и 
комунизма, и социализма като най-високите демократически 
постижения, – както и цели да заличи социални свободи като 
куиър справедливост; стремежите и успехите на женското 
движение; постигнатото от онези, които са се борили за рав-
нопоставеност на база раса и етническа принадлежност. Така 
че трябва да сме наясно, че каквото и да правим като куиър 
революционери в момента, то се случва в определен истори-
чески контекст – контекста на контрареволюция. В момента 
не вдигаме революция, а просто отвръщаме на атаките от 
страна на масивна контрареволюция. 

Крейг Шамел
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КД: Критикуваш жестоко либералната концепция за куиър 
справедливост, но ако погледнем към революции в миналото, 
ще открием, че не се славят със защита или борба за правото 
на съществуване на куиър хора. След първоначалната фаза на 
добиване на гей права и свободи, Октомврийската революция 
взима мрачен завой при Сталин и куиър хора биват преследвани 
от закона, вкарвани в затвори и убивани. Кубинската револю-
ция е изключително анти-ЛГБТ в началото. Как би могла една 
бъдеща революция да е различна от предшествениците си в 
това отношение? 

КШ: Не знам точно, развиваме тези идеи в движение, но за да 
се опитам да бъда по-конкретен в положителен смисъл, тряб-
ва отново да се обърна за момент към теорията. В какво се 
провалиха политическите революции от миналото – например 
комунистическите революции или дори Френската революция 
като протокомунистическо явление? Бих описал провала им – 
и смятам, че много хора в Източна Европа го виждат – като 
провал в сферата на социалното. Има и други начини да бъде 
описан провалът, аз обаче използвам този, като правя разгра-
ничение между политическа и социална революция. На по-дъл-
боко ниво имаме движения за куиър справедливост, които въз-
никват от социалните движения – от сферата на социалното, 
която виждам като настоящата и бъдеща арена на револю-
ционизма. Като цяло смятам, че е необходимо да се поправят 
грешките на левите политически революции по отношение 
на социалното. Например по време на Кубинската революция 
при властта на Кастро гей хора биват изолирани, измъчвани 
и принизявани и в началото това е считано за част от рево-
люционната програма. От първостепенна важност е старите 
леви да се учат от социалните движения. Този образователен 
процес трябва да е радикален. Например аз искам отричане 
на Кубинската революция въз основа на куиър справедливост. 
Тя трябва да бъде отречена. Само че никой не иска да страда 
заради отвратителните си престъпления срещу гей хората... 
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И така – трябва да вземем напредъка и опита на социалните 
движения, да ги радикализираме и да им придадем първосте-
пенна важност. Трудностите идват от това, че социалните 
движения имат навика да се свързват с всякакви плашещи 
реформистки либерални или консервативни идеи. Съответно 
старите леви, както ги наричам, осъзнават това – те, доня-
къде с право, смятат, че социалните движения се поддават 
лесно на манипулации и изпадат в назадничаво мислене или в 
мислене, което не е достатъчно близко до левите си корени и 
не е фокусирано върху борбата. Но в същото време старото 
ляво се провали; то е абсолютна катастрофа що се отнася до 
куиър хората, нали? Така че смятам, че старите леви са прави, 
че дейността на социалните движения крие опасност, защото 
лесно биват превземани от реформисти. Същевременно и  да 
твърдим, че именно това е причината да подкрепяме старо-
то ляво в неговия тип революции, също няма да проработи, 
защото лявото е така заблудено в хетеросексизма си, че е 
неспособно да поведе каквато и да било революция. Старите 
леви са некомпетентни – некомпетенти да водят революции 
и заблудени. Но за да съм малко по-конкретен, ако погледнеш 
една моя статия относно либералните общества с фокус върху  
Щатите – Либералът като враг на куиър справедливостта, –  
ще видиш, че откроявам пет елемента на либералното раз-
биране за справедливост, които не работят за постигане 
на справедливост и свобода за куиър хората. По-конкретен 
елемент от куиър революционизма би било формулирането 
на разбиране за справедливост, което не се обляга на права: 
защото контрареволюцията срещу модерността, срещу ЛГБТ 
и много други хора, срещу масовата демокрация, разчита на 
слабостите на либералната държава. Една от тези слабости 
е именно това разбиране за справедливостта като набор от 
определени права. Ако погледнем това, което се случва в САЩ в 
момента – и подобно развитие би могло да дойде и към Европа,  
ако все още не е, – ще видим опити да се използва езикът на 

правата, за да се потискат ЛГБТ хората и за да се устано-
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вяват системи, които подкрепят най-отвратителните и 

назадничави религии, както и най-противните злоупотреби 

с демократичността. Това е доста цинично, нали? Един от 

елементите на куиър революционизма би бил развиването на 

теория и система за практикуване на куиър справедливост, 

които се противопоставят на справедливостта, основана 

върху права. Или ако държим да запазим това разбиране за 

справедливост, то поне нека правата бъдат формулирани по 

негативен начин. Това би означавало фокусът да падне върху 
свободата да не бъдеш обиждан и насилван като противовес 

на  свободата да правиш нещо. Същата свобода да правим 

неща, постулирана под формата на права в редица либерал-

ни общества, на практика се превръща в право да нараняваш 

други хора с подкрепата на либералната държава. Под пред-

лога на определено право, например на вероизповеданието, 

откриваме опасен циничен опит да се нападат всякакви хора и 

обществото да бъде изтеглено обратно към страха, мисти-

цизма и глупостта, но най-вече и опита да бъдат наранявани 

хора в някаква садомазохистична сексуална фантазия, която 

консервативните искат от държавата да подкрепи. 

КД: Едно от най-важните питания, които ми хрумват, когато 
си говорим за куиър справедливост и революция като радикална 
форма на политическо действие, е въпросът за идентичнос- 
тите. Вече спомена, че много хора в днешно време критику-
ват модерното ляво – тази критика често е насочена срещу 
политиките на идентичност, които според старите леви са 
буржоазен механизъм за разделяне на лявото. В същото време 
обаче имаме тази постмодерна идея на Дона Харауей в нейния 
Манифест на киборга (A Cyborg Manifesto), че идентичности-
те са флуидни и променливи, а крайната цел на борбите за 
идентичност трябва да е унищожението на всички стабилни 
идентичности. Тече един непрекъснат дебат в постструк-
турализма за деконструирането на идентичности и сексуал-
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ност. Така че се питам – възможно ли е да имаме политическо 
действие, и по-конкретно революционно действие, без някаква 
форма на стабилна колективна идентичност?

КШ: Човек може да напише цяла книга по тези въпроси, а отго-

ворите са комплексни и многостранни. Не знам, ще се опитам 

сега в рамките на разговора ни да си изясня нещата: това е 

част от революцията – да намираме заедно отговори. Ако 

разбирам правилно, питаш какво може да предложи дискур-

сът за деконструкция на идентичността в постмодернизма 

на революцията. Тук отново ще наблегна върху това колко е 

важно да разглеждаме нещата на ниво действие на улицата или 

поне на ниво действие. Някой ще каже, че понеже съм част от 

долната прослойка на ниската средна класа, съм дребен бур-

жоа, който иска да се придържа към абстракцията на теори-

ята. Бих могъл да бъде обвинен в това, но аз израснах както 

в сферата на политическото действие, така и в сферата на 

политическата философия, така че все още намирам тяхна-

та свързаност за ценна. От гледна точка на политическото 

действие, бидейки част от революционни организации през 

последните 25 години, виждам, че този постмодерен дискурс 

и деконструкцията на идентичността има катастрофални 

ефекти за напредъка на куиър справедливостта. И по-специ-

ално това, което виждам, е разпадане на организации отвътре 

въз основа на идентичностни спорове до степен, в която не 

можем да се противопоставяме на врага отвън, защото има 

толкова много теоретични дискусии и караници за идентич-

ност в една група, която уж трябва да е единна. Но може би 

по-лошо от това е концепцията за протест – тя си отиде с 

деконструкцията на идентичността. Да не забравяме, че тук 

не говорим само за деконструкцията на персоналната иден-

тичност. Деконструкцията в постмодерната теория, както 

аз я разбирам, има своите корени в лингвистиката, може да 
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бъде проследена до хора като Фердинанд дьо Сосюр* и съот-
ветно деконструира всичко, думи и концепции, изхождайки 
от вярването, че концепциите са преди всичко лингвистични 
явления. Това ни води до по-дълбок дебат във философията, 
че лингвистичният елемент от дадена концепция е нейната 
основна характеристика, с което обаче аз не съм съгласен. Но 
да оставим абстракцията и да се върнем към това, което се 
случи на организациите. Това, което се случи, по мое мнение 
е, че тези организации деконструираха самия акт на протест, 
на съпротива, на революция и го превърнаха в представление, 
перформативност, игра. Вероятно вадя думите на Илич** от 
контекст, но протестът се превърна в средство на добро-
желателство (tool of conviviality), средство за актьорство, 
стана ироничен. Само по себе си това може би не е лошо, но 
се оказа особено пагубно за способността ни да се защитава-
ме. Подложени сме на жестока атака от страна на много сили 
вдясно и в либералната сфера. Осъзнах, че това развитие не е 
продуктивно за организирането, развиването и прилагането 
на ефективен план за действие. Имаше действия, но този пер-
формативен ироничен аспект се сля с други неща, например с 
либерални и християнски идеи за ненасилие, за да се превърне 
в неефективно подобие на политическото. За хората, обучени 
в традициите на постмодернизма, това изглеждаше автен-
тично, но крайните резултати са, че загубихме ужасно много 
позиции. Докато си играеха с идентичностите си, загубихме 
революцията, загубихме движението – няма гей движение, 

* Фердинанд дьо Сосюр – швейцарски езиковед, създал редица трудове в областта на 
индоевропейското и общото езикознание. Най-известният му труд е Курс по обща линг-

вистика, публикуван след смъртта му, през 1916 г., където са изложени теоретичните 
принципи на учението на Сосюр за езика, които стават методологическа основа на т. 
нар. социологична школа в езикознанието и в много изходни положения на структура- 
лизма. – Бел. прев.

** Иван Илич – хърватско-австрийски философ и католически свещеник, критик на модерните 
Западни институции. Книгата му Средства на доброжелателство (Tools of Conviviality) се зани-
мава с критика на институционализирането на знанието, технокрацията в индустриалните 
общества, монопола над основни човешки дейности като здравеопазване, земеделие, учене и т.н. 
от експертни елити. – Бел. прев.
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изчезна. Може да се каже, че имаме общност, но не и гей дви-
жение. Това е практическият аспект и моят опит сочи, че е 
много неефективно, а аз предпочитам да запазя фокуса върху 
ефективни политически действия, върху неща, които види-
мо водят до подобрение на съществуването на ЛГБТ хората, 
върху неща, които носят свобода и по-силно усещане за спра-
ведливост, върху неща, които спомагат за изграждането на 
общностите ни, а не за фрагментирането им.

КД: Говориш за хора, обучени в традициите на постмодерниз- 
ма и постструктурализма, а аз се замислих за собственото си 
образование, което е особено повлияно от тези школи. Мно-
го хора виждат постструктуралистките виждания и декон-
струкцията именно като много радикални. От позицията на 
университетски преподавател как смяташ – съвременната 
образователна система действително ли е инструмент за 
радикализиране и радикално мислене, или обратното? Способ-
но ли е университетското образование днес да е моторът на 
една революция или радикална социална промяна?

Източник

https://theintercept.com/2017/08/10/is-the-queer-brigade-fighting-isis-in-syria-a-force-for-liberation-or-alienation/ 
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КШ: Единственото, което знам със сигурност, е, че на прак-
тика тези идеи се оказаха ужасни за нас. И след като съм 
преминал през това, мога да кажа, че ни попречиха да постиг-
нем напредък, защото имаше незнание относно това откъде 
произхождат куиър идентичностите и деконструкцията на 
концепции. Очевидно е, че има известен освобождаващ потен-
циал в постмодерната и постструктуралстическата мисъл. 
Но както аз го виждам, нещата стоят така: докато Джудит 
Бътлър е заета да говори за създаването на пространства 
на бунт и освобожденческото в пролуките на културата и 
текста (interstices of culture and text), изгубихме толкова мно-
го позиции, изгубихме всичко – просто не мога да повярвам. 
Искам да видя друг тип партизанска война, важна е парти-
занската война на улично ниво – там научаваш много неща. 
Научаваш какво работи и какво не. Трудно е да не вземеш под 
внимание и двете неща – теорията и действието, – а в също-
то време мисля, че не много академици застават в първите 
редици или в партизанските окопи на революционерски куиър 
организации като Гей армията (The Gay Army) в САЩ, която 
е много важна, но непозната в по-широк мащаб организация. 
Със сигурност в това деконструиране има потенциал за осво-
бождаване на хората от определени свръхконкретизирани 
погрешни представи за идентичност. Като цяло обаче това, 
което установих, е, че се нуждаем от единство и от това да 
се фокусираме много повече върху външния враг, върху хора, 
които действително ни вредят и ни нараняват, вместо да 
се опитваме да деконструираме концепцията за това какво 
е вредата, уж за да видим, че може би всъщност не сме нара-
нявани. Не вярвах, че не сме наранявани – виждах именно хора, 
които биват наранявани, чиито животи биват унищожавани, 
с ниско самочувствие, хора, идващи в организациите вслед-
ствие на масова епидемия от бездомност сред ЛГБТ общност-
та, хора плачещи, и просто не повярвах на Джудит Бътлър, 
че ще открия освобождението в пролуките на текста и кул-
турата. С цялото ми уважение, със сигурност тези идеи са 



260

ценни, но не работеха на практика за мен. Важно е да си при 
хората и да видиш какво в действителност се случва. Уравне-
нието става наистина сложно, защото има освобожденчески 
потенциал в постмодернизма, но начинът, по който се при-
лага и практикува, е също важен. Бях наскоро на протест на 
Black Lives Matter. Де факто без да го споменават изрично в 
името си и без да е широко известен факт, Black Lives Matter 
в САЩ е куиър организация и вероятно единствената, коя-
то води радикални политики за ЛГБТ хората. В Сейнт Луис, 
където съм в момента, напоследък има доста революционни 
действия, безредици и бунтове. Отидох на протест, защо-
то транс жена беше убита от полицията тук. Бях се отказал 
от протестирането и от улични протести, защото не знаех 
дали са ефективни и бях забравил какво могат да ми дадат. И 
да бъда отново на улицата беше толкова истинско, напомни 
ми колко много истинска вреда бива причинявана, без това 
да е адекватно адресирано в академичния свят. На един от 
протестите бях ранен. Кола се вряза в протестиращите – 
това е нова тактика на десните в САЩ. Непосредствено след 
това много от протестиращите бяхме истински разтърсени, 
защото някой току-що се беше опитал да ни убие, слушах как 
хората ридаят и плачат – транс хора, гей хора… гледката на 
пресни рани, да видиш хора прегазени пред очите ти, други, 
опитващи се да запазят хладнокръвие, но истински разстро-
ени, защото са нападнати и защото виждат, че има истин-
ски външен враг. От една страна, това беше напомняне за 
необходимостта от единството на споделена идентичност 
под знака на идентичност, за да се борим с врага, но от друга 
страна, личеше си, че тези, които се бореха за ЛГБТ и куиър 
справедливост с практически политически действия на улич-
но ниво, тези, които наистина подеха борбата, бяха транс 
хората. Така е поне в САЩ, не мисля, че важи за Европа. Но 
показва трудността на това да вземеш категорична позиция: 
от една страна имаме този катастрофален опит с декон-
струкционните политики, а от друга – идентичност, която 
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по мое мнение беше създадена в рамките на идентичностния 

дебат и деконструкциите, де факто заемаща водеща роля в 

политиките на улично ниво. Белите гей мъже, ходещи по кън-

три клубове, не са тези, които излизат да демонстрират, да 

разбиват, да чупят прозорци и да блокират улици (блокирахме 

голям булевард, когато колата ни прегази) – това го правят 

цветнокожи транс хора. Тук виждаме сливането на концепции 

за идентичност, които възникнаха в рамките на постмодер-

низма и постструктурализма, които всъщност поведоха бор-

бата и са революционерите на улицата. Какво ни казва това? 

Не знам, но мисля, че е напомняне за това чувство на един-

ство, което вече споменах. Каква е връзката между единство 

и идентичност и можем ли да сме единни, докато всеки си има 

своята идентичност? Не знам, вероятно в някаква степен, но 

все пак единството е по-важно, когато става въпрос за поли-

тическо действие. Надявам се, че ще можем да отработим 

вътрешните си различия и спорове на тема идентичност и 

ще предприемаме политически действия. Видях това един-

ство на улицата по време на протеста между всякакви куиър 

Източник

https://theintercept.com/2017/08/10/is-the-queer-brigade-fighting-isis-in-syria-a-force-for-liberation-or-alienation/ 
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хора, водени от транс хора – повтарям, за мен идентичност, 
произлязла от постмодерната деконструкция. Това е момен-
тът, в който имаме освобожденчески потенциал. Но този 
потенциал присъщ ли е на деконструирането само по себе си, 
или ни трябва някакво единство, независимо какво се случва 
с идентичностите? Възможно ли е да съществува единство 
без идентичност? Не знам, не знам. 

КД: Направи ми впечатление какво казваш за транс хората.  
Транс идентичността, по твои думи, е конструирана в постмо-
дерния дебат. Не смяташ ли, че тези идентичности същест-
вуват от преди това, но просто стават видими в рамките 
на постмодерния дискурс?

КШ: Не, не точно. Имам предвид, че навремето понятието 
„гей“ се използваше като общ термин, за да се обозначат всич-
ки тези практики, и значеше много повече. Имаше хора, кои-
то бяха транс, но не използваха това наименование, нямаше 
обособена такава идентичностна група, която да е отделе-
на от гейове и лесбийки. Моят опит сочи, че това разделя-
не се случи в рамките на академичния дискурс в постструк-
турализма. Но както казах, не мисля, че много хора виждат 
връзките. В революционерските организации, особено тези в 
САЩ, обикновено най-образованите бяха начело. Съответно 
привнесоха нови концепции за идентичност, произтичащи от 
образованието, което бяха получили. Както самата ти каза, 
трудно е да избегнеш да бъдеш образован в традициите на 
постструктурализма, особено в последните 30-40 години.
 
КД: Говориш за необходимостта да се отиде при хората, да 
се действа на улично ниво – това също предполага повече 
егалитарност, по-малко елитарност. Споменахме Маркс и 
неговите идеи. Чудех се как се отнася куиър революцонизмът 
към класовия анализ и класовото съзнание? Как се преплитат 
куиър концепцията и концепцията за класа? 
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КШ: Класата със сигурност е важно понятие. Не смятам, че 
Маркс и марксистките класови теории трябва да потънат в 
забвение – обратното, класовото съзнание трябва да бъде 
запазено. Теорията за класова борба е важна икономически, 
но очевидно се нуждае от някои трансформации. Една от 
спецификите ѝ е идеята, че марксизмът вижда произхода на 
капитализма като основен фокус на класовата борба. С други 
думи, че промени в начина на производство и средствата, с 
които производствената класа се възпроизвежда, са основна-
та движеща сила на действията и борбата. Не го намирам за 
вярно. Това не означава, че тези неща не са важни, а че вто-
рични следствия от тези взаимоотношения имат всъщност 
своята собствена първостепенна значимост, социалните 
явления са от първостепенна важност за борбата. Класово-
то съзнание трябва да е наясно с наличието на нови социални 
формирования. Очевидно старите класови теории са доста 
наивни, те остават слепи за ЛГБТ хората. Доста е срамно за 
революционна теория, когато трябва да признае, че е дейст-
вала в хетеросексистка заблуда. Трябва да се започне от реал-
ността на социалния живот – и тя е, че има много ЛГБТ хора, 
които са част от комунистически и социалистически партии, 
ходят на такива срещи и го правят не заради класата си, а 
защото са потискани на база това, че са гей, лесбийски, транс, 
бисексуални. Те са там по тази причина. Мисля, че лявото 
още не е научило, че тези социални компоненти трябва да са 
водещи. Трябва ли ни нова класова теория? Най-вероятно да. 
Основната база за революционерско мислене в днешно време 
изхожда от несправедливостите спрямо ЛГБТ хора. Така че 
теоретиците на класовото съзнание трябва да се пригодят 
към нашите реалности и общности, а не обратното. Те са се 
доказали като заблудени по отношение на социалното в мина-
лото. Могат да работят с нас, потисканите на база това, че 
сме куиър, за да създадат нова социална теория, която взима 
предвид и производствените отношения и тяхното развитие, 

но очевидно са необходими огромни промени.
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КД: Това ме води и към последния ми въпрос. Виждаш ли рево-
люционен потенциал днес и ако да – къде? В САЩ, някъде дру-
гаде? По-скоро оптимистичен или песимистичен си относно 
бъдещето на революционизма? 

КШ: Цялото това говорене за оптимизъм и песимизъм е по-ско-

ро либерален мистицизъм. А аз се опитвам да не изпадам в 

мистицизъм. Да погледнем къде стоим исторически. Трябва 

да гледаме какво реално се случва в момента. Гледам каква 

е действителността и работя за това, в което смятам, че 

трябва да се превърне. И гледайки историята, то можеш да си 

или материалистичен марксист, или да запазиш някакъв иде-

ализъм и хегелиански марксизъм и да си дадеш сметка къде се 

намираш, но и че съществува някаква идея за това къде искаш 

да бъдеш – това би могъл да бъде елементът на социалното. 

Сега се намираме в момент,  в който развиваме социалното 

като основа на революцията – противно на предишни опи-

ти, концентрирани върху икономическото и политическото. 

Също сме и в момент в историята, в който в западния свят 

монументални сили на контрареволюцията се опитват да под-

копаят самата възможност за съвременна масова демокрация 

и социални движения. Нека сме честни: те вярват в робството, 

в жестокостта, в йерархиите. Много десни интелектуалци в 

САЩ, които са особено влиятелни в Източна Европа, например 

в България и Унгария, сякаш имат някаква садомазохистична 

фантазия на йерархичност, те обичат йерархиите, а не демо-

кратичния етос на равенството. Не е 1789 г., ситуацията не 

е като по време на Френската революция, или на Октомврийс- 

ката, или на Английската, и разликата се състои в това, че 

в момента имаме нещо огромно и силно, което има потен-

циала да унищожи възможността за революция или за куиър 

идентичност изобщо — за да се върна отново на темата за 

идентичността и идентичностните спорове. Ако има хора, 

които не смятат, че има стойност в концепцията за куиър 
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идентичност, така както е конструирана, нека да видят какво 

ще стане, ако я загубят. И точно с това се сблъскваме: загу-

ба на възможността да концептуализираме революционната 

свобода. Това е целта на контрареволюцията, хората не бива 

да си правят илюзии по въпроса. Има много негативни страни 

на това, че съм американец – лошо чуждоезиково образование, 

недодяланата ми култура – но едно от предимствата е, че 

имах възможност да съм много близък, да говоря със и дори 

да вземам пари от десни интелектуалци, които в момента 

са много влиятелни тук. Не искам да звуча глупаво, но ми се 

иска да предупредя европейците, че опасността, която идва 

от интелектуалното дясно в Щатите, вероятно е по-голяма, 

отколкото си представят. Много от нещата, случващи се в 

Европа и Близкия Изток, са пренесени от екстремното дясно в 

САЩ, именно формиращо тази контрареволюция, която като 

революционери трябва да разпознаваме като най-важното 

събитие на нашето време. И трябва да сме притеснени от 

нея, притеснени от това, че контрареволюцията застава на 

пътя на възможността за съществуване на ЛГБТ и много дру-

ги свободи, произхождащи от модерните социални движения. 





Петър Пиперков
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Впредходните две части на тази поредица разгледахме 
някои от най-базовите концепции в днешната ортодок- 
сална икономическа наука – рационалния икономически 

агент, търсенето и предлагането. Оказа се, че идеите на доми-
ниращата в момента неокласическа школа (позната в общест-
веното пространство като неолиберална) не само не отразя-
ват действителността, но са и ненаучни поради множеството 
логически и методологически пропуски, грешки, а в много случаи 
и манипулации.

 
За да допълним картината на микроикономическо ниво, следва 
да разгледаме и производството и производствените фактори 
(труд, земя и капитал). Все пак теоретиците на капитализма би 
трябвало да са наясно поне с тази сфера, която е сърцевината 
на капиталистическата система.

Какво ни казва ортодоксалната доминираща доктрина за про-
изводството? В анализа си на тази сфера неокласицизмът отно-
во борави с разгледаните в предходната част на тази поредица 
маржинални или пределни категории, неизменно подчинени на 
идеята за максимизиране, в случая на печалбата (докато при 
потреблението максимизирането бе по отношение на полезност- 
та). Универсалното условие за максимизиране на печалбата е 
изравняването на пределните придохи от продажбата на допъл-
нителна единица продукция (MR, marginal revenue) с пределните 
разходи за производството на тази допълнителна единица про-
дукция (MC, marginal costs). В математически план това е продик-
тувано от правилото, че дадена величина (в случая печалбата) 
е максимална, когато първата ѝ производна (т.е. маржиналната 
печалба, която е разликата между пределни приходи и пределни 
разходи) е нула. По отношение на обсесията на ортодоксалните 
икономисти с пределните величини и въпроси като минимизиране 
на разходи, максимизиране на печалба и т.н. съществува и един 
анекдот, който гласи, че най-ниските разходи за производство 
са при липса на производство.

http://dversia.net/2192/economics-for-sane-people-part-one/
http://dversia.net/2192/economics-for-sane-people-part-one/
http://dversia.net/2192/economics-for-sane-people-part-one/
http://dversia.net/2192/economics-for-sane-people-part-one/
http://dversia.net/2192/economics-for-sane-people-part-one/
http://dversia.net/2785/economics-for-sane-people-part-two/
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Изглежда съвсем естествено, че увеличаването на предлагане-
то на дадена стока неминуемо върви ръка за ръка с увеличаване 
на цената ѝ. Не е ли логично да няма особен смисъл да увели-
чиш производството, ако цената не се повиши? Съществува 
обаче и алтернативна гледна точка, която, както често се 
случва в доминиращата икономическа наука, системно е пре-
небрегвана въпреки множеството емпирични потвърждения.

Според неокласическата теория в „краткосрочен период“ про-
изводителността намалява с нарастване на производството.

Основите на теорията са положени още по времето на кла-
сиците през XVII – XVIII век, когато земеделието е доминирало. 
Обикновено в учебниците се говори за представителна фирма Х, 
която произвежда някакъв продукт У, използвайки труд (като 
променлив производствен фактор) и земя или пък производствени 
мощности (като фиксиран такъв). Когато тази абстракция тряб-
ва да бъде онагледена с пример от реалността, почти винаги се 
посочва производството на някаква земеделска стока, след кое-
то, въпреки спецификите на тази конкретна индустрия, приме-
рът се екстраполира. Стандартният разказ гласи следното. Ако 
вземем за пример производството на дадена земеделска стока, 
то в тази дейност земята като производствен фактор е огра-
ничена, докато трудът, който ще бъде вложен, може да варира. 
Безспорно е, че когато земята се обработва от един работ-
ник, продукцията ще бъде ниска. Добавянето на всеки следващ 
работник води до нарастване на продукцията с минимален ръст 
на разходите – производителността се увеличава. Съществу-
ва обаче момент, след който наемането на още работници ще 
доведе до нищожно или нулево увеличение на производството. 
Това е така, защото работниците реално започват да си пречат – 
обработваната земя не може да произведе повече, независимо от 
количеството допълнително вложен труд. Това в крайна сметка 
означава, че производителността спада – разходите се увелича-
ват, а резултатът от тях не. Следователно съществува закон, 
според когото производителността намалява с разрастване на 
производството и поради това за по-нататъшно увеличаване на 
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последното е необходимо именно повишаване на цената, което да 
компенсира. От това следва, че кривата на пределните разходи, 
а от там и индивидуалната крива на предлагане, е нарастваща. 
(Вж. Фиг. 1)* Елегантно.

Поради това за по-нататъшно увеличаване на последното е 
необходимо именно повишаване на цената. Въпреки че това 
изглежда на пръв поглед логично, когато идеята е представе-
на на хора, които знаят как се осъществява производствени-
ят процес, те я отхвърлят като „продукт на развинтеното 
въображение на неинформирани и неопитни фотьойлни тео-
ретици“. [1] Но защо?

* Според неокласическата школа именно тяхната крива е в основата на индивидуалната 
крива на предлагане на дадена стока и поради това тя има този вид. Заради това валид-
ността на горепосоченото е от такова ключово значение.

Фиг. 1: Графично представяне на кривите на пределните разходи (MC, marginal costs), 
средните променливи разходи (AVC, average variable costs) и средните общи разходи 
(ATC, average total costs). Кривата на пределните разходи MC има този вид поради 
закона за намаляващата възвръщаемост. Кривата на средните общи разходи ATC 
има U-образна форма и пресича кривата MC в най-ниската си точка. Кривата на 
средните променливи разходи AVC също има U-образна форма и е под ATC. Разли-
ката между двете представлява средните фиксираните разходи AFC.  
Източник: No Bull Economics Lessons

http://www.mrmedico.info/apps/blog/show/42119276-how-do-you-sketch-the-cost-curves-of-a-firm-
http://www.mrmedico.info/apps/blog/show/42119276-how-do-you-sketch-the-cost-curves-of-a-firm-
http://www.mrmedico.info/apps/blog/show/42119276-how-do-you-sketch-the-cost-curves-of-a-firm-
http://www.mrmedico.info/apps/blog/show/42119276-how-do-you-sketch-the-cost-curves-of-a-firm-
http://www.mrmedico.info/apps/blog/show/42119276-how-do-you-sketch-the-cost-curves-of-a-firm-
http://www.mrmedico.info/apps/blog/show/42119276-how-do-you-sketch-the-cost-curves-of-a-firm-
http://www.mrmedico.info/apps/blog/show/42119276-how-do-you-sketch-the-cost-curves-of-a-firm-
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Отговорът се крие, както почти винаги, в допусканията, кои-
то икономистите правят. И това е известно от 91 години 
благодарение на непризнатия и отхвърлен неортодоксален 
икономист Пиеро Срафа [2]. Две от тези допускания по отно-
шение на производството всъщност си противоречат, те не 
могат да бъдат верни едновременно и ако едното може да е 
валидно за някоя индустрия, то другото почти със сигурност 
не е за никоя. Когато се приеме, че съществуват фиксира-
ни производствени фактори, то търсенето и предлагането 
стават взаимозависими. Когато се приеме, че търсенето и 
предлагането са независими, то кривата на пределните раз-
ходи, а от там и кривата на предлагане почти сигурно има вид 
на хоризонтална линия, фиксираните в краткосрочен период 
производствени фактори са излюзия. (Вж. Фиг. 2)

Фиг. 2: Графично представяне на кривите на разходи според модела на П. Срафа. 
Източник: Keen, S., Debunking Economics - Revised and Expanded Edition: The Naked 
Emperor Dethroned?, Zed Books, 2011, Debunking Economics Supplement, p. 16 

http://www.debtdeflation.com/blogs/wp-content/uploads/books/Keen_supplement.pdf
http://www.debtdeflation.com/blogs/wp-content/uploads/books/Keen_supplement.pdf
http://www.debtdeflation.com/blogs/wp-content/uploads/books/Keen_supplement.pdf
http://www.debtdeflation.com/blogs/wp-content/uploads/books/Keen_supplement.pdf
http://www.debtdeflation.com/blogs/wp-content/uploads/books/Keen_supplement.pdf
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Но неокласическата школа заявява, че търсенето и предлага-
нето са независими и че кривата на предлагане има положи-
телен наклон. Къде е уловката?

Според нея производствните ограничения (известни в тео-
рията като „граници на производствните възможности“) имат 
основна роля при определянето на цените, като разходите (и 
следователно цената, необходима за покриването им) нарастват, 
когато предприемачите искат да изстискат повече и повече 
продукция от фиксиран брой машини по време на т.нар. „крат-
косрочен период“. За икономистите краткосрочният период е 
този, който е достатъчно дълъг за вариране в променливите 
производствени фактори (обикновено труд), но същевременно 
не достатъчно дълъг за промяна във фиксираните фактори (като 
машини, производствено оборудване и т.н.) или за навлизане на 
нови фирми в отрасъла. В краткосрочния не можеш да закупиш 
още машини, но можеш да наемеш още труд, заявяват те.* В 
тази теория има една очевидна грешка и няколко не толкова оче-
видни. Нека започнем с очевидната. В истинския свят инженерите 
умишлено създават фабриките по начин, който да не предизвика 
проблемите, които според икономистите водят до нарастване 
на разходите за производство. Производствените мощности 
се проектират със значителен свръхкапацитет и по начин, кой-
то позволява висока ефективност от ниски до високи обеми на 
производство. Максималният капацитет на производствените 
мощности, границите на производствените възможности нико-
га не биват достигнати. (Вж. Фиг. 3) Само някои стоки (като 
например петрол) е вероятно да се подчиняват на заявената от 
неокласиците динамика на производствените разходи. Те, т.е. 
разходите, обикновено са или постоянни, или дори намаляващи 
за доминиращата част от индустриите. Поради това кривите 
както на пределните, така и на средните разходи (а от там и 
самата крива на индивидуално предлагане на дадена стока) са или 
хоризонтални, или дори с отрицателен наклон.

* Логическата и методологична неконсистентност на разделението на краткосрочен и 
дългосрочен период ще бъдат разгледани в някое от следващите издания на рубриката.
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Неочевидните грешки са свързани със сърцевината на теори-
ята за производство и, както често се случва при икономиче-
ската наука, произтичат от приемането на един ограничен 
частен случай за универсално правило – грешна екстрапола-
ция. Както поради факта, че така е по-лесно, така и защото 
това има определени идеологически последици.

Както вече бе отбелязано, аргументът би могъл евентуално 
да е валиден по отношение на една аграрна икономика, но в 
индустриална такава той просто не отговаря на действи-
телността. П. Срафа доказва, че в модерната индустриали-
кономика пределните разходи са константни, следователно 
тяхната крива е хоризонтална линия, а от там и кривата на 
индивидуалното предлагане също е хоризонтална линия.*

* Това не бива да се бърка с (в действителност никак не) хоризонталната крива на тър-
сене на продукцията на фирма съвършен конкурент, защото в случая става въпрос за 
предлагане, а не за търсене.

Фиг. 3: Използване на производствените мощности в САЩ в проценти
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Но дори и при земеделието тази валидност е много спорна. 
Земята е фиксиран фактор само ако дефинираме земеделието 
твърде широко и на едро. В този случай промените в този 
голям, широко дефиниран сектор неминуемо водят до промени 
в други сектори, поради пренасочването на трудови ресурси 
за увеличаване на производството. Това обаче води със себе 
си множество усложнения за икономистите, част от които 
вече бяха споменати в предходните части на поредицата, тъй 
като увеличаванането на предлагането на земеделска продук-
ция води със себе си и промяна на съотношението в цените на 
факторите труд и земя. От там се променя разпределението 
на доходите. От там се променя и търсенето. Производство-
то се оказва част от една комплексна адаптивна система, 
каквато е стопанството, а и всяка друга система с човешки 
елемент в нея. Търсенето и предлагането са взаимосвързани, 
те не са независими, когато се приеме съществуването на 
фиксиран производствен фактор и последващи от него нама-
ляваща производителност и нарастващи пределни разходи.

При конкретизация до ниво отделна стока (все пак теорети-
зираме по отношение на индивидуални криви на предлагането на 
дадена отделна стока) и следователно по-тясно дефиниране и 
конкретизация на отрасъла е обосновано да твърдим, че търсене-
то и предлагането са независими, но не и че пределните разходи 
нарастват. Това е така, защото допълнителните производстве-
ни фактори могат да бъдат взети от други индустрии. Съвсем 
естествено, ако конкретизираме земеделието до отглеждане на 
картофи например, земята се превръща в променлив фактор –  
земи, на които се отглеждат други продукти, могат да бъдат 
излолзвани, или предназначението на дадени земи да бъде про-
менено. Това означава, че вместо съотношението между про-
мениливи и фиксирани производствени фактори да нараства при 
нарастване на производството, всички фактори ще се променят, 
съотношението ще е постоянно, производителността също. С 
тази структура на разходите, вместо да търсят максимизиране 
на печалбата при изравняване на пределните приходи и разходи, 
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предприемачите ще търсят т.нар. „break-even point“, при кой-
то общите приходи покриват общите разходи. От този момент 
нататък повече производство означава повече печалба.

Всъщност чували ли сте някога някой предприемач да каже 
„Спирайте производството! Пределните приходи се изравниха с 
пределните разходи!“? Много по-вероятно е да чуете от тях, че с 
това произведено количество вече покриват разходите си и тряб-
ва да увеличат производството, за да генерират повече печалба.

Но ако не нарастващите пределни разходи са спирачката вър-
ху производството, то тогава кое? Аргументът на П. Срафа е 
елементарен, но реалистичен. Производството на всяка фирма е 
ограничено от всички онези фактори, които са познати на обик-
новените предприемачи, но не съществуват в ортодоксалната 
икономическа теория. Това са необходимостта да намалиш цена-
та, за да продадеш повече, и нарастващите разходи за маркетинг, 
реклама и финансиране, които са резултат от трудностите да 
накараш потребителите да купят твоя продукт, а не този на 
конкурента ти. Това пък, от своя страна, е резултат от факта, 
че продуктите не са еднакви и хомогенни и потребителите имат 
предпочитания, за разлика от неконсистентния и неотговарящ 
на историята и действителността модел на съвършената кон-
куренция.

Критиката на Срафа е базирана изцяло на реализъм и логика. 
Единственият полезен ход за защитниците на доминиращото 
схващане би бил ако поне практиката потвърждава тяхната вер-
сия. Но както винаги се случва с ортодоксалността, тя се оказва 
грешна не само на теория, но и на практика.*

Към момента съществуват над 150 емпирични изследвания по 
отношение на структурата на разходите на производителите. 
Всяко едно от тях показва, че мнозинството от фирмите имат 
постоянни или спадащи пределни разходи, така че средните раз-

* Тук също има един забавен анекдот по отношение на неокласическите икономисти, кой-
то е толкова универсално използван, че вече никой не помни оригиналния му автор: Що 
за човек е икономистът? Това е човек, който, когато види, че нещо работи на практика, 
пита „А дали работи и на теория?“.
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ходи за производство намаляват с нарастване на количеството.
В едно от най-интересните изследвания през 1952 г. на мени-
джърите на различни предприятия са показани осем графики 
на криви на разходите и са попитани коя най-точно отразя-
ва структурата на разходите в техните предприятия. От 
тези осем графики една е като извадена от учебниците по 
икономикс, други две също показват криви, каквито неокла-
сическите икономисти привиждат – т.е. изобразяващи увели-
чаващи се пределни разходи. [3] Само един от 334 мениджъри 
избира графиката по учебник. 95% от анкетираните избират 
графиките, които отговарят на константни или намаляващи 
пределни разходи.

Никак не неочаквано, икономистите игнорират тези резулта-
ти. Тази практика продължава и до днес, като едно от най-ско-
рошните подобни изследвания е дело не на критик на ортодокса, 
а на негов представител – бившият вицепрезидент на Амери-
канската икономическа асоциация и заместник-председател на 
Федералния резерв на САЩ Алан Блайндър. [4] Той изследва 200 
средни и големи предприятия в САЩ, които сумарно произвеждат 
7,6% от БВП на страната. Изводът му е ясен: лошата новина (за 
икономистите) е, че едва 11% от БВП е произведено в условия на 
нарастващи пределни разходи и отговорите на анкетираните 
чертаят картина на производствените разходи на типичната 
фирма, която е много по-различна от канонизираната в учебни-
ците. Тези резултати, без изненада, отново са игнорирани.

Целта на една от най-известните научни статии на Милтън 
Фридман е да окуражи икономистите да игнорират тези емпи-
рични истини. [5] Фридман заявява, че фактът, че предприема-
чите не взимат решения за производството на база изравняване 
на пределни разходи и пределни приходи, е „в голяма степен без 
значение“. Т.е. действителността няма значение, не е необхо-
димо икономическата наука да отговаря на реалността.

Неокласическият модел е грешен както на теория, така и на 
практика. Фактът, че подобни неща продължават да се препо-
дават днес, ясно показва колко антинаучен и сектантски е днеш-
ният икономикс.
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Но защо в крайна сметка всички тези криви са толкова важни? 
Кривата на предлагане е хоризонтална линия, а не крива с поло-
жителен наклон; производството не се определя от изравня-
ването на пределните приходи и разходи; въпроси, свързани 
с маркетинг и финанси, предопределят произведеното коли-
чество. Защо това е толкова голям проблем?

Основно защото ако ортодоксалното обяснение за разходите 
не е вярно, почти всичко останало от цялата доминираща тео-
рия се разпада. И това далеч няма само теоретични измерения.

Нека вземем за пример неокласическата теория за заетостта 
и определянето на работните заплати. Ортодоксът твърди, че 
реалната работна заплата се определя от пределния продукт на 
производствения фактор труд (т.е. на допълнително създадения 
продукт при единица увеличение на използвания труд). Капита-
листите ще наемат работници докато пределният продукт на 
труда е по-голям от заплатата.

Това обяснява обсесията на икономическите шамани да обви-
няват за всичко високите заплати на работниците. Както казва 
Джон Кенет Гълбрайт, неокласичският икономикс може да се сведе 
до двете тези: че бедните не работят достатъчно, защото им 
се плаща твърде много, и че богатите не работят достатъчно, 
защото им се плаща твърде малко. [6] Тъй като реалната запла-
та не зависи от обема на производство, а се приема за външно 
зададена, и капиталистите наемат работници до изравняване 
на пределните величини, то тогава реалната заплата определя 
обема на производство. Ако обществото желае по-голямо произ-
водство, то реалната заплата трябва да бъде намалена и работ-
ниците да престанат да са толкова алчни. Ако съотношението 
на производството към заетостта е сравнително константно, 
както е в реалността, тогава неокласицизмът не може да обяс-
ни динамиката на производството с динамиката на заетостта. 
Ортодоскът не обяснява нищо – нито заетостта, нито произ-
водството, нито как се определя реалната заплата.

Друг пример е сферата на публичните услуги. Тъй като според 
икономистите конкурентните индустрии определят цената като 



278

равна на пределните разходи, те принуждават да бъде прието 
такова ценообразуване и в публичния сектор. Но както адекват-
ната теория и съществуващата практика показват, пределните 
разходи са константни и по-ниски от средните разходи и след-
ването на доминиращата логика ще доведе до това публичните 
предприятия да работят на загуба. Те няма да могат да финан-
сират инвестициите, необходими за поддържане на качеството, 
и следователно се управляват лошо и задължително трябва да 
бъдат приватизирани. Крайният резултат е познат: лично забо-
гатяване и обществена мизерия.

Това е и причината развенчаването на ортодоксалните митове 
да е от такова значение. Всички тези логически трикове и откро-
вени методологически заблуди и неистини имат реално отраже-
ние върху живота на всички ни и водят до облагодетелстване на 
определени слоеве от обществото за сметка на всички останали, 
на обществото като цяло.

 Библиография  à







281

Историзиране на комунизма Þ 

Anderson, Perry. 2016. “The Heirs of Gramsci.” 
New Left Review, no. 100: 71–97.

Бенямин, Валтер. [1940] 2014. „Върху поня-
тието за история“, в „Кайрос“ / Валтер 
Бенямин; прев.: Светла Маринова – София: 
Критика и хуманизъм, 2014

Benjamin, Walter. 1999. The Arcades Project. 
Translated by Howard Eiland and Kevin 
McLaughlin. Cambridge, MA: Belknap Press of 
Harvard University Press.

Broué, Pierre. 1997. Histoire de l’Internationale 
communiste, 1919–1943 (History of the 
Communist Internationale, 1919–1943). Paris: 
Fayard.

Carrillo, Santiago. 1978. “Eurocommunism” and 
the State. London: Lawrence and Wishart.

De Felice, Renzo. 1977. Interpretations of 
Fascism. Translated by Brenda Huff Everett. 
Cambridge, MA: Harvard University Press.

Deutscher, Isaac. [1954] 2003. The Prophet 
Outcast: Trotsky, 1929–1940. London: Verso.

Fitzpatrick, Sheila. 1994. The Russian 
Revolution. New York: Oxford University Press.

Furet, François. 1981. Interpreting the French 
Revolution. Translated by Elborg Forster. New 
York: Cambridge University Press.

Groys, Boris. 2011. The Total Art of Stalinism: 
Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and 
Beyond. London: Verso.

Hobsbawm, Eric. 1996. The Age of Extremes: 
A History of the World, 1914–1991. New York: 
Vintage Books.

Ingerflom, Claudio S. 2000. “De la Russie а 
l’URSS” (“From Russia to the USSR”). In Le 
siècle des communismes (The Century of 

Communisms), edited by Michel Dreyfus et al., 
113–122. Paris: Editions de l’Atelier.

James, C. L. R. [1938] 1989. The Black 
Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the Santo 
Domingo Revolution. New York: Vintage Books.

Kotkin, Stephen. 1995. Magnetic Mountain: 
Stalinism as a Civilization. Berkeley: University 
of California Press.

Kriegel, Annie. 1968. Les communistes 
français: Essai d’ethnographie politique (French 
Communists: A Political Ethnography Essay). 
Paris: Seuil.

Magri, Lucio. 2011. The Tailor of Ulm: 
Communism in the Twentieth Century. 
Translated by Patrick Camiller. London: Verso.

Mayer, Arno J. 2000. The Furies: Violence and 
Terror in the French and Russian Revolutions. 
Princeton, NJ: Princeton University Press.

Moneta, Jakob. 1971. Le PCF et la question 
colonial, 1920–1965 (The PCF and the 
ColonialQuestion, 1920–1965). Paris: Maspero.

Morin, Edgar. 1991. Autocritique (Self-
Criticism). Paris: Seuil.

Mosse, George L. 1990. Fallen Soldiers: 
Reshaping the Memory of the World Wars. New 
York: Oxford University Press.

Polanyi, Karl. [1944] 1971. The Great 
Transformation: The Political and Economic 
Origins of Our Time. Boston: Beacon.

Serge, Victor. [1946] 2012. Memoirs of a 
Revolutionary. Translated by Peter Sedgwick. 
New York: New York Review of Books.

Traverso, Enzo. 2015. Il totalitarismo: Storia 
di un dibattito (Totalitarianism: History of a 
Debate). Verona: Ombre Corte.

Библиография



282

Trotsky, Leon. [1929] 2007. My Life: An 
Attempt at an Autobiography. New York: Dover.

Trotsky, Leon. [1932] 2008. History of the 
Russian Revolution. Translated by Max 
Eastman. Chicago: Haymarket Books.

Trouillot, Michel-Rolph. 1995. Silencing the 
Past: Power and the Production of History. 
Boston: Beacon.

Werth, Nicolas. 1997. “Un йtat contre son 
peuple: Violence, rйpression, terreurs en 
Union soviйtique” (“A State against Its People: 
Violence, Repression, Terror in the Soviet 
Union”). In Le livre noir du communisme: 
Crimes, terreur, rйpression (The Black Book 
of Communism: Crimes, Terror, Repression), 
edited by Stйphane Courtois et al., 43–295. 
Paris: Robert Laffont.

Руските анархисти  
и гражданската война Þ

1. Lenin, V.I., Sochineniia, 2nd ed., 31 vols., 
Moscow, XXIV, p. 437, 1931-1935.
2. Goldman, E., Living My Life, New York, 1931,  
p.729; Berkman, A., The Bolshevik Myth (Diary 
1920-1922), New York, 1925, pp.35-36.
3. Serge, V., Mémoires d‘un révolutionnaire, 
Paris, 1951, p.134; Виж също Berkman, A. The 
Bolshevik Myth (Diary 1920-1922), New York, 
1925, p.68.
4. Chudnov, M.N., Pod chernym znamenem 
(zapiski anarkhista), Moscow, 1930, pp.53ff.
5. Vol‘nyi Golos Truda, September 16, 1918.
6. Serge, V., Mémoires d‘un révolutionnaire, 
Paris, 1951, p.135.
7. Arshinov, P., Istoriia makhnovskogo 
dvizheniia (1918-1921 gg.), Berlin, 1923, pp. 
57-58.
8. Voline, La révolution inconnue (1917-1921), 
Paris, 1943, pp.578, 603.
9. Maximoff, G.P., The Guillotine at Work, 
Chicago, 1940, p.362.
10. Berkman, A. , The Bolshevik Myth (Diary 
1920-1922), New York, 1925, p.319.

Участието на българските 
анархисти в националноосвобо-
дителните борби на Македония 
и Тракия Þ

1. Хаджиев, Георги. Националното осво-
бождение и безвластният федерализъм. – 
София : АртИздат-5, 1992. – с. 24.
2. Пак там, с. 25.
3. Пак там, с. 36.
4. Пак там, с. 37.
5. Пак там, с. 51.
6. Препозие, Жан. История на анархизма в 
България; Прев. Кина Илиева. – Рива, 2009. 
– с. 202.
7. Пак там, с. 202.
8. Бакунин, Михаил. Избрани страници за и 
от него; Съставител Георги Константи-
нов. – Шрапнел, 2004, с. 24.
9. Бакунин, Михаил. цитиран от Геор-
ги Константинов, Бакуниновата теория 
и практика на социалната революция. – 
Шрапнел, 2014, с. 39
10. Бакунин, Михаил. 2004, с. 24.
11. Препозие, с. 202.
12. Бакунин, 2004, с. 29.
13. Пак там, с. 29.
14. Пак там, с. 27.
15. Пак там, с. 27.
16. Пак там, с. 24.
17. Хаджиев, с. 150.
18. Македонски таен революционен 
комитет (Женевска група) – „Програ-
ма на Македонският Таен Революционен 
Комитет“, публикувано във в. „Полити-
ческа свобода“, брой 11, София, 1898 г., 
<http://strumski.com/biblioteka/?id=1457> 
(26.10.2017)
[19] Пак там
[20] Хаджиев, с. 149.
[21] Пак там, с. 149.
[22] Пак там, с. 204.
[23] Пак там, с. 15.
[24] Пак там, с. 14.
[25] Пак там, с. 150.

http://strumski.com/biblioteka/?id=1457


283

26. Пак там, с. 111.
27. Пак там, с. 127.
28. Пак там, с. 127.
29. Пак там, с. 129.

Насилие и съпротива Þ

Fanon, Franz. On Violence, в: The Wretched of 
the Earth. New York: Grove Press, 2004.

Meinhof, Ulrike. Vom Protest zum Widerstand 
(1978), в: Ruhr Uni Bochum <http://www.ruhr-
uni-bochum.de/bsz/516/516meinhoff.htm> 
(17.10.2017)

Кант, Имануел. Метафизика на нравите. 
Първа част. Метафизични основни начала 
на учението за правото. София: ИК Фара-
го, 2009.

Ле Гуин, Урсула. Светът се нарича дъбра-
ва. София: ИК ВЛ, 1992.

Венецуела:  
Между Боливарската револю-
ция и комуналната държава Þ

1. Biardeau, Javier. Del árbol de las tres raíces al 
„socialismo bolivariano del siglo XXI“

¿Una nueva narrativa ideológica de 
emancipación? / Javier Biardeau // Rev. Venez. 
de Econ. y Ciencias Sociales, 2009, vol. 15, № 1 
(ener.-abr.), pp. 57-113.

2. Chávez Frías, Hugo. Agenda Alternativa 
Bolivariana. – Caracas:  Ministerio del Poder 
Popular para la Comunicación y la Información, 
2014.

3. Ciccariello-Maher, George. Building the 
Commune: Radical democracy in Venezuela / 
George Ciccariello-Maher.  – London:  Verso, 
2016.

4. Códigos Libres. Comunalizar el Poder: Claves 
para la construcción del Socialismo Comunal. – 

Caracas, 2016.

5. Fréitez, María Eugenia y Martínez, 
Alexandra. Venezuela: Consejos comunales y 
comunas: Entre la autonomía y el centralismo 
/ María Eugenia Fréitez y Alexandra Martínez. 
// ¿Cómo transformar? Instituciones y cambio 
social en América Latina y Europa. – Quito: 
Fundación Rosa Luxemburg/Abya-Yala, 2015, 
pp. 191-219.

6. García-Guadilla, María Pilar. Ecosocialismo 
del siglo XXI y modelo de desarrollo 
bolivariano: mitos de la sustentabilidad 
ambiental y de la democracia participativa en 
Venezuela / María Pilar García-Guadilla // Rev. 
Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2009, vol. 
15, № 1 (ener.-abr.), pp. 187-223.

7. García-Guadilla, María Pilar. The 
Incorporation of Popular Sectors and Social 
Movements in Venezuelan Twenty First 
Century Socialism / María Pilar García-Guadilla. 
<https://www.academia.edu/23713466/
Exclusionary_Inclusion_Post-Neoliberal_
Incorporation_of_Popular_Sectors_and_
Social_Movements_in_New_Left_21st_
Century_Socialism_the_experience_of_
Venezuela> (15.10.2017)

8. González Plessmann, Antonio. La 
desigualdad en la revolución bolivariana: Una 
década de apuesta por la democratización del 
poder, la riqueza y la valoración de estatus / 
Antonio J. González Plessmann // Rev. Venez. 
de Econ. y Ciencias Sociales, 2008, vol. 14, № 
3 (sept.-dic.), pp. 175-199.

9. López Maya, Margarita. Venezuela: Hugo 
Chávez y el bolivarianismo / López Maya, 
Margarita // Rev. Venez. de Econ. y Ciencias 
Sociales, 2008, vol. 14, № 3 (sept.-dic.), pp. 
55-82.

10. Machado, Jesús. Participación social y 
consejos comunales en Venezuela / Jesús 
Machado // Rev. Venez. de Econ. y Ciencias 
Sociales, 2009, vol. 15, № 1 (ener.-abr.), pp. 
173-185.

11. Mosonyi, Esteban Emilio. Balance general 
de los diez años del proceso bolivariano: 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/bsz/516/516meinhoff.htm
http://www.ruhr-uni-bochum.de/bsz/516/516meinhoff.htm
https://www.academia.edu/23713466/Exclusionary_Inclusion_Post-Neoliberal_Incorporation_of_Popular_Sectors_and_Social_Movements_in_New_Left_21st_Century_Socialism_the_experience_of_Venezuela
https://www.academia.edu/23713466/Exclusionary_Inclusion_Post-Neoliberal_Incorporation_of_Popular_Sectors_and_Social_Movements_in_New_Left_21st_Century_Socialism_the_experience_of_Venezuela
https://www.academia.edu/23713466/Exclusionary_Inclusion_Post-Neoliberal_Incorporation_of_Popular_Sectors_and_Social_Movements_in_New_Left_21st_Century_Socialism_the_experience_of_Venezuela
https://www.academia.edu/23713466/Exclusionary_Inclusion_Post-Neoliberal_Incorporation_of_Popular_Sectors_and_Social_Movements_in_New_Left_21st_Century_Socialism_the_experience_of_Venezuela
https://www.academia.edu/23713466/Exclusionary_Inclusion_Post-Neoliberal_Incorporation_of_Popular_Sectors_and_Social_Movements_in_New_Left_21st_Century_Socialism_the_experience_of_Venezuela
https://www.academia.edu/23713466/Exclusionary_Inclusion_Post-Neoliberal_Incorporation_of_Popular_Sectors_and_Social_Movements_in_New_Left_21st_Century_Socialism_the_experience_of_Venezuela


284

pueblos indígena / Esteban Emilio Mosonyi 
// Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 
2009, vol. 15, nO 1 (ener.-abr.), pp. 155-172

12. Uzcátegui, Rafael. Venezuela: revolution 
as spectаcle / Rafael Uzcátegui; Translated 
by Charles Bufe. – Tucson, Ariz.: Sharp Press, 
2010.

13. Ley Orgánica de las Comunas. 2010.

Революционни общини срещу 
държавата Þ

1. Roussopoulos, Dimitrios. The Rise of Cities. 
– Montreal: Black Rose Books, 2017. – с. 7.

2. Harvey, David. Rebel Cities. – London: Verso 
Books, 2012. – с. 117.

3. Bookchin, Murray. Urbanization Without 
Cities. – Montreal: Black Rose Books, 1992.

4. Wills, Jane. Return of the town hall: will 
Brexit bring British democracy closer to the 
people? // Queen Mary University of London 
Blog – 08.07.2016. <http://www.qmul.
ac.uk/media/news/items/hss/178917.html> 
(19.10.2017)

5. Baird, Kate Shea. Rebel cities: the citizen 
platforms in power // Red Pepper – 17.12.2015. 
<http://www.redpepper.org.uk/rebel-cities-
the-citizen-platforms-in-power/> (19.10.2017)

6. Dalrymple II, Jim. More Than 200 Cities 
and a Dozen States Are Vowing to Honor the 
Paris Climate Deal After Trump’s Withdrawal 
// Buzzfeed – 06.06.2017. <https://www.
buzzfeed.com/jimdalrympleii/us-states-and-
cities-react-to-paris-withdrawal> (19.10.2017)

7. Legard, Sveinung. Olympia for all // New 
Compass, 2015. <http://new-compass.net/
articles/olympia-all> (19.10.2017)

10. Benjamin, Walter. Selected Writings, 
Volume 4 1938-40, The Belknap Press of 
Harvard University 2003. – с. 392

Революцията няма да бъде  
критикувана?  
(Не)възможността за лява 
критика във Венецуела Þ

1. Bolton, Peter. 2016. „The other explanation 
for Venezuela’s economic crisis.“ Venezuela 
Analysis, 28 March

2. Åsedotter Strønen, Iselin. 2016. „After 
the Bolivarian Revolution: What’s in store for 
Margarita?“ FocaalBlog, 1 April 2016

3. Sutherland, Manuel. 2015. „Crisis económica 
o la falaz ‘guerra económica’… derrota histórica 
y grises perspectivas.”Aporrea, 15 December

4. López Sánchez, Roberto. 2016. „Solidaridad 
con Manuel Sutherland, despedido de su cargo 
docente en la UBV.“ Aporrea, 23 February

5. Wilpert, Gregory. 2009. „An important but 
risky victory for Venezuela and for socialism.“ 
Venezuela Analysis

6. Ivancheva, Mariya. 2017. The Discreet Charm 
of University Autonomy: Conflicting Legacies in 
the Venezuelan Student Movements, Bulletin 
of Latin American Research 36 

7. Aporrea. 2009. „Noticias sobre Encuentro 
Intelectuales, Socialismo y Democracia”

8. Un Grano de Maiz. 2009. „El mapa de hoy.“ 
Un Grano de Maiz, 6 June

9. Linares, Rubén. 2009. „La relación 
entre los gandoleros del combustible y los 
‘intelectuales.’“ Aporrea, 16 June

10. YVKE Mundial. 2009. „Chávez responde 
a intelectuales de izquierda que critican su 
‘hiperliderazgo.’“ Aporrea, 14

11. Venezolana de Televisión. 2014. „Alo 
Presidente Teorico.“ VTV, 16 February

http://www.qmul.ac.uk/media/news/items/hss/178917.html
http://www.qmul.ac.uk/media/news/items/hss/178917.html
http://www.redpepper.org.uk/rebel-cities-the-citizen-platforms-in-power/
http://www.redpepper.org.uk/rebel-cities-the-citizen-platforms-in-power/
https://www.buzzfeed.com/jimdalrympleii/us-states-and-cities-react-to-paris-withdrawal
https://www.buzzfeed.com/jimdalrympleii/us-states-and-cities-react-to-paris-withdrawal
https://www.buzzfeed.com/jimdalrympleii/us-states-and-cities-react-to-paris-withdrawal
http://new-compass.net/articles/olympia-all
http://new-compass.net/articles/olympia-all
http://venezuelanalysis.com/analysis/11908
http://venezuelanalysis.com/analysis/11908
http://www.focaalblog.com/2016/04/01/iselin-asedotter-stronen-after-the-bolivarian-revolution-whats-in-store-for-margarita/
http://www.focaalblog.com/2016/04/01/iselin-asedotter-stronen-after-the-bolivarian-revolution-whats-in-store-for-margarita/
http://www.focaalblog.com/2016/04/01/iselin-asedotter-stronen-after-the-bolivarian-revolution-whats-in-store-for-margarita/
http://www.aporrea.org/trabajadores/a223386.html
http://www.aporrea.org/trabajadores/a223386.html
http://www.aporrea.org/trabajadores/a223386.html
http://venezuelanalysis.com/analysis/4228
http://venezuelanalysis.com/analysis/4228
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/blar.12472/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/blar.12472/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/blar.12472/abstract
http://www.aporrea.org/temas/68
http://www.aporrea.org/temas/68
http://ungranodemaiz.blogspot.ie/2009/06/el-mapa-de-hoy.html
http://www.aporrea.org/actualidad/n136584.html
http://www.aporrea.org/actualidad/n136584.html
http://www.aporrea.org/actualidad/n136584.html
http://www.aporrea.org/actualidad/n136432.html
http://www.aporrea.org/actualidad/n136432.html
http://www.aporrea.org/actualidad/n136432.html
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/02/16/en-201calo-presidente-teorico-ndeg1-chavez-destaco-importancia-de-la-comuna-para-construir-el-socialismo-5454.html
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/02/16/en-201calo-presidente-teorico-ndeg1-chavez-destaco-importancia-de-la-comuna-para-construir-el-socialismo-5454.html


285

Право или революция: общата 
теория на правото на  
Пашуканис и католическата 
история на правото Þ

1. Althusser, Louis. On the Reproduction of 
Capitalism, London and New York: Verso, 2014.

2. Appiah, Kwame Anthony. “There is no such 
thing as western civilisation,” in The Guardian, 
9-и ноември, 2016 [последен достъп: 
26.10.2017].

3. Berman, Harold J. Law and Revolution II: 
The Impact of the Protestant Reformations on 
the Western Legal Tradition, Cambridge and 
London: Havard University Press, 2003.

4. Berman, Harold J. Law and Revolution: The 
Formation of the Western Legal Tradition. 
Cambridge and London: Havard University 
Press, 1983.

5. Elbe, Ingo. Marx im Westen. Die neue Marx-
Lektüre in der Bundesrepublik seit 1965. 2. 
korrigierte Auflage. Berlin: Akademie Verlag, 
2010. 

6. Gerstenberger, Heide. Zur Analyse der 
gesellschaftlichen Formen »Recht« und 
»Staat«, in: AG Rechtskritik (Hg.): Rechts- und 
Staatskritik nach Marx und Paschukanis. Berlin: 
2017, с. 60-68.

7. Harms, Andreas. Warenform und 
Rechtsform. Zur Rechtstheorie von Eugen 
Paschukanis. Freiburg: ça ira Verlag, 2000.

8. Miéville, C.: Between Equal Rights. A 
Marxist Theory of International Law, Brill: 
Leiden and Boston, 2005.

9. Paschukanis, Evgeny. Allgemeine 
Rechtslehre und Marxismus. Wien: Verlag für 
Literatur und Politik, 1929.

10. Маркс, Карл. Капиталът. Критика на 
политическата икономия. т. 1. София: ИК 
на БКП, 1948.

11. Маркс, Карл и Енгелс, Фридрих. „Осем-
надесети брюмер на Луи Бонапарт“, в 

Избрани произведения в 10 тома. т. 3. 
София: Партиздат, 1984-1985.

12. Нищше, Фридрих. Отвъд доброто и 
злото. София: Захарий Стоянов, 2002.

Кант за антагонизма, класова-
та борба и революцията Þ

1. Кант, Имануел. Критика на 
способността за съждение, прев. Ц. Торбов 
– София: Изд. на БАН, 1993. – 430 с.
2. Кант, Имануел. Към вечния мир, прев. Ц. 
Торбов – София: Изд. на БАН, 1993. – 79 с.
3. Кант, Имануел. Спорът на 
факултетите, прев. В. Канавров – София: 
Христо Ботев, 1994. – 239 с.
4. Кант, Имануел. Идеята за една всеобща 
история от световно-гражданска 
гледна точка, прев. В. Теохаров. // 
Колева, А. (съст.) Космополитизъм 
срещу национализъм – София: Критика и 
хуманизъм, 2003. – с. 7-29.
5. Кант, Имануел.  За широко 
разпространения израз: Това може и да 
е правилно на теория, но не става за 
практиката, прев. Б. Гумнеров. София: 
Фараго, 2016. – 73 с. <http://kantbooks.com/
wp-content/uploads/2016/08/За-широко-
разпространения-израз-това-може-и-да-
е-правилно-на-теория-....pdf> (25.10.2017)
6. Колектив. Какво се случи преди ’89-
та? Исторически сборник за комунизма в 
България – София: Софийска платформа, 
2017. – 146 с.
7. Ленин, Владимир Илич. Трите източника 
и трите съставни части на марксизма 
// Събрани съчинения. 23– София: 
Партиздат, 1981 – с. 40-47.
8. Плеханов, Георгий. Cant против Канта 
или духовное завещание г. Бернштейна 
// Сочинения в 24 томах, т. 11 – Москва: 
Государственное изд., 1923 [1-во изд. 1901]. 
– с. 36-65.
9. Фуко, Мишел. Управляването на себе си 
и другите / Мишел Фуко – София: Критика 
и хуманизъм, 2016. – с. 547.
10 Фъргюсън, Адам. Опит върху 

http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf
http://kantbooks.com/wp-content/uploads/2016/08/----------....pdf


286

историята на гражданското общество, 
прев. О. Касабов // Паницидис, Х. и др. 
(съст.) Идеи за гражданско общество – 
София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2016. – 
с. 307-338.
11. Cohen, Hermann. Einleitung mit kritischem 
Nachtrag zur F.A. Langes Geschichte des 
Materialismus – Leipzig: Fr. Brandstetter, 1914 
[1-во изд. 1896]. – с. 125.
12. Kouvelakis, Stathis. Philosophy and 
Revolution: from Kant to Marx – London: 
Verso, 2003. – с. 434.
13. Losurdo, Domenico. Autocensura e 
compromesso nel pensiero politico di Kant – 
Napoli: Bibliopolis, 1983. – с. 251. 
14. Marey, Macarena. A Political Defence of 
Kant’s Aufklärung // Critical Horizons 18 (2), 
2017. – с. 168-185.
15. Vorländer, Karl. Kant und Marx. Ein Beitrag 
zur Philosophie des Sozialismus – Tübingen: 
J.C.B. Mohr, 1911. – с. 293.
16. Wood, Allen. Kant’s Historical Materialism 
// Kneller, J. et. al. (ed.) Autonomy and 
Community – Albany: SUNY Press, 1998. – с. 
15-38.
17. Yovel, Yirmiyahu. Kant’s Philosophy of 
History – Princeton: Princeton UP, 1980. – с. 
325.
18. Ypi, Lea. On Revolution in Kant and Marx // 
Political Theory 42 (3), 2014. – с. 262-287.

Икономикс за вменяеми, част 3: 
Пределно кривото капиталис-
тическо производство  Þ

1. Lee, F., Post Keynesian Price Theory, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1998

2. Sraffa, P., ‘The laws of returns under 
competitive conditions,’ Economic Journal, 36 
(144), pp. 535–50, 1926

3. Eiteman, W. J., Guthrie, G. E., ‘The shape of 
the average cost curve,’ American Economic 
Review, 42(5), pp. 832–8, 1952

4. Blinder, A. S., ‘Inventories and sticky 
prices: more on the microfoundations of 
macroeconomics,’ American Economic Review, 
72(3), pp. 334–48, 1982. Виж също Blinder, 
A. S., Asking about Prices: A new approach 
to understanding price stickiness, New York: 
Russell Sage Foundation, 1998

5. Friedman, M., The methodology of positive 
economics, 1953 включено в B. Caldwell (ed.), 
Appraisal and Criticism in Economics: A Book of 
Readings, London: Allen & Unwin, 1984

6. Galbraith, J. K., The Socially Concerned 
Today: The First Honorary Keith Davey 
Lecture, Toronto: University of Toronto Press, 
1997



287

Участници в броя

Редактори на броя

Неда Генова
Докторант по Културология в Goldsmiths College в Лондон. Инте-
ресува се от феминистка теория и връзката между архитектура 
и фикция. 

Ивайло Динев
Докторант по политически науки в Scuola Superiore Sant’Anna в Ита-
лия. Интересува се от социални движения на Балканите, колективни 
действия и демокрация на участието.

Калина Дренска
Ако черна котка не ѝ мине път, ще завърши скоро магистратура 
по Медии и политически комуникации в Свободния университет в 
Берлин. Занимава се с философстване във Facebook и развиване на 
класово съзнание с политически миймове.

Анастасиа Илиева
Още един представител на културологичната мафия. Харесва поли-
тическа фантастика и интерсекционален феминизъм, обожествява 
Чайна Миейвъл и има специално отношение към запетайките.

***

Пол Аврич
Професор по история, работил основно върху историята на анар-
хисткото движение през XIX и ранния XX век в Русия и САЩ. Пре-
подавател в Куинс Колидж и Градския университет на Ню Йорк. 
Фокус на книгите му са Бунтовете на Хеймаркет, случая на Сако и 
Ванцети, Кронщатското въстание и други.

Максилимилиан Вагнер
Вагнер е учил право в Майнц, Берлин и Истанбул. Докторант е в уни-
верситета Хумболд в Берлин и пише за съвременна правна история. 



288

Ангел Димов
Магистър по национална сигурност с интереси в областта на меж-
дународните отношения и глобалната (не)управляемост.

Петър Добрев
Журналист и докторант към Исторически факултет на Софийския 
университет. Изследва различни аспекти на социалната история 
на Балканите, както и историята на аграрния въпрос.

Станислав Додов
Следва магистратура по Философия в Софийския университет. 
Занимава се с образователни и обучителни програми. Работи с деца 
и млади хора почти откакто се помни и е навътре в неправител-
ствения сектор повече, отколкото му се иска.

Мария Иванчева
Социолог и антрополог. Работи и живее в Лийдс. Изследванията 
ѝ се фокусират върху студентски и интелектуални движения от 
времето на Студената война, неолиберални и алтернативни (ре)
форми на висшето образование, и утопии за радикална социална 
промяна. Мария е член на редакционния колектив на уеб платфор-
мата за коментари и анализи на политическата ситуация в Източна
Европа LeftEast.

Огнян Касабов
Огнян Касабов преподава философия в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Интересите му са в областта на естетика-
та, немския  идеализъм и политическата философия. Член е на Нови 
леви перспективи.

Елена Константинова
Филолог по образование, преследващ корените на езиците, на кои-
то се е посветила. Фотограф по душа, търсещ миналото зад кра-
сиви фасади. Гледа живота през широкоъгълен обектив и не вярва 
в правия път.

Боряна Красимирова
Графичен дизайнер, в опити да бъде по-добър фотограф. Прекарва 
времето си да гледа филми по няколко пъти подред, да шие книги 
на ръка и да чете за соционика.



289

Чайна Миевил
Британски автор на фантастика, фентъзи и хорър, част от New 
Weird вълната, политически активист, марксист – дисертацията му, 
„Между равни права: марксистка теория на международното право“ 
(на английски: Between Equal Rights: A Marxist Theory of International 
Law), е издадена под формата на книга през 2005 г. Съосновател на 
революционното списание Salvage. На български са преведени рома-
ните му „Станция Пердидо“, „Посланическото градче“, „Морелси“ 
и „Градът и градът“.

Петър Пиперков
Икономист и активист, докторант по Политическа икономия в 
УНСС, София. Интересува се от кризите на капитализма и алтер-
нативни икономически и социални модели. Съосновател на „Индиме-
дия България“ през 2004 г., на проекта „Живот след капитализма” 
през 2009 г. и на издателство „Анарес“ през 2011 г. Участва в социа-
лен център „Хаспел“, по-късно – в „Аделанте“, а към момента във 
„Фабрика Автономия“.

Явор Тарински
Независим учен и активист в социални движения. Участва в поли- 
тическия журнал Babylonia.gr, води библиография към сайта 
AgoraInternational.org, и е член на консултативния съвет на TRISE. 
Явор публикува статии в различни международни издания и е автор 
на книги и брошури за пряката демокрация и общите блага. 

Светлин Тачев
Докторант по политология в Софийския университет. Интересува 
се от протестни мобилизации, социални движения и пряко граж-
данско участие.

Енцо Траверсо
Професор Енцо Траверсо е историк на модерността, занимаващ се 
изключително с теми като Холокоста, тоталитаризъм и история 
на политическите идеи през XX в.





dВЕРСИЯ е платформа за независима лява
публицистика - безплатно тримесечно
електронно списание за социални, полити-
чески и културни анализи, фотография и
непопулярни гледни точки.

dВЕРСИЯ има за цел „да отклони“ инертните 
изказвания и реакции от познатите до болка 
медийни дискурси. Създава се от колектив 
от активисти, студенти, изследователи, 
журналисти, дизайнери и др. Това е 
независима общност, която не разчита
на помощ от правителства, фондации и
меценати. Всичко, което се случва, е плод
на доброволния труд и желанието на 
авторите да се намесят в проблематиката 
на различни социални, политически и културни
реалности. И да разкажат за маргиналните,
изключените, невидимите хора, идентичности 
и визии за живота заедно.



292


