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МЕСТОТО И УЛОГАТА НА ЕКСТРЕМНАТА ДЕВИЦА 
ВО СОВРЕМЕНИОТ СВЕТ

Надвор и независноод класна- 
та борба на пролетеријатот во со- 
времсниот свет поетојат и делува- 
ат разни ултралеви сили. Тие нас- 
тојуваат да играат улога на „вис- 
тински претставници" на интере- 
сите на работиичката класа, „нај- 
доследни револуционери" и ,нај- 
храбри борци" во „рушењето на 
старото општество" и во воспоста 
вувањето на „ново праведно оп 
штество". Иако немаат ништо за- 
едничко со класната борба на ра 
ботничката класа, со оглед на na
po лите дека настапуваат во нејзк 
но име, потребно е да се изучува- 
ат со цел да се вида сета штетност 
на нивната идеологија и тактика. 
Проучувањето е особено важно за 
младото поколение, бидејќи се 
служат со фразеологија која „за- 
грева". Сакаат да играат улога на 
„млади бунтовници" кои не се „за- 
доволни со овој свет". Зад нивна
та „револуционерност", „бунтов- 
ност" и „младешки немир" всуш- 
ност се крие крајно реакционерни 
дела кои немаат ништо заедничко 
со класната борба на работничка- 
та класа.

Екстремната левица ja сочину- 
ваат многу групи кои делуваат во 
некой земји во современиот свет.

Haj многу ги има во развиените ка- 
питалистички земји на Западна 
Европа. Делуваат и во Јапонија 
и САД и во Латинска Америка. 
Особено се познати „Црвените 
бригада" и „Прва линија" што 
делуваат во Италија. Тоа се раз
ни аннархистички, анархотерорис- 
тички, троцкистички и други гру
пи. Посебен вид на екстремната 
левица претставува градската и 
селска герила во земјите на Ла
тинска Америка. Иако меѓу сите 
овие групи постојат големи разли- 
ки, особено во поглед на тактика- 
та, сепак можат да се извлечат 
некой заеднички карактеристики 
за нивната идеологија.

Основна заедничка карактерис- 
тика за сите групи на екстремната 
левица е острата „револуционер- 
на" критика на постоечкото оттттт- 
тествено уредување. На остра кри
тика ги подвргнуваат политичките 
класните и социјалните односи во 
современиот капиталистички свет 
и постоечките односи и институ
ции во сите земји на целиот свет. 
Имаат одбоен однос спрема поли
тичките и други организации и 
институции на современата циви- 
лизација. Особено негативен од
нос имаат спрема политичките
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партии и политиката како таква. 
Гаат аверзија према се што е по- 
литичко во класното општество и 
во современиот свет. Политиката 
ja  сметаат како најголема изма- 
ма.

Од таа критика не ги поште- 
дуваат ни организациите на ра- 
ботничката класа. Особена авер- 
зија имаат спрема политичките 
партии на работничката класа. 
Ги обвинуваат дека се опорту- 
нистички и бирократски инсти
туции и дека манипулираат со 
интересите на работничката кла
са. Оценуваат дека еитуацијата во 
одделни земји и во свеют е зре
ла за „социј алистичка револуција“, 
но до револуција не дошло 
бидејќи политичките партии на 
работничкаа класа ги зафатил не- 
излечив опортунизам. Сметаат де
ка тие партии се „основен ин
вентаре на класното општество, 
се „продале“ на буржоазијата и 
„заборавиле“ дека треба да С едо
ва , ,социј алистичка револуци ј а' '. 
Самого создавање на политички 
партии од страна на работничката 
класа го сметаат за голема греш
ка. Тие се против било какво ин- 
ституционализирање на борбата на 
работничката класа. Сметаат дека 
со самою свое создавање, орга
низациите се оттуѓуваат од класа- 
та и наместо да водат „класна 
борба“ тие наводно се продавааа 
на буржоазијата. Бавењето на ра
ботничката класа со политика, 
учеството во парламентарните из- 
бори и напорите за зголемување 
на надниците и за остварување 
други права ги сметаат како гу- 
бење на „драгоцено време“. Нив- 
на девиза во борбата против пос- 
тоечкото класно општество е „-се 
или ништо“. Особено големи про*

тивници се на било каков ком- 
промис на работничката класа со 
постоечките општествени институ
ции на било какво користење на 
буржоаската демократија, на би
ло какво „барање м и л  ост“ од 
буржоазијата. Прифаќањето на 
такви „трошки“, што ги дава 
буржоазијата, според нив, во
ди кон отапување на острица- 
та на „револуционерниот елан“, на 
работниците. Сметаат дека „вис- 
тински револуционери“ можат да 
бидат само гладните и сиромаш- 
ните. Нивна девиза е „што лоло- 
шо-тоа подобро“, т.е. колку поло- 
шо живее работничката класа тол
ку повеќе ќе биде револуционер- 
на. Вистински револуционери, спо
ред нив, се само оние што немаат 
работа, што немаат ништо свое, 
што живеат сиромашно. Штом ра
ботничката класа го подобри жи- 
вотниот стандард, според нив, ja  
губи својата револуционерност.

Во врска со прашањето како 
да се оствари „социјалистичката 
револуција“ мету нив постојат зна- 
чајни разлики. Анархистите се за 
примена на легални средства во 
припремата и нејзиното остварува- 
ње. Нивните напори се насочени 
кон агитација и пропаганда со 
цел да „се освети“ работничката 
класа, да се „разбуди нејзината 
револуционерна класна свест“ и 
да „се просветат масите“. Се изјас- 
нуваат против било какво политич- 
ко насилство како средство за 
„поттикнување на Револуцијата“ 
„Социјалистичката револуција“ ja 
сфаќаат како спонтано подигнува- 
ње на масите. Баш тие ja заста- 
пуваат тезата „колку полошо тол
ку подобро“. Сметаат дека работ
ничката класа и масите колку по- 
веќе осиромашуваат толку повеќе 
се приближуваат кон остварување
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на соција лиетичката револуција. 
Социјалистичката револуција ja 
сфаќаат всушност како израз на 
таа беда, како спонтана побуна 
на масите, како епонтан излив на 
народниот гнев против неправда- 
та и тиранијата, како сенародна 
борба без политичко раководење 
и насочување. Создавање на поли
тична партија на работничката 
класа и нејзината раководна уло- 
га во револуцијата го сметаат за 
крајно штетно, бидејќи неминов- 
но значело деградирање на „на- 
родната револуција“.

За разлика од нив, анархотеро- 
ристичките групи се служат исклу- 
чиво со политиичко насилство. Тие 
вршат уценувања, киднапирања и 
убиства на истакнати поединци 
на клаоното општество. Целта на 
тој политички терор е да се вне- 
се збрка, да ce дезорганизира це- 
локупниот владеачки систем, да 
ce создаде таква еостојба во ко ja 
масите ќе бидат приморани да се 
кренат „на револуција“. Своите ак
ции ги сметаат како детонатор 
што ќе го „запали општеството", 
што ќе покрене „содијалистичка 
револуција“, во која 1ќе „изгорал“ 
сите постоечки интистуции на клас- 
ното општество и сите институции 
како такви. Тие дури и сопстве- 
ните животи ги ставаат во улога 
на таков „потпалувач" на „соцк- 
јалистичката револуција“. „Рево- 
луцијата“ ja сфаќаат како општо 
и целооно распаѓање и рушење на 
целокупниот систем и односи на 
современото општество.

Нешто помнакви методи приме- 
нува градската и селската герила 
во Латинска Америка. Таа герила 
не е исто што и масовните герил- 
ски движења за ослободување на 
овие земји од диктаторските ре- 
жцми и од неоколонијализмот. За

разлика од тие народни движења, 
кои се масовни и раководени од 
политичките претставници на сите 
потиснати социјални слоеви, град
ската и селската герила делува 
како издвоена сила од масите. По- 
некогаш тие уживаат подршка од 
масите, особено од најсиромашни- 
те, меѓутоа делуваат како посебни 
групи на „одбрани и вистински 
револуционери" одвоени од маси- 
ге. Тоа се фактички добро орга- 
низирани и добро вооружени гру
пи кои водат борба против пос- 
тоечкиот систем без непосредно 
да ги вовлекуваат масите. „Со- 
ци ja лиетичката револуција" ja 
сфаќаат како борба на „посебно 
одбрани револуционери“, како бор
ба на „народни герилци“. Целта 
на борбата е да се создаде таква 
дезинтеграција на системот ко ja  ќе 
предизвика народен револт и не- 
гово целосно распаѓање. За раз
лика од терористите во Европа, 
тие повеќе се служат со перманет- 
ни вооружени акции отколку со 
киднапирања на поединци.

Mery латинско-америчкдта гери
ла посебно и контраверзно место 
му припагаше на Ернесто—Че Ге
вара. Неговата храброет, истрај- 
ност и спремност за саможртва 
постана симбол за многу млади 
луѓе во светот. Неговите герилски 
акции и искрен однос кон делото 
на најсиромашните создаде голем 
број симпатизери. Дури и после 
смртта тој постана симбол на хра- 
бар и чесен борец. Денот на не- 
говото зашнување, 8 октомври во 
Куба е прогласен како Ден на ге- 
рилскиот герој. Гевара беше ро 
ден во Аргентина. Завршил меди
цина но се оддаде на неуморна 
револуционерна борба против дик
таторските и ненародните режими 
во Латинска Америка. Во многу
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земји активно учествуваше во бор 
бите против тие режими. Беше 
учесник и во социјаЈшстичката ре- 
волуција во Куба. Беше органи
затор на санитетската служба во 
револуцијата, но непосредно пер
манентно учествувал и во борби- 
те, дури и командувал со единици- 
те што ja ослободија Хавана. По 
победата на револуцијата вршеше 
високи државни должности во Ку
ба. Меѓутоа, наеднаш во 1965 год. 
ги напушти сите тие должности 
и мирен живот и замина во Боли- 
вија да води герилска борба. Ток- 
му тоа предизвика различии оце
ни за неговата личност и герилска 
тактика. Според едни Гевара бил 
за герилска тактика на „одбрани 
револуционери", која фактички 
претставува илузија бидејќи не до- 
ведува до промена на општестве- 
ното уредување. Според друга, то/ 
бил марксист кој применувал так- 
ва тактика на вооружена борба 
ко ja  одговарала на специфичните 
услови во Латинска Америка. Ина- 
ку Гевара се бавеше и со проу- 
чување на општествено-економска- 
та и политичката стварност на Ла
тинска Аемрика и објави доста 
трудови.

Социјалната база на екстремна- 
та левица не ja сочинува работ- 
ничката класа. Левите екстремис- 
ти многу ретко имаат работничко 
социјално потекло. Во најчесг 
случај тие се регрутираат од ин- 
телегенцијата, обично од оној дел 
на интелегенцијата кој не ce 
снашол во современите услови. 
од средните социјални слоеви, ос> 
бено од средните социјални сло
еви во пренаселените градови, ка- 
ко и од редовите на богати роди
тели. Мегу нивните идеолози има 
и адвокати и универзитетски про- 
фесори. Нивна поширока социјал-

на база, доколку таква постои, 
фактички се наога мегу лумпер- 
пролетерските сиромашни слоеви 
во пренаселените градови. Иако 
насталуваат во име на работнич- 
ката класа, фактички немаат под- 
дршка од неа. Нивната идеолога- 
ja нема врска со идеологијата на 
работничката класа. Тоа е идео
логи]* а на месијанство т,.е. на „по- 
себно повикани луѓе" кои ќе го 
„спасат општеството од неговите 
мани". Тоа е идеологаја на очај- 
ници кои изгубиле секаква верба 
во постоечките норми и институ
ции на општеството. Мегу нив по- 
некогаш има и искрени и чесни 
поединци, кои поради разни при
пиши прибегнуваат кон таквите 
метода на револт. Меѓутоа, на ра
ботничката класа тие фактички 
не и прават никаква услуги, би- 
дејќи нивната борба не може да 
доведе до промена на општестве- 
ните односи.

Ултралевите сили се борат за 
воспоставување на „вистинско сло- 
бодно општество". Тие не се бо
рат само против буржоаската др- 
жава и буржоаските парити, туку 
и против секаков вид на политич- 
ка власт и политичко организира- 
н»е на општеството. Се залагаат за 
такво општествено уредување во 
кое ќе се укинати државата, поли- 
тичките партии, организациите, си
те друга институции, па и семеј- 
ството. Сметаат дека сите тие ин
ституции ja ограничуваат „слобо- 
дата на индивидуата". па треба да 
се укинат. Врз урнатините на сите 
тие институции, според нив, треба 
да се изгради огаптество на „не- 
ограничена слобода на индивиду- 
ата". Под „неограничена слобода" 
фактички подразбираат право на 
неограничена желба на секој пос- 
динец во општеството, право на
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поединецот да работа што сака да 
се однесува како сака.

Без оглед што во редовите на 
екстремната девица има и искре- 
ни и чесни поединци, земено во 
целина таа нанесува голема штета 
на клаоната борба на пролете· 
ријатот. Нивните акции доведу- 
ваат до убиства на одредени лич
ности на капиталистичкиот сис
тем, но тоа не допринесува за 
надминување на самиот систем. 
Работничката класа не се бори 
против поединци туку против са
миот систем на наемного ропст- 
во. Нивниот нихилистички однос 
снрема организираната клаона 
борба, спрема оргавизациите на 
работничката класа, особено спре
ма политичките организации, всу- 
шност ja  слабее таа борба. Нив

ните атентати даваат поводи нај- 
реакционерните сили на буржоа- 
зијата да пристапат кон органи- 
зирање на „црн тероризам", кон 
фашизација на системот и кон 
драстични мерки на одмазда. Чо- 
векот го сфаќаат само како при- 
родно битие и тргнуваат од него- 
вото природно право да биде „ос- 
лободен” од било какви ограни- 
чувања во општеството. Меѓутоа, 
не сфайаат дека човекот е и оп- 
штествено битие, дека тој живее 
во општество во кое постојат ме- 
ѓучовечки односи и норми на од- 
несување. Не можат да сфатат 
дека борбата на работничката 
класа за бескласео општество не 
значи создавайте на некакви од- 
ноои на „безвластие”.
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