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chen  Вгiidег."
Что   долго   въ   себЪ  я   таю  и  ношу.
О  томъ  я   пространно  теперь  напи-

4.  Голсго#.  „Взсилiй ШибаШн%въ«.  .
(съвсЪмЪ  малко  видоизмЪнено,*)

Международниятъ   социалистически  конгресъ,  който
бЪ    свиканъ  прЪзъ  августъ  миналата  година  въ   Амстер-
дамъ,  прие  между  другото,  една  ре3oлюция,  която  гласи,
че  въ    всЪка  страна    трЪба   да    има  само   еd#л[  со%%4л#-
с%#46ес##  тэ4Рmи,я,   както  въ  всЪка  страна  има  сдл®о  Gd%#®
#Ро,Фе%4Р%4%б.  Ние,  чрЪзъ  делегатитЪ  на  нашата  партия
на  този   конгресъ,   много  удобрявахме   тази  резолюция ;
ние  й  рjRкоплЪскахме  и  .  . .  се  разцЪпихме  на  двЪ  враж-
дебни   органи3ации.   Оня    читатет1ь,   който  не   се  е  срЪ-
щалъ   лично   съ   другари   отъ   социалдемократическитЪ
партии   въ  другитъ   страни,   мжчно   може  си  пръдстави,
какво   тежко   впечатление   направи   нашето  разцЪпление
върху  международния  проT[етариатъ.    Хора,   които  . най-
искрено  ни съчувствуваха,  на  насъ,  марксиститЪ,  въ  спо-
роветЪ   ни   съ   социалисти-революционеритЪ,   намЪрватъ
междуособната  борба  въ  нашата  собствена срЪда  не  само
лишена   отъ   всЪко   сериозно  основание,  но  просто  прЪ-

:g&ситтнъ:);';=:е:gе:ЕiКа#Ъ:В€Ъ:%СбТ:ЁЧЁйе:ЁЛ:И:::Ё:::мое::вЁ:бЁсiе:ИЁ::иВбРнzоа:ТЁS:
тая,   за   него   сега   напространно  ще  напиша".   Лл€кс8#  Голсгоо3,
„Василий  Шибановъ".
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стjLпна.    НЪкои    отъ    тЪхъ    си    признаватъ,    че  сега  тЪ
ггрhба  да  се  червят  за,  рцската  соцuаjша демокРацuя.
И  нека  рускитЪ    ни  другари    не  се   утЪшаватъ    съ   ми-
съльта,   че  3ападно-европейскитЪ  ни другари  не познавали
достатъчно  потіожението  на  DаботитЪ  у  насъ.  Първо,  тЪ
въобще  не  така  лошо   с,R   3апознати  съ   нашитЪ  работи,
както  мислятъ  мнозина  отъ  насъ.  А  второ,  нима  тЪ   нЪ-
матъ  право?  Нима  не  е  основатет1но  онова  рЪзко  осхж-
да#не,  съ  което  международната  социална  демокрация  по-
срЪщна   нашето    разцЪпление?   Уви!    Про"въ   неговата
основателность  нищо  не   може  да   се  въ3рази.    Ний  дЪй-
сТвиТеЛНО   иЗвършИХме   еднО    иСТиНСКО   иол#77Gе4с6еС;€о   7зРЮ-
с%л7Gле#ие..  ние  се  разцЪпихме  въ  такова   врЪме,  когато.
бЪхме  ддъжни   да  се   сплотимъ;   ние   губихме   огромна   `
часть   отъ  своитЪ  сили  за  вjRтрЪшно-партийна  разпря  въ
такъвъ  моментъ,  цогато  руската  работнишка  кtіаса  влЪзе
въ   рЪшитет1на  борба  съ. самодържавието,  когато  тя  оро-
сяваше   земята  съ  цЪли    потоци  отъ  своята  кръвь  и  ко-
гато  ние  бЪхме  дIіъжни  съ  всички  сили  да  му  се  прите-
чемъ  на   помощь.   Вървежътъ  на  събйтията   бЪ   крайно
бIIагоприятенъ   за    насъ;  ние  не  съумЪхме  да   го  изпо71-
зуваме.   Ние   имахме  възможность  въ  голЪма  степень  да-
увеличимъ  своето  полцтическо длияние  въ  страната ;   ние
го   отслабихме   съ  нашитЪ    междуособици.   Кой  и  що  е
причината   на  всичко  това?  Вироглавството  на  Икса  ли?
Индивидуализмътъ  на  Игрека  ли?  Неотстjкпчивостьта  на
Ивана   ли?    Разпуснатостьта  на    Петра  ли?  Разбира  се,
че  не  мат1ко  подобни  причини на  нашето велико  партийно
нещастие  могатъ,  съ  по-голЪма  или  по-малка  съмнитетіна
основатеIIность,    да   се   посочатъ,  Но  струва  ли  си  да  се
търсятъ    тЪ?  НЪма.ли  това  да    даде   поводъ    за    нови
неудоволствия?   И  много  ли  нЪщо   въ.  една  партия  обяс-
няватъ    личнитЪ    недостатъци    на  отдЪ7інитЪ    нейни   чтіе-
НЬве?   Не  Се   Ли   ОпрЪдЪля   сб3#4)#%еmо  оmб  б#7и%GWGo,  ПСИ-
хологията    на   политическитЪ   дЪйци   отъ    свойсТвата   на
онази  обществена  класа,   къмъ  която   тЪ' принадлежатъ?

Руската  социална демокрация се нарича РсZбои#е4е#к4;
партия.  И  това  не  е самозванство  отъ  нейна страна.  Тя е
несъмнЪно  работнишка  партия  въ  този  смисълъ,  че  стои
върху  гледишето  на    интереситЪ  на   работнишката  класа
и  ги  защищава,  както  може  и умЪе.  Но  ако  биха  ни по-
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питали, каква  роtlя  играятъ Р4бои#о4#%ию  въ  нейния  вж-
трЪшенъ  животъ,    то  ние,   като  не    искаме  да  скриваме
истииата,   бИХМе   ОТГОвОРИЛи:   #О44mи   #ик4%6л1.    ГЛавнияТЪ
елементЪ,  отъ  който  зависЪше  нейната сjRдба  досега, бiэ-
ше  тъй  наречената  %#%Gj$иGе#%и.я,   и   който   иска  да   раз-
бере  нейната  история, той  трЪба да  разбере прЪди всичко,
какво  нЪщо  сй  нашитЪ   „интелигенти".

Интелигентътъ    е  човЪкъ  на  умствения  трудъ,  ко-
ето,  разбира се,  не му  прЬчи  да  се  прЪдава  на  умственъ
лбР3е,Фб.  Като  човЪкъ  на  умствения  трудъ,   той-докол-
кото  не  му  прЪчи  неговиятъ  умственъ  мързелъ, -лесно`
схваща  общитЪ  идеи  и  драговолно  ги  ра3пространява  въ
околната  срЪда.   За  тЪзи  негови    свойства   той   трЪба  да
се  признае    извънредно    полезенъ,    а  при    извi;стни  об-
ществено-политически  условия  даже за  незамЪнимъ  „фак-
торъ  ни  прогреса".  Но,-знайно е,  че и  на  слънцето има
пет1и,-интелигентниятъ   „факторъ на прогреса``   се  отли-
чава  така  сАщо  и  съ  гол'Ьми недостатъци, които  Ьъ  зна-
чителна  степень    отслабватъ   значението  на  негоі3итЪ  до-
стойнства..За  да  си   изяснимъ    значението  на  тЪзи  недо-
статъци,-не  личнитЪ   недостатъци  на  Икса  или  Игрека,
на  Петра,или    Ивана,    а  недостатъцитЪ    на  цЪIIия  обще-
ственъ слой, ~ по]1езно    е  да    си   припомнимъ  слЪднитЪ
соображения  на  Шопенхауера  за  възпитанието.

Шопенхауеръ  казва,    че     нашитЪ    %dG%   се  пораж-
датъ   отъ    нашитЪ  6б3ир%елс}#и,я,  и   че   вторит'Ь  тр.Ьба  да

#еЪсдт::::ВУпВ:::,#:::Ъ;чиВт:::ИТ::И:::ъкВаЪЁВ:„:О„:%Зб:
Въ  този  случай    човЪкъ  знае  добрЪ,    на  какви  възприе-
мания  се    основава   всЪка  негова    идея,    и   той  умЪе  да
прилага  правилно   тЪзи    идеи  къмъ   всичко   наоколо  си.
СъвсЪмъ  другъ    резултатъ   се  получава,  когато  не1.овата
гjіава  се  напъtlня    съ  идеи  заети   изъ  книгитЪ,  прЪди  да
е  ималъ  опйтъ. Тогава  той не  умЪе да оперира  съ  своитЪ
идеи,  не  ги  прит[ага  на  мЪсто,  сжди за  нЪщата  и  за  хо-
рата  погрЪшно,  дЪйствува  неумЪстно.  Ето защо,  прибавя
Шопенхауеръ,  ние  срЪщаме  тоjtкова   много  учени,  които
съвсЪмъ  нЪматъ  здравъ  смисълъ,  толкова  обикновенъ въ
неученитЪ  хора*).  Тукъ  ние  нЪмаме работа  съ   ученитЪ;

+ьUеье:'Ег2fеГЁ:Ё%«.uПd    РаГа1iРОmеllа.  Zweite г   Вапd,    ххV|іі,
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но  що  се  отнася   до  интелигенцията,    то  не`може  да  не
се  признае,  че  нейното  обществено  възпитание  върви  по
втория  пжть,   посоченъ   о,тъ   Шопенхауера.    Интелиген-
цията     лесно    усвоява    общитЪ    идеи,    засЪгащи     онЪзи
отношения,  които   с,нществуватъ  въ  околното  общество.
Но  тЪзи   идеи   не  се    опиратъ  на   собствения    опитъ  на
„интелигента"    и  затова   тЪ    всЪкога    с.R  #обэрх#ос%##.
Интелигентниятъ"    човЪкъ   не   принадлежи  нито   къмъ

една  'отъ онЪзи обществени класи, борбата  на  които опрЪ-
дЪля  всичкия  в,RтрЪшенъ  животъ  на  общество  о:  той  не
е  капиталистъ,  не  е  работникъ,   не  е   земевладЪлецъ, не
е  дребенъ  буржуа  въ промишленостьта или земледЪлиёто.
Той  живЪе   вънъ  отъ  тЪзи  класи,    макаръ    IiонЪкога  да
стои   близко   до  тЪхъ,  и,  ако 'с,нiди   за  тЪхното  положе-
ние  и  тЪхнитЪ  взаимни  отношения,  той  сйди  именно  по
книгитЬ,  а  не   възъ  основа  на   собствения  оп1,ітъ.    Един-
ственото  това    обстоятелство    е  достатъчно,   за  да  вкара
въ  неговитЪ  сждения  и дЪйствия  доста  значителенъ еле-
ментъ  отъ  погрЪшки.    Наистина,  къмъ  това  трЪба  да 'се
прибави,   че    „интелигентътъ"    че;те  книги  т  вслЪдствие
умствения си м'ьрзелъ-обикновено твърдЪ не  много  и  че
той  ги  чете  толкова  по-малко,-толкозъ повече  се  лЪни,
-  колкото  повече  се   стреми  да   стане  „практикъ".    Но
тази  .  .   .  умЪреность    въ  четенето    никакъ   не  намалява
за  него  шансоветЪ  за  погрЪшки.  Тъй като  неговитЪ идеи
идватъ  въ  него  изъ  книгитЪ,  а  не изъ опита,  то  колкото
по-малко    чете,   толкозъ   г1о-отвлечено   той   разсйждава,
т.  е.  толко3ъ  повече  рискува  да  сгрЪши.  Въ  нашата  ре-
волюционна    срЪда  съ    отвлеченъ    характеръ    на  своитЪ
с.Rждения   се    отличаватъ    особено    „практицитЪ".    ТЪзи
„практици"    сй  най-отвлеченитЪ   сйщества  въ  свЪта.  НО
отвлеченото   мислене,  това   е  мисленето  по  он3и. методъ,
който  у  Хегеля,  а  слЪдъ  него  и  у  Енгелса,  се  наричашiе
лс%%фиg%4%я%.  Метафизикътъ мисли  по  формулата:  „да-
да,  не-не,  което е повече  отъ това, то е  отъ лукавия". Той
не  разбира,    че    отвлечена    ис"на,нЪма,    че   истината  е
всЪкога  конкретна,  че  всичко  зависи  отъ  обстоятелствата
на  врЪмето  и  мЪстото.    И` на  истината  той  гледа  незави-
симо  отъ  врЪмето  и  мiэстото,  отъ гледището  на  безкръв-
ната  абстракция.   Нему  е  чуждо   съзнаването  на  това,  че
вслiэдствие  промЪна  на  обстоятелствата истината  става за-
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блуждение,  а  заблуждението  може  да  излЪзе  истина. Той
знае  само   отвлечената   противоположность    между  исти-
ната   и    заблуждението.    Затова   той,    като    Саладина  въ
„Натанъ  Мйдрецътъ",   е  много  нетърпеливъ  при  търсе-
нето  на  истината;  той  иска,  щото  тя  да  бйде  дадена  въ
готовъ  видъ,  ` да  се  намира    на  лице,    „сЪкашъ  че  исти-
ната  е  монета".    А  веднъжъ   той   добилъ   извЪстенъ  за-
пасъ  отъ истини, веднъжъ  той сложилъ нЪколко  ,,монети"
въ  главата  си,  той  си въображава, че, е  завладЪлъ  всички
богатства  на  свЪта,  и    вйе  ,напразно  ще  си  губите  труда
и  врЪмето,  ако  захваните да  му доказвате, че  цЪнностьта
на  неговото   духовно  имущество   е  твърдЪ   относитетIна.
Той  й   придава  абсолютно   значение   и   обявява  за  лъжа
всичко,  което  излиза   вънъ  отъ  тЪснитЪ  рамки  на  доби-
тата  отъ  него  истина. Който познава историята  на  нашитЪ
революционни  идеи,  =  особено  ония,   които  се  отнасятъ
къмъ  „практиката",-той  знас, \че  въ  моитЪ  думи  нЪма
нито  сЪнка    отъ `прЪуве]іичение.    Когато  ha    „монетата",
попаднала  въ   главата  на   „практика",   стои  щемпелътъ:
„цропаганда",  тогава  се  прЪдава  на  анате.ма  всЪко  поку-
шение  върху   „агитацията";  когато   на  монетата  е  издъл-
бана  `  думата    „4®#77G48!и.я",    ТОгава    привърженикътъ     на
„#Ро#484#d4m4"    Се    прЪдставлява    едвали  не  за  изчадие
на  ада  и  т.  н.  и  т.  н.  Съ нашитЪ  практически  идеи става
тъкмо  онова,  което  казва Гьоте  въ  стихотворението  „Ро-
litiса" :

Bei  еiпег  gгоsSеп  WаsSегпоt
Rief man  Zu  Нilfё  daS  FеuеI.;
Da  W\агd  Sogleich  dег  Himmel  гоt,

t  Und  пiгgег,d  Wаг  es  gеhеuег  .  .  .*)
Азъ  много  добрЪ. помня  онова сравнително неотдав-

нашно  врЪме,   когато   трЪбаше   да   доказвамъ   на   моитЪ
другари    социалдемокраТи,   че   безъ    оР®G##34g!%,я   е    не-
възможна  никаква  сериQзна работа. Тогава ми възразяваха,
че  липсата  на  организация    прЪдпа3ва    отъ   „провали",  а
моето  нес'ьгла.сие  съ  това  изумително  мнЪние  обясняваха
съ обстоятелството,  че` азъ още не съмъ се билъ опростилъ
напълно съ прЪдрас,ндъцитЪ на рево71юнионеритЪ Отъ седем-
~*ГЁlри голЪма нужда  отъ вода  повикаха  н`а помоіць огі,-

ня;  тогава  внезапно  небето  почервенЪ  и  нийдЪ  не  можешс  да  сс
изтърпи".
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десетьтЪ години.  Това врЪме бт;р3о се смЪни съ друго,  ко-
гато всЪки говорЪше за организация и когато всЪt{и искаше
да  бхде  на  Iіице  планътъ  на  организап`ията, да  бхде  да-
денъ  въ  напълно  3авършенъ  видъ.  „Както пар1ітЪ се  кри-
ятъ  въ  кисията",  така  и  всt,ки  искаше   да   сі{рие    единъ
п]іанъ    на    организация   въ   главата   си.  А  когато  се  яви
такъвъ  планъ,  всички  се  нахвърлиха  върху  него,  и  най-
маі1кото `отстйпление  отъ  не1`о  почна  да  се  прЪдстав"ва
като  ересь,   като   „опортюнизъмъ".  По  този   начинъ,   и3-
ЛЪЗе,   Че   СИЮРGЛЮЖб7%б   КбЛ4б   ОРGО#%34%ИЯ   #%  dО6еdG   КбЛIб"i;:i;h;i;;;::"-;.:е.--};зрРОfГ;^ЗлИР.а^.Н,%%ьИТ\#оСuQЛuuп.3*ПкЪжКпЪ+

струва  ни    се,    лесно    е    да  се  разбере,   че    ако  нЪкjRдЪ
е  врЪденъ    тЪсниятъ    духъ   на    изключите7іностьта,  то  е
именно  тамъ,  дЪто  се  подига    въпросъ  за   „събиране   на
земята",  3а   „строене  на  партия".  Тукъ  нищо  не може111ъ
направи  по  метафизическата формуTIа :  „да-да, не-не, което
е  повече  отъ товя,  то  е отъ лукавия". Организаторыъне-
прЪмЪнно  трЪба  да  бйде  диалектикъ.  Това  прЪкрасно 1`о
разбираше великиятъ майсторъ на диале1{тичесі{ото мислене,
Платонъ,  който   виждаше   недобрата   страна  на  законния
редъ  на  нЪ1ііата  въ  това,  че   „законътъ    всЪкога  е  насо-
ченъ  къмъ   едно  и  с;Rщо,    ка1{то    вировлавиятъ  и  грубъ
човЪкъ,  който  не  допуска  нищо   противоположно  на  не-
говото  разпорежданр  и  не  изс]іушва  разсjRждения,    даже
въ  този   случай,  ако  нЪкому  е  дошло  въ  главата   нЪщо
по-добро  отколкото  установения  отъ  него  редъ. Нашиятъ
„законъ",  нашитЪ  крjRжочни  и  партийни   устави   нЪматъ
никаква   принудителна   сила,  и  затова  трЪба  да  се  отли-
чаватъ  съ  особна  гъвкавость :  тЪ  непрЪмЪнно  ще станатъ
източникъ  на  ра3цЪп]іение,  ако  заприличатъ на  „вирогIіа-
вия  и  грубъ  човЪкъ`. Но  у  насъ   твърдоглавието  и  гру-
бостьта,  които  не   допускатъ   нищо   противоположно   на
своитЪ    разпореждания,   бЪха    смЪтнати    за  призракъ  на
Iю]1итическа  мйдрость  и  изразъ  на  твърдостьта  на  духа.
А3ъ    никога   нЪма  да  забравя   впечатлението,    което  ми
направи  ра3говорътъ  съ  единъ  младъ  „практикъ",  койю
принадлежеше  къмъ  тъй  нареченотd  л4#о3%#си6о и когото
азъ,  наскоро  подиръ  нашия  втори  конгресъ,  се опитвахъ
да  убЪдя,  че  интереситЪ  на  нашата партия изискватъ отъ
насъ  ко]ікото  се  може    по-бързо   изглаждане  на  нашитЪ
недора3умtния  съ  така   наречено'го   л6aл%%#си6о.   Моятъ
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младъ  другарь  се  придържаше  твърдо   въ   убЪждението,
че  на  тЪхъ,  т.   е.  на  „малцинствовиститЪ",  трЪба  dд  %лб
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тихо,  но  упорито  повтаряше:   „пр,iLтъI  пр,Rтъ!"  ЗаповЪ-
дайте  да  организирате  нЪщо  при такъвъ  .  .  .  лакон-ически
начинъL на  мистtене !

При  такъвъ  начинъ   на   мйстіенето   революционната
мисъль  може  да  се  движи  напрЪдъ  само  чрЪзъ`прЪмина-
ване  отъ  една  крайность  въ  друга.  По   този   поводъ   би
могло  май  да  се  каже,  че  цЪлото  движение    на    човЪче,
ството  се  извършва  чрЪзъ  противоположности.    Но   едно
нЪщо  с,R  великитЪ   исторически   противопо7іожности,  по-
раждани  отъ борбата на кjlасовитЪ интереси, а друго нЪщо
cjR  тЪснитЪ  крайности  на   „интелигентнитЪ"  сектанти, по-
раждани   именно   отъ  неспособностьта  на  тЪзи   сектанти
да  ст,Епятъ  върху  гледищеLо на нЪкоя велика обществена
класа.  ТЪсната  едностранчивость  на  „интелигентното"  ми-
слене  увЪковЪчава  нашитЪ  разпри,   защото    тържеството
на  една  отсЪнка  на  мйсъtіьта, на единъ крйжокъ, на една
секта  съдържа  въ  себе  си  необходимостьта  отъ  появява-
нето  на  нова  отсЪнка  на  мисъльта,  на нова секта,  на новъ
крхжокъ,  на  ново   разцЪпtіение.   И    всичкитЪ   тЪзи  раз-
цЪпления  забавятъ  нашето  движение  напрЪдъ.   ТЪ   прЪд.
ставjіяватъ  торъ,  който   повишава   плодородието  само  на
посрЪдственоститЪ.

`     Отъ  само  себе  си   се  разбира,  ч.е   като   обясняваме

подобни   „грЪшки  на незрЪлата мисътіь", трЪба да вземемъ
прЪдъ  видъ  не  само  общитЪ  отличитеIіни свойства  на  да.
дена  обществена  срЪда,  но  таі{а  сйщо и  особеноститЪ на
dдdе%,#  %с"оР%q[сск%  лоліG#mб.  Въ  страни, които  се  пол-
зуватъ отъ благата на политическата свобода, най-абстракт-
ниятъ    „интелигентъ"    ще   разбере,    че  е  невъзможно  да
се   „построи  партия"   върху  лаконическото   правило   „уд-
ряй  прjRта".  Ако  мно1`о  наши  другари  въ  своята    „орга-
низаторска"  д`:№ность  се  оприличваха на онзи Щедриновъ
администраторъ,  който,  като  дирилъ  мЪрки  за  повдигане
благосъстоянието  на  инородцитЪ   въ   Мамадишка   околия,
намираtіъ,   че   едни  изъ  тЪхъ -  инородцитЪ ~ трЪба  да
се  заточатъ,  и  тогава  страната  непрЪмЪнно ще  процъвти;
ако  нашитЪ  орG4#%здиори  проявиха  прЪдимно dG3оРзд#%-
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э4яиоРс#%    сг1Особности,   то   за  това  много  е  виновна  об-
щата  политическа  невъзпитаность  на  русина. Но въ   инте-
ресуващия  ни    случай   особеноститЪ  на  историческия  мо-
ментъ  само  прибавятъ крайната, почти карикатурна изпък-
Налость  на  онЪзи  черти,  kоито  въобще  сж  свойствени  на
„интелигентитЪ".    „ИнтелигентитЪ   всЪкога    и  навсЪкйдЪ
сж  били  наклонни  къмъ  метафизическо   мислене;    „инте-
лигентитЪ"  никога  и  никйдЪ  съ   своитЪ   собствени   сили
не  сж  могли  да  изт1Ъзатъ  вънъ,  отъ  тЪснитЪ  прЪдЪтIи  на
крйжковщината и сектанството. У насъ тЪ3и недостатъци на
умствения  багажъ  на  „интелигенщия"    човЪкъ  се  почув-
ствуваха    по-силно    отъ  дЪто  и  да  било  другадЪ  просто
3атова,   3ащото  въ   Русия    на    интелигенцията    по-дълго
врЪме    отколкото  другадЪ  се  падна  да  влачи  своя   исто-
рически  хомотъ  вънъ  отъ  органическата връзка  съ онЪзи
еjlементи  на  населението,   които   единствени   можеха   да
даватъ  на  нейната  дЪйность  здрава  обществена  основа, т.
е.  съ   ,,народа`.

„Интелигентътъ"  мисли  крайно   отвлечено.    Той   е
л4е7ияф%зо4кб  до  въ  коститЪ.  Това  не  е   единствения    не-
говъ  грЪхъ.  ОсвЪнъ  това  той  е голЪмъ ##dё%иdgдлwс7иб.
И  той  ще  си  остане  такъвъ,  колкото  и да се  увлича отъ.
соg!%4,G%эл4a.    даже  когато  отива  на  смърть    за    „социал-
ната  идея",  той  не  може  да  смъкне  отъ  себе  си    вехтия
Адамъ.  Тази  черта  на  неговото  „съзнание«  се  намира въ
тЪсна  връзка  съ  характера  на  неговото   „битие``.  Работ-
никътъ  се  труди3аедно  съ  подобнитЪ  си    и    заедно   съ
тЪхъ  се  бори за по-добри  условия  на сжществувание. Той
се  чувствува сила, съзнава  се  kато  човЪкъ  прЪдимно   то-
гава,  когато  върви  заедно  съ  другитЪ.    Къмъ   работника
най-вече  подхожда  опрЪдЪлението  на  Аристотеля :  ЧовЪ-
кътъ  е  обществено  животно.  Къмъ   „интелигента"   то   е
приложимо  само съ  твърдЪ  голЪми  оговорки.  Разбира  се,
че  и  нему е нужно обществото;  но  обществото му е нуж-
но  като  фонъ,  върху който  изпъква  неговата „личность",
като  хоръ,  който  възпява  неговитЪ   подвизи.   Интелиген-
цията  почти  цЪла  се  състои отъ   микроскопически свръk-
човЪци.  А  знайно  е,  че  свърхчовЪкътъ е индивидуалистъ
по  професия.  Това  господс`+во  на  индивидуализма въ пси-
хологията  на  „интелигента"   се   обуглаВя   отъ    характера
на  неговия  трудъ  и  положение  въ  обществото.   „Интели-

-29-
гентътъ  работи, -когато  работи, -съ  „глава",  а рабо-
тата  съ  главата  е   работа  6б  сдл4o7и#ос#®.     РаЗбиРа  се,  и
тукъ  има  изкт1ючения.  Но  кой  не.знае,  че  тЪ   сн   много
рЪдки?  Когато човЪкъ  работи  самотно, то  другитЪ    хора
му  сж  потрЪбни  само  като  цЪнители  на  продуктитЪ  Отъ
неговия трудъ,  и  тука  неговитЪ „колеги",  работници  отъ
една  и  сяща  специалность,  се  явяватъ  не толкова  негови
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въ  това,  щото  той  да  е  прЪдъ  тЪхъ.  Че  и  въ  какво  ли
той ще подържа своитЪ конкурентй-другари?  Когато ра-
ботницитЪ  вл.изатъ  въ  борба  съ  своитЪ  господари  за  по-
добречие  устювита  на  труда,  тЪ  вършатъ  важна   истори-
ческа  работа  даже  и  въ   този    ёлучай,    когато    оставатъ
върху  гледището  на   чистия   тредюнионизъмъ :    обектив-
ната  ловика  на   борбата  между  наемния  трудъ  и  капита-
ла  води  къмъ  прЪмахване  на капитаT[истическитЪ отноше-
ния  на  производството. ,И  всЪкой  тредюнионистъ  см,Rтно
съзнава  величието  на  своето  дЪло.  А  какво  ще  се   измЪ-
ни,  ако  адвокатитЪ  се  съгласятъ  помежду  си  за   получа,
ване  отъ  своитЪ  „клиенти"  по-високъ   „хонораръ" ?  Как-
во  ще  се  измЪни,  ако  лЪкаритЪ    стайатъ    по-взискателни
къмъ' своитЪ  пациентh?  Нщо,  освЪнъ  доходитЪ  наадво-
катитЪ  и  медицитЪ.   Онова   ново    разпрЪдЪление  на  до-
хода,  което  би` докарала  тЪхната  борба,  не  може  да  до-
кара   измЪняне   на   прои3водственитЪ  отношения,т,  е.  не
може  да  има  никакво  влияние  върху  онази    основа,   отъ
която,  при    послЪдня    смЪтка,    зивиси`     цЪ7іата     об-щест-
вена наредба.  Ето  защо   въ   борбата  на  „интелигентитЪ"
за    по-добри    условия    на   труда,   -   коIікото  необхо.
дима` да  е  понЪкога  тази  борба,  напр.  тамъ  дЪто  се   ка-
сае  до  заплащане  труда  на  учителитЪ  въ  основнитЪ учи-
лища,' -не  моkе  да  има  нищо  „идеално".   И  ето  защо
„интелигентътъ"`    когато   е    наклоненъ    къмъ    идеални
пориви,  Ое  бори  не  за  своитЪ,  а  за   чужди   интереси,  -
въ  днешно  врЪме  за  интереситЪ  на   работнишката  класа.
Той  обяснява този  несъмнЪнъ  фактъ  съ  своето   безкори-
стие;  но  въ  сjЕщность  това  се  обяснява  съ  онзи    харак-
теръ  наГ\.\чеговия  трудъ  и  съ  онЪзи   особености    на   него
вото  обществено  положение,  които  придаватъ на неговата
писхология  такива  изг1ъкна7Iи  черти    на    индивидуализма.
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Именно  обстоятелството,  че  той  се  бори  не  за  себе  си,а
3а  другитЪ,  му  дава  поводъ  съ  удоволствие  да   погледне
на  себе  си  и  да  каже  като  евангелския фарисей :   „благо-
даря  ти, Господи,  задЪто  азъ  не  приличамъ   на    митаря".
А  щомъ  човЪкъ  е  почналъ  да  гледа  съ   удоволствие   на
себе  си  и  да  се    наслаждава  отъ    съзнанието    на    своето
прЪвъзходство    надъ   „митаритЪ",   той  нЪма  да пропусне
да  хвърли  погледъ  и  върху  своя   другарь   по    прЪходъ
върху  гледището  на  униженитЪ  и  обиденитгЬ.    Той    рев-
ниво  ще  се  з.апита,  не  отст,ЕLпва  ли  на  своя  другарь    по
самоотвержение,  енергия,  ширина  на  възгледитЪ   или   по
нЪщо  подобно.  Съ  една  рЪчь,  и  тука  неговиятъ  с)русдр®
непрЪмЪнно  става   неговъ  конкурентъ.    Психологията   на
свръхчовЪцитЪ  се  появява  даже  тамъ,  дЪто    тЪ   бранятъ
великитiэ  интереси    на   човЪчеството.    Лесингъ    наричаше
акіьоритЪ     най-чувствителната    разновидность    на    хора-
та  въ  свЪта.  Той  бЪ  несправедтіивъ  къмъ  актьорйтЪ,  за-
щото  не  бЪ  срЪщалъ,    „професионални    революционери"
изъ  интелигентната  срЪда.  Въ  тЪзи  послЪднитЪ   чувстви-
телностьта  дохожда  до своя апогей и  прави, щото опитътъ
да  се   „построи"   отъ  тЪхъ    партия    да  е  тоjlкова   утопи-
ченъ,  колкото  би  била  утопична  мисъльта да  се   построи
отъ  „сипкавия"  пЪс'ькъ    нЪщо    подобно   на   Айфеловата
кула.

Раздразнителната   чувствитетіность  на  „интелигента"
като    проклятие    тежи   надъ  ц1`,т1ата  негсіва   дЪйность  :   тя
прави   невъзможно    едно   щогодЪ   значително  сплотяване`
на    революционнитЪ    сили    на  интелигенцията ;  тя  извън-
редно    усилва    раздоритЪ,    пораждани  отъ  тЪсната  едно-
странчивость    на   „интелнгентското"  мист1ене,  и  ако  тЪ3и
раздори  с,іужатъ  за  торъ,  който  повишава  плодородието
на    влиятелнитЪ   и    самодоволни  посрЪдствености,  тЪ  да-
ватъ   и  широкъ   просторъ  на  ма71китЪ  крйжочни  Макиа-
веловци,  които  практикуватъ  правитюто :   „цЪльта  оправ-
дава  срЪдствата", и  на  микроскопичнитЪ кр,Rжочни често-
любци,   коиіо   поставятъ  възвишението  на  своето   драго-
цЪнно   4зб    за    главна   цЪль  на  своята  революционна  ра-
бота.    Оплаквания'   про"въ   това   се  чуваха  у  насъ  още
оттогава,  Отко1`ато  се  почна  ревот1юционното  дви\жение на
интелигенцията.    Покойниятъ   В.    Смирновъ,  като  описва
„занятията"    въ    кржжоцитЪ    на  интелигенцията,  още  въ
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самото  начало   на  седемдесетьтЪ  години   казваше:  „Най-
често    крхжокътъ   се   прЪобърща  въ  арена  за  борба  на
най-покваренитЬ,  най-пустославнитЪ  и   самолюбиви негови
ч]1енове.  Желанието  да  б,Rде  царь  макаръ въ се]іо, пръвъ
пЪтеtlъ   въ    околностьта,    на  който  се  ]іюбуватъ    всички
і{омшиски   кокошки  и   комуто   завиждатъ    всички    ком-
шисі{и   пЪтtіи,   е  обикновено    така    силно  въ  такива  ]іич-
ности,   щото   въ  тЪхъ  не  остава  даже  блЪденъ  споменъ
іотъ  онова  дЪло,  за  което  тЪ   сй  се  заIіовили.  БорещитЪ
€е   сдЪйци, съ  настървяване,  достойно  за  3емскитЪ  и  об-
щински   изборни   хора,  се  стараятъ  да  надминатъ  единъ
дру1`и     въ    изі{уството     да     подлагатъ     кракъ   и  поста-
вятъ    капани,  въ    хитростьта  и   сложностьта  на   ,конспи-
рациитЪ`,   на  единъ  противъ  другъ,  въ  сигIата    и    улуч-
ването    на   взаимно-нанисанитЪ    удари.   другитЪ  членове
отъ   крjRжюка  и  тЪ  не оставатъ  равнодушни  зрители:  тЪ
бързатъ    да  за.{върлять  всички  заня"  въ  кряжока,  ос-
вЪнъ    тази   борба,  която  е  по-достjRпна  за  тЪхното  ра3-
биране  и  не  изисква  отъ  тЪхъ  нищо  друго   освЪнъ  при-
добититЪ    наслЪдени    качества  на  привилегиранъ   човЪкъ
съ  всичката  дълбочина  на  неговия егоистичес,ки развратъ.
КрjRжокътъ   се   раздЪля  на  два  лагера,  отъ  които  всЪки
се  числи  подъ  покровителството  на  единъ  отъ  борещитЬ
се  пЪтли  и  го  защищава съ всичкото свое кокоше сърдііе.
Въ  общата  схватка  всЪки  гледа  да   облЪе  противника  си
съ   най-вонещи  помии,   всiэки  гледа  да  ухапе  другия  въ
най-чувствителното   мЪсто.  дига  се  думанъ  отъ  кjіевети,
іtлюки   и  псувни.  Изходътъ  отъ  такива  занятия  е  очеви-
денъ :    деморализираниятъ    крjRжокъ   отъ   тЪзи    смi;хо-
творни  дЪйци  се  разпада на два ;  тЪзи два въ скоро врЪме
още  на  два  и  т.  н.".)

ВсЪки   единъ  отъ  насъ,  за  жаtіость,  е  наблюдавалъ
тази   непривтіекателна   картина   -  и    не   само   тамъ,   въ
най-далечната  „периферия", въ „крjRжоцитЪ  за   занимание
съ младежьта``.  Не,ние сме  я  наблюдавали съвсЪмъ близко
до    „центроветЪ" ....  Който   слi;ди    караг1ицитЪ   между
„мнозинството"   и   „малцинството",   той   може  и  сега  да
я  види    въ  всичката  й  красота.  Минаваха  години,  смЪня-

неперiодическое   обозрЪнiе,   №   2,  1874  г.,
ОтдЪлъ  первый-,  стр.   140.

*)   "впередъ"
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ваха  се  с'ьбития,  въ   Русия  израстна  и  политически  въз-
мхжа   нова   кtlаса   отъ   населението  -  пролетариатътъ,
който   бЪ   още `въ   пеленитЪ   сипо  онова  врi"е,  когато
по1{ойниятъ  В.  Смирновъ  писа  своята  статия  за  ,,револю-
ционеритЪ    изъ    привилегираната   срЪда",  а  характерътъ
на  ,,интелигентния"  русинъ  си  оставя сjRщия,   какъвто си
бЪ :  Само  гробътъ  може  да  изправи  гърбавия.

Нашата   социална   демокрация  не  би  имала  никаква
б,шащность,   ако    нейната    сjRдба    зависЪше    само  отъ
интелигенцията.    За    щастие,  тя  зависи  не  само  отъ  нея.
Социалната   демокрация  -  това   е   и4Ри%.яи4   #д    Рс}-
боm#%%#47юсь  л4ос#.  И  оня  периодъ  отъ  нейната  история,
който  тя  прЪживяваше  въ  Русия  (и  който  се  характери-
зира  съ  прiэобладаването  на  интелигенцията),  е собствено
онова,    което  нЪмцитЪ   наричатъ  VогgеSсhiсhtе,  прЪдва-

ЗZТ%е:.НакИрСаТяОтРъИЯ:аИЛтИо'зПиО-бдиОтбъР,ЪсКъаЗ::::::=#Юбdу"f#ОвРъ"%:#:
воца  и  съ   неговитЪ   взаимни съперничества  между свръх-
човЪцитЪ,   ще   наст,Kпи   тогава,  когато соg!#сZ,Ф%сm%44Gс%о%о
движение  стане  м4[со6о.  И  това  врЪме  не  е  вече  далечъ,
то  вече  наближава,  то  вече  наст,Еiпва.

Вижте,   какво   става  въ  нашата  родина :  революци-'Онното   движение   на   раб.отнишката  маса  вече  не  се  по-

бира   въ   тЪснитЪ    рамки  на  създадената  отъ  интелиген-
цията  партийна  организация,  тЪзи  тЪсни   рамки  пръщятъ
и  се   чупятъ  отъ  всички  страни,  и  „интелигентнитЪ«  рjR-
ководители,    които   още    вчера   смЪтаха  работницитЪ  за
недостатъчно  зрЪли  да   влизатъ  въ  светилището  на  ,,%о-
л4%%еm%7%%``,    почватъ    да   съзнаватъ,   че   старитiэ   типове
на   ревоtіюционни  организации  толкова  малко  отговарятъ
на   революционнитЪ   потрЪби  на  днешно  врЪме,  ко7[кото
малко  би  отговаряли  дЪтинскитЪ  лопатки,  грабли  и  вили
за  земедЪлскитЪ   нужди  на     единъ  възрастенъ  селенинъ.
Сега    самъ   пролетариатътъ,  наистина,  още, сЪкашъ  пип-
нишкомъ,   се   мйчи  да  намЪри  подходни  за  себе  си  ор-
гани3ационни   форми,  като   разбива  спъващитЪ  го  поли-
цейски    прЪчки    и    си   създава  явни  дружества.  Въ  тази
посока  именно  лежи  широката область на нашето бjRдаще ;
„интелигентнитЪ"   органи3ации,  съ  тЪхнитЪ   „центрове"  и
„периферии",    съ    тЪхнитЪ    мънички   „герои"   и  съ  тЪх-
нитЪ    дЬтински    „тългIи",    минаватъ  въ  областьта  на  от
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ядатъ    враждуващитЪ   помежду  си   братя,     колкото  и  да
врi;ди  гЪхната   братоубийствена  вражда  на  нашето  общо
дгЬло,   но   все   пакъ   ний   нЪмаме  основание  да  се  отчай-
ваме.   Сега    вече   иде   краятъ   на  нашата  Vогgеsсhiсhtе,
завър[пва  сенашето   „прЪдвечерие"   и  се  приближава   „ис,
тинскиятъ    день".    Сега  вече  не   ще  могатъ  дът1го  врЪме
да  хазяйничатъ   „интелигентнитt,"   свръхчовЪци, сега 7фо-
!Iе`IпаРuаnіът  uде.   .   .

Мисля, че  смисълътъ на  всичкото  каза  отъ  мене  не
се    ну>кдае   отъ  по-нататъшни   разяснения;    то  добрЪ  се
изказва  съ   думитЪ   на  Шиtіеровия  хоръ  въ  „Месинската
годеница":    съвсЪмъ    не   е   случайно  това,  дЪто  братята
съ    ярость    се   ,унищожаватъ   единъ  другъ.  Но  Шилеро-
виятъ    хор'ь   обяснява  враждата  между  братята  сі`   обстоL
ятелството,    че    с,т`   били   проклети  нЪдрата  на  родитіата
ги    май1{а,  а3ъ   пъкi,  обясшвамъ  работата  по-прозаично:
с'ь    „интелигентската``  психотіогия,   която  отъ  своя   страна
се  обяснява   съ  поТюжението  и  ролята  на  интелигенцията
въ  обшеството. Що се  отнася  до  психоtюгията,  то  могатъ
да  ми  напраRяі`ъ  слЪдното  въ3ражение.

„ПогjіеднЪте   социалисти -ревоttюционеритЪ,   -ще
ми   кажатъ,-пр-Ъобладавапето   на   „интелигенцията"  въ
тЪхната    срt;да  е    несравнено  по-еилно  отколкото  ві,  ва-
шата ;  това  е    прt,димно   ,инте71игентска`.  партия,  а  пък'ь
за   разпри   между  тЪхъ  май  съвсЪмъ  нищо  не  се  чува".

Отговарямъ :  „социалисти-революционеритЪ"  сж %о#-
сеР8#77!о4и   изОбщо  по  своитЪ   възгледи  и  навици.  ТЪ  т1о-_          ___`__^п`^((     г\^т,^т,тJ\_

Dfб-р+,  t;тъ    насъ   пазятъ  правиjіата   на   „старото"   ревоjію-
ионно    „бтіагочестие",    а  тЪзи    правила,  както    се  знае,

забраняваха   да    се   изцася    смЪтьта  вънъ  отъ   ревотіюіііі-
онната    стая.   Но   аі{о  смЪтьта   стои  въ   стаята,  това  още
не    значи,    че    нЪма    см.Ьть.    Нзистина,   едничкиятъ  този
фактъ,    че    раздорит'Ь,  които  по  всi;ка  вЪроятность,  сй-
ществув<ітъ    между    „социалисти-революционериі'Ь",    гіри
все  това  не   ги   докарватъ  до  разцi;пления,  това  свЪ1іочи
за    'гЬхната  сравнителна слабость.  Споредъ   мене,  това  се
обяснява    съ    обі`тоятелството,    че   „социалисти-ревоJIюціі-
Онерит'Ь"   сх   не  само  консерватори   въ  ревоjіюцията,   1іо
още  и  иобюdGжи  консерватори.  Врсіждебностьта  к'і,мъ  wtt-
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64)иоРи77G7а,   КОИТО   ГИ   иЗТиКаХа   иЗъ     тЪхнитЪ   стари   пози-
ции  на   „господствуваща   партия",  ги  прави  по-солидаріiи
помежду  имъ.  А  върху  насъ  враждебното  отношение  на
„.социалисти-революционеритЪ"    не    може  да    има  такова
спиращо  влиянИе, За111ОТО   ние  МаЛКО  -  сб6сюл4б  л44!лко  -
се  интересуваме отъ тtхъ, гледайки на тЪхъ, като  на   бе3-
силни  останки  на  старината.

И  не  само  това.    НашитЪ  раздори  донЪйдЪ  се  под-
хранватъ  отъ  с,Rщия  онзи  духъ  на новаторство  и  разпа-
леность,  свойственъ  на  всички  новатори,  съ  който  се  от-
личава   социа71ната  демОКРация  6б  #с)G##О   о7и#о%G#%е.   ТО-
ва  може  би  ще   се  покаже  за    парадоксъ,  но  то  е  така.
За  да  възстанемъ  противъ    правилата  на   „старото  благо-
честие",  за  да  разрушимъ  мъртвата революционна  догма,`
ний  трЪбаше   да  имаме    онзи   особенъ  видъ  м,Rжество  и
онзи  оіобенъ   видъ  буйность,   който   далеко  не  всЪкога
обладаватъ  даже  крайнитЪ  революционери;    ний  трЪбаі11е
да  се  рЪшимъ  да  направимъ  революция  въ  революцията.
Тази  революция    е  отдавна    веqе   произведена  отъ  насъ;
но  своеобразната   революционна   пламенность,   която  бЪ
необхощма  за  нейното  произвеждане,  си  остана  въ  пъл-
пата  сила.    Намъ  ни    се  иска   да   продължаваме  револю-
цията,    макаръ    че.  да   я    продължаваме   при   сегашното
наше  положение,  това  значи  да отслабимъ  собственитЪ си
позиции.  Това  се  отражава  даже   и  върху  нашитЪ  мани-
ери,  и  върху   нашитЪ  обноски    съ   хората.  Много  наши
другари,  о.;обено  по-буй"тЪ,  говорятъ  и  пишатъ  съ  та-
къвъ  рЪшителенъ    и  даже   заплашителенъ  тонъ,  сЪкашъ
споредъ  думитЪ  на  Гоголя,  се канятъ  да  прибиятъ  нЪко-
го.  Нашитi;  сегашни    революционери  въ  революцията  за-
бравятъ,  че  събитията  не  се  повтарятъ  и  че  онзи,  който
се  мйчи    да    изиграе    втори   пжть   и`зиграната  #зРд[2€с)#я,
рискува  да  изиірае  фдрсб.   Въ  такъвъ  случай  ние   изпла-
щаме  прЪдишнитЪ  си   іюбЪди.   Ний  се  отпла1цаме  скjRпо
за  тЪхъ;  но    тази  скйгIа  отплата   иде  само   да  потвърди
онова,  което  азъ' ка3ахъ по-гор.Ь за  психологията  на инте-
лигенцията  и  за  свръхчов`Ька:  ако  тази  психология  бЪше
друГа,  то   по-малко,   несравнено  по-мал1`о,  би  имало  по-
между  ни    желаещи+  да  разиграватъ  жалкитЪ  фарсофе  на
поражение    на     о'ния,     които    участвувах.а,   въ    великата
трагедия.    t
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Но  както   и  да  е,   неоспоримо  е,    че  съ  появяване

на  пролетариата    върху    историческата    сцена   въ  Русия
ще  изчезне  --макаръ,  може  би,  и  не   изведнъжъ-ду-
хътъ  на   „интелигентската"   крjRжкbвщина,  който  толкова
силно  ни    пр-Ьчеше  досега    да    използваме    толкова    бла-
гоприятно    за    насъ    стеклитЪ   се    обстоятетіства.   И    ние
имаме  пълно  право  да  се  надЪваме  на  по-добрd  б,ндаще.
Нашата  социална  демокрация   заслужва  строго  ос,Rждане,
доко7ікото  нейнитЪ    „интелигентски"   качества  врЪдятъ,  на
революцио`нното  дi5ло.    Обач`е,   като  я  `осяждаме,  ний  не
трi;ба.да  забравяме  и   това,   което  съставляваше  нейната
силна  страна  и  което  й  даде   господство  въ  революцион-
ната    срi;да.  . Колкото  тЪсно,   колкото    едностранчиво  да
усвои'  тя    идеитЪ    на  Маркса,    но    тЪзи  велики  идеи  все
гіак:ъ  iт  дадоха    сгіособносггь;та   да  пРпдвиди  і:ъ6uтuята.
„ВсЪки   отдЪленъ    човЪкъ, -казва   Хегель, -е    стіЪпа
брънка  отъ  веригата    на  абсолютната   необходимость,  въ
която,  свЪтъ'гъ    се   развива.    ВсЪки     човЪкъ    може   да  се
въздигне    надъ   значитетішітЪ    частички    отъ   тази  верига
само  въ  този  случай,  ако  познае,  къмъ   какво `се. стреми
великата  необхОдимость,  и съ  1]омошьта  на  това  познание,
може  да  и3каже  магьоснитЪ думи,  които  привикватъ  ней-
ния  образъ".  Нашата  социална  демокрация позна,  накждЪ
води  великата  необходимость въ икономическото  развитие
на  нашата  страна.  И  ако,  благодарение   на  своята   „интет
лигентска"  природа, тя  не  съумЪда  се въздигне  до  всич-
кото   възможно    за   нея    господство   надъ   събитията,  то
все  пакъ  тя  сгюлучи  да  изкаже л®эоос#и%ю  с)ули,  които
гарантиратъ,   че  въ  края  на   краищата  дЪйствителностьта
hЪма  да  излъже  нейнитi;  очаквания.

Повтаря.мъ,  ние  съ  пълію  право  можемъ  да  се  на-
дi;ваме  на  по-добро   б,ждаще.   Но   ние   нЪмаме  право  да
сложимъ   спокойно  рйцЪ  на  гърдитЪ  си  и`  да  1о`чакаме.
Ибсенъ  казва  въ  едно  свое писмо :   „Азъ не искамъ,  щото
моята  дреха  да  се'цапа  съ  улична  каль.   Азъ  искамъ  да
очаквамъ   седмия    день  въ  чисти    празнични    дрехи".  За
убЪдения  социалдемократъ  подобно  пр+,дпразнично  пове-
дение  е  просто  непозволително. Той е длъженъ да работи,
безъ  да   гледа  кальта  на  крjЕiжковитЪ  караници,  клюки  и
сблъсквания.   Иhіенно   бGgб   с)д   зліес)а!,   защото нiэма  никаква
і]ужда   с)л   cG   ел,tJс)4   на   тЪхгh.   да   се   3анимавац1ъ   съ  тiэх`ь,
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1еп  Niissen  um  hohle  Nusse  Sрiеlеп).  На  сериозния  чо,
вЪкъ    такова    прЪкараване    на   врЪмето  нЪма  да  достави
никакво  удоволсівие.  Но  нали  човЪкъ  може  да  употрЪби
врЪмето.си  другояче;    може  да  се  работи  за  намаляване
на  онази  врЪда,   която   ни  принася    наклонностьта  да  се
играе  съ  празни   орЪхи.   Още   повече  е  възможно,    тъй
като  все  по-разширяващето   се,    все   по-3адълбочаващето
се  движение  'на  пРОлепіаРuа,та;  навЪрно ще окаже св6ёт-О
оздравяв\аще  влияние  върху  професионалнитЪ  революцио-
нери .изъ  привилегираната  срi;да  и  поі]е  отмалко  ще  из-
мЪни    тЪхниtЪ    нрави.    А   за   да  се  работи  успЪшно  въ
това   направление,   необходимо  е  да  си  обяснимъ,   какво
и3лi5зе  у  насъ  отъ 3амисъла   „dя  йоси4ои"б"   о%6  ##%с-

:::.е.:^Р.:гu._ :?с?к?  Ружата  Работнишка соцuа!Iдемоіфа-тическа партuя.
СлЪдъ  втория  коIiгресъ  на    нашата   партия  dе3оРэ4г

#%э4!иоРсж;4ио  дЪйность  на руската  социалдемократическа
интелигенция  се  извършваше,  както вече споменахъ, подъ
3наМетО   на   о4!а)#иэс}gі#,877GсZ.   При  тОва,  още наскоро слЪдъ
поменатия  конгресъ  ясно  се  опрЪдЪлиха  двЪ  стремления:
едно,  което  азъ  ще   нарека  стремление  къмъ  крайна  съ-
заклетнишка  g(с#%Р4і,Фиэ4;##j8 ;  другото,   което  подиръ  рi;-
шенията  на  тъй  наречената първа общеруска конференция
може  да  се  нарече  стремление  къмъ  крайна с}с%ея;%4диw-
8д#и,я.  Именно  борбата  на  тия  двЪ    стремления   ра3цЪпи
нашата    партия.  Сега  ние  имаме  двЪ  организации,   всЪка
една  отъ  които  по  своя    съставъ,   надЪваме  се,  напълно,
отговаря  на  идеала  на    своитЪ    членове. '  „Мно3инствови-
ститЪ"    подъ  името партия  си  образуваха  съ3аклетнишка
организация,  за   която  азъ  ще  кажа,  както   казваше    Хе-
гель  за   вюртембергскатал конституция :   „Въ  края  на  край-
щата  въ  нея  всичко  се  върти  около единъ човЪкъ,   който
ех  ргоVidепtiа    mаjогum    стединява   въ   се'бе  си  всички
власти".   ЧовЪкътъ,   който  съединява   въ  себе  си  всичкитЪ
организационни  власти,  увЪрява,   че  е  избавилъ   партията
отъ  игото  на  „эсZdзрд#исG#иф%%%" ;  а въ с,нщность  именно
сега   „партията",  -  т.  ел   една   отъ    нейнитЪ    части,  -
подпадна  подъ  игото  н'а  з4с)gршz""иксэ,  който   въ   каче-
с,твото  ёи  на  задграничникъ  ще  бjKде  несравнено по-дъл-
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говЪченъ  отъ  другитЪ  си  другари  отъ Централния Коми-
тетъ..  ТЪхъ  рано  или  късно  ще  ги  арестуватъ,  а  той ще
с%ио#сто#и%:СйеНdадС:„ЩОоТmО„g;:СТиО.тЁ#{:fоО%ейСн"ъ%"дdаС'с#

отиде ;  тъй  като  да  се  измЪня   вюртембер1`ската    консти-
туция  съвсЪмъ  не  е  въ   неговъ   интересъ,  то  на  никакви
промЪни  въ  нея  не  може  да  се    разчита.    Организацията
на   „л#о3и#с7%607%о"   достигна   въ  нея  „твърдостьта``   спро-
С:Ип„Напо.тf3^:;:уа.гЛаu^:_:^Ср~%_urz:::г.?:fОндаu;ече"т;мщuнств:6u-

сj#GG  дадоха  въ  своята  конференция  най-пъленъ  просторъ
на  своето  безпрЪдЪлно   стремление   къмъ    децентраjlизат

•цията.  ТЪ  напомнятъ    отчасти  онази    приказнична    жаба-

царска  щерка,   която,  когато   на    Ивана    Царевичаt   било
потрЪбно  какъ-какъ  да  ошие  за  слЪдния  день  празнична
дреха,  взела   скjRпата  материя,  нарЪзала  я  на  малки пар-
ченца  и  я  изхвърлила  прЪзъ  про3ореца,    като   спокойно
си  рекла :   „угрЪ сутриньта всичко  ще  бjRде  готово". При-
казката  твърди,   че   на    дру1`ия    день     съвсЪмъ    готовата
дреха   наистина   влiэзла  прЪзъ  прозореца.    Азъ    не  зная
дали  ще  се  случи  такова    чудо  съ   „малцинствовиститЪ";
боя  се,   че  ~не,  защото  чудесата  с,R   рiэдки  въ   днешно
врt,ме,  а  жабитЪ само к13акатъ  и  нЪматъ  вече  никаква  ма-
гьосна  сила.  НашитЪ  враждебни   на   централизма    Иванъ-
Царевичевци  могатъ  да  се  видятъ  съвсЪмъ    безъ    дрехи.
Но  първата  половина  на  работата  въ  всЪки  стіучай  е на-
правена:   материята  е   нарЪзана  на  кjRсовё  и  е    хвър]іена
на  улицата,  Организацията  на  малцинството  е дошла  сега
до  такова  децентрализирано  състояние,  което  е свойстве-
но на мъгjшвиіііп масu.

ИзIIиза,   че  двi;тЪ,  тъй  дълго  воюващи  помежду  си
страни,  могат`ъ  да  б.ндатъ  доволни.  А  кОйто  е  доволенъ,
той  [1Ъма  защо  да  се  горещи,  той  може  спокойно  да  об-
мисли  по-нататъшнитi;  свои  крачки.

Fдно  врЪме  ръ Ньовшатель ставаха сиЛни религиозни
спорове  по  въпроса,  трЪба  ли  да  і`е  смЪтатъ  вt,чіIи  м,R-
китЪ,  които  очакватъ  грЪшницитЪ на онзи свЪтъ?  Между
спорещит''Б  по  този  интересегъ  и  важенъ  въпросъ  особе-
но  изпъквала    съ  своята   „твърдкаменность"   сектата,    ко-
ято  ис1{ала,   щото  непрЪмЪнно  м,RкитЪ  да  бядатъ  вЪчни.
Тъй  като  Ньовшатетіь  се намиралъ  тогава  въ зависимость
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отъ  Прусия,  то  работата  дошла  до  пруския  краль, който
по  него  врЪме  билъ   Фридрихъ    .Великий".    Кральтъ-
философъ  се  `изказалъ  съ  пълно  благоразумие.     Той  от-
говорилъ,  че  макаръ  и  да  обича  своитЪ поданници и мно-
го  му  се  щЪло,  щото  да  не  ги  м,Rчатъ  вЪчно   на    он3и
свЪтъ,  но    щомъ    тЪ    прЪдпочитатъ  вЪчнитЪ    м,жки,    то
„quе  се1а  пе   tiеппе,  нека    б.Rде     по    тЪхното    жела-
ние",     нека     тЪхнитЪ     задгробни     м,Rки     бйдатъ     вЪч-
ни..  Съ    сйщо     такова     благоразумие     трi;ба,     споредъ
мене,  да   се   отнасятъ  къмъ  организационнитЪ  стремежи
на  враждуващитЪ  Iюмежду  си  братя ония отъ насъ, които
не   принадлежатъ   нито  къмъ  „мнозинствовистит'Ь``,  нито
къмъ  „малцинствовиститЪ".  Ако  „мнозинствовиститi;" не-
прi;мЪнно искатъ да се  подхвърIіятъ  на  вЪчнитЪ  мжки  на
Лениновия   централизъмъ,   то  нека  се   подхвъртіятъ ;  ако
„малцинстЬовиститЪ"    непрЪмЪнно   искатъ   да  се  наслаж-
даватъ    съ    вЪчното   блаженство  на  Мартовата  децентра-
лизация,  que  се1а  пе  tiеппе:  нека  се  настіаждаватъ.  Но,
веднъжъ    задоволили    своитЪ    стремежи,  постигнали  своя
организационенъ  идеалъ,  всЪки  единъ  отъ  враждуващитЪ
помежду   си  братя  е  длъженъ  да   се  огледа    наоколо  си
и    се   попита :    коя  отъ  всичкитЪ  революционни  органи-
зации,   с,Rществуващи   редомъ  една  съ  друга,  му  се  по-
вече    харесва,    отколкото   всички   останали?  На  този   въ-
hросъ   „малцинствовиститЪ"   не  мdгатъ  да  не  отговорятъ :
организацията   нg    „мнозинствовиститЪ"   а   „мнозинствови-
ститЪ"   -   органи3ацията  на   „маtlцинстр,овиститЪ".   А  ако
това   е  така,   то  двЪтЪ  Организации  трЪба   да   помис7іятъ
за  взаимно  сближаване.

Азъ  говОря именнО  за  сбj8иж#6аяG,   а  не  За   сли64#е
не  3а   възстановление  на  разрушеното  единсті:о.  При  се-
гашнитЪ    условия   стіиването    би  било  незбjRднима  мечта,
докато    сближаването,    установяването    на    феdGР4m#6##
6рбзк;д   възможно    въпрЪки    всички    организационни    и
даже   %#7сm#сfески   разногласия.  Между  .тактическитЪ  раз-
ногласия  най,голЪмо  мЪсто  държи,  разбира   се,   измисле-
ната  отъ  редакцията   на  в.  „НапрЪдъ"  dи%mo#GуР4і,  стрем-
лението  къмъ  която  3аплашва    да  прЪобърне    Лениновия
кжсъ  отъ  партията  въ    съзаклетнишко    дружество    а   1а
Бjlанки   и  бланкиститЪ.    Отъ     социалдемократитЪ,    които
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не  удобряватъ   това  врЪдно  стремление,  не   може    да  се
иска,  разбира  се,  щото  тЪ  да    1`о   'подържатъ.    Но   нека
се    надi;ваме,     че    не    всичкитЪ    свои    срЪдства    и    сили
„мнозинствовиститЪ"    прахосватъ   за    осжществяване    на
своя    фантастически    3амисълъ.   ТрЪба   да   се    мистіи,    че
тЪ    се    занимаватъ   и   съ   положителна     работа,     съ  ре-
волюционна  агита'ция   въ  работнишката  маса.  Върху поч-
вата    на    тази  потіожителна  тЪхна   работа   може  и  трЪба
д"ед$%нu_аfяа,.ТчЪе_СтЪ9в_'iМ3еЛ?НпСеТсВнОоВ:Са%:Тп%:"„е

ЕSis`t  Кеiп  Zufаl1 und  Ь1iпdеS Lооs,
DaSS  die  ВгНdег  sich  wtlthend  sеlЬs   ZегStбі.еп.
По-лесно  е  да  мине  камила. прЪзъ  иглени  уши,  от-

колкото    рускиятъ    интелигентъ    да  забрави  крйжковата
нечистотия.  Както  между  „мнозинствовиститЪ`` , тъй сйщо
и   между   „малцинствовиститЪ"   има  „другари``,  които  съ
всички  неправди  ще  подклаждатъ  и  подържатъ  враждата
между    отдЪтінит.Ь    организации.   Но  и  тамъ  и  тукъ  има
хора   отъ  другъ  нравственъ  калъпъ,  хора  неравнодушни
къмъ  нашитЪ  партийни  нещас`т'ия,  които  гледатъ  съ  гор-
чивина,    колко  ни3ко  падатъ  нашитЪ  акции  благодарение
на   разцЪплението.    ТЪзи    хора,   ~  единственитЪ,   които
иматъ  право  да  се  наричатъ   социалдемократи,  -  трЪба
високо  и  повелително  да  се  изкажатъ  въ  ползя  на  сбtіи-
жаването.   Сега   тЪхното    мълчание   би  било  непозволи-
телна   с7іабость.

А   ако   тъхнитЪ'  усилия    не   доведатъ    до    нищо?
Ако  разединяващитЪ  влияния  изтіЬзятъ  по-силни?  Ами че
това  е  твърдЪ  възможно,    като  се   има  прЪдъ  видъ  изо-
бразената  по`-горЪ  отъ мене   психология  на    „руската  со-
циалдемократическа    работнишка"   .   .  .  интелигенция.  То-
гава   що?

Тогава  остава само  единъ изходъ :  другаритi;,  които
не  желаятъ    да  гюдържатъ,`  да    засилватъ  и  умножаватъ
нашитЪ  раздори,  ще  трЪба да  отърсятъ   „интелигентския"
прахъ  отъ  своитЪ  крака,  и,  като  се  присъединятъ  къмъ
най-съзнателнитЪ   елементи    отъ    работнишката    маса,  да
се  обединятъ    върху    почвата  на    положителната  работа,
като  оставятъ    на   „мнозинствовиститЪ"   и   „малцинствови-
ститЪ"  да  се    ядатъ  и  гризятъ  единъ  другъ,  докато  отъ
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еднитЪ   и  отъ  другитЪ  останатъ само  опашкитЪ,  както на
двЪтЪ  борещи    се  помежду    си  котки   въ  извЪстната  ле-
генда.     ТрЪба    най-сетНЪ     нЪКОй     dл}    с7е4зи   с4gс#tb77е#   #4

Рцсна`та  социал,на  демокРация !

ПрЪвелъ  отъ руски  Л.  ЛGи€6б.           Геор"  mохановъ.


