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Жълтите 
жилетки: всичко е 
възможно!
Бяла лястовица ли са жълтите 
жилетки?

Тест: анархисти ли 
сте?
Кратък тест, резултатът от 
който може да ви изненада и 
дори да ви въодушеви

Отвъд класовата 
борба
Революционерите на днешния 
и утрешния ден трябва да 
захвърлят старите дрипи 

Анархистичната 
субкултура
Анархистите трябва веднъж 
завинаги да излетят от своите 
удобни клетки

Ти си нужен на 
революцията!
Изходът от маргинализирането 
е в обучението, качествената и 
ефикасна работа

ТЕМА НА БРОЯ:

РАБОТНИЧЕСКИЯТ ФЕМИНИЗЪМ

Домашното насилие е социално-
икономическо насилие
През изминалата 2018 г. в пуб-
личното пространство се из-
говори и изписа много по те-
мата за социално-половите 
взаимоотношения и насилие-
то. Поводът беше т. нар. Ис-
танбулска Конвенция, т. е. Кон-
венцията на Съвета на Европа 
за превенция и борба с наси-
лието над жени и домашното 
насилие. В хода на дебатите 
защитниците на документа 
представиха крайно обезпоко-
ителни данни за домашното 
насилие в България. Случаите 
на убийства на жени от семей-
ните им партньори даде осно-
вание да говорим за бум на фе-
мицида. Уви, консервативни-
те сили успяха да изместят 
обществения фокус от реално 
съществуващото насилие над 
жени, като подмениха темата 
с абсурдни дебати – от транс-
сексуалните бежанци, през гей 
браковете до традиционните 
методи за справяне с домаш-
ното насилие чрез секс.

От друга страна, борбата 
срещу полово мотивираното 
насилие остана в полето на 
либералния дискурс и страте-
гии. Приведените доказател-
ства за съществуването на 
насилие над жени в общество-
то ни пропуснаха по-общите 
социално-икономически фак-
тори, които обуславят наси-

лието на работното място 
(сексуален тормоз), на улица-
та (тормоз, изнасилване, убий-
ство) и др. Битката се води 
срещу патриархата и за засил-
ване на функциите на апарата 
за държавно насилие в частна-
та сфера на дома.

В крайна сметка се избяг-
ва един възможен и необходим 
публичен разговор за различни-
те измерения на насилието в 
обществото – социално-ико-
номически, политически, физи-
чески, психически, сексуални.

Избягва се наложителната 
за бъдещето ни дискусия за 
системни взаимовръзки меж-
ду различните проявления на 
насилието в обществото, в 
това число и базовото за ка-
питалистическата система 
насилие за извличане на печал-
би с цената на живота на цяла-
та планета и всичките ґ оби-
татели.

Системните фактори, кои-
то произвеждат насилието в 
обществото – капитализмът 
като форма на организация на 
обществените отношения и 
патриархатът като съчлене-
на с капитализма йерархиче-
ска система, – не се проблема-
тизират достатъчно.

За съжаление, сред анархи-
стите се среща тотално не-
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НАЙ-ТЪПИЯТ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ СВЕТОВЕ

Феноменът 
на безсмислените 
професии

През 1930 година Джон Мей-
нард Кейнс предрича, че към 
края на века технологичният 
напредък ще позволи на стра-
ни като Великобритания и 
САЩ да постигнат 15-часо-
ва работна седмица. Имаме 
всички основания да мислим, 
че е бил прав. Чисто техниче-
ски сме напълно способни да 
го постигнем, но нещо не се 
получава. Като че ли техни-
ката ни кара да работим по-
вече.

За да стане така, се създа-
ват професии, които реално 
са безполезни. Огромни групи 
от хора, най-вече в Европа и 
Северна Америка, прекарват 
целия си продуктивен живот 
в изпълнение на задачи, кои-

то мълчаливо считат за без-
полезни. Това води до огромни 
морални и психически пораже-
ния. То оставя дълбоки беле-
зи върху нашата колективна 
душа. На практика обаче ни-
кой не обсъжда този проблем.

Обещаната от Кейнс уто-
пия се очаква още през 1960-
те години. Защо никога не се 
материализира? Стандарт-
ният отговор днес е, че не е 
сметнал огромния ръст на 
консуматорството. Изпра-
вени пред възможността да 
работим по-малко часове или 
да имаме повече играчки и за-
бавления, всички колективно 
сме избрали второто. Това 
е удобно оправдание, но ако 
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разбиране на тази проблема-
тика, поради което е важно да 
направим за себе си някои фун-
даментални разяснения.

Като анархисти се стре-
мим към бъдещо общество 
без насилие и без груба сила 
за поддържане на реда, но съ-
щевременно сме наясно, че 
необходимостта от защита 
и освобождение на всички в 
рамките на съществуващия 
социален ред понякога ни при-
нуждава да прибегнем до на-
силие. Ето защо ние трябва 
да осмислим и проблема с по-
лово мотивираното насилие 
във всичките му измерения. 
Можем ли чрез репресивния 
апарат на държавата да се 
борим с насилието в домаш-
ната сфера? Можем ли да иг-
норираме или отричаме масо-
ви явления, защото не сме се 
сблъсквали с тях в личния си 
живот?

Домашното насилие и поло-
во мотивираното насилие над 
жени не съществуват в соци-
ално-икономически вакуум. Те 
са аспект на системното со-
циално насилие на капитали-
зма, сраснат с патриархата 
като две допълващи се систе-
ми на експлоатация и домина-
ция. Това срастване има спе-
цифични ефекти в обществе-
ните нагласи спрямо женския 
труд и ролята и мястото на 
жените в обществото.

Социално-икономическо 
насилие

Капитализмът е начин на ор-
ганизиране на производство-
то на блага, при който една 
социална класа притежа-
ва средствата за производ-
ство, а друга класа притежа-
ва единствено способността 
си да работи и е принудена да 
продава труда си на собстве-
ниците на средствата за про-
изводство в замяна на част 
от произведените блага. Ос-
новно благо в тази система 
е печалбата, присвоявана от 
капиталистическата класа. 
Чрез икономически и социал-
но политически механизми ка-
питалистическата класа под-
държа възпроизвеждането на 
тази система на доминация и 
експлоатация.

Сраснат с капитализма е 
патриархатът като възрас-
тово-полова система за екс-
плоатация и доминация, която 
осигурява извличането и нат-
рупването на капитал основ-
но чрез безвъзмезден домашен 
труд и възпроизводство на ра-
ботническата класа. Жените, 
като подкласа в работниче-
ската класа, са натоварени с 
вменена отговорност за въз-
производството на семейна-
та сфера, в това число и на чо-
вешки ресурс за капиталисти-
ческата система.

Тези две системи на потис-
ничество и експлоатация обу-

славят половото разделение 
на труда, върху което акцен-
тирахме по време на първо-
майското шествие на АРС във 
Варна миналата година в реч-
та на Автономната органи-
зация на работещите майки 
и групата за женска солидар-
ност в синдиката.

Като резултат от взаим-
ното артикулиране на патри-
архалните норми с капиталис-
тическата система, в стра-
ни като България наблюдаваме 
разделение на труда и профе-
сиите по пол („мъжка” и „жен-
ска” работа) както в официал-
ната, така и в неформалната 
икономическа сфера. В офици-
алната икономика това раз-
деление е съпроводено от раз-
лики в заплащането на труда 
на жените и мъжете. Полово-
то разделение на професиите 
е видно и от езиковата фор-
ма на названията им: женски 
род за „женските” професии и 
мъжки род за „мъжките”. Напри-
мер, традиционно на български 
език говорим за медицинска се-
стра, детска учителка, шивач-
ка, продавачка, сервитьорка, 
секретарка, чистачка, козме-
тичка, стюардеса и т. н., как-
то и за инженер, строител, 
техник, политик, професор 
и т. н. Макар че половото раз-
деление на тези професии не е 
абсолютно (има мъже чистачи, 
шивачи, продавачи и жени ин-
женери, политици, техници), 
професиите, асоциирани с жен-

ския труд, са с по-нисък социа-
лен статут и заплащане. Като 
цяло, високи постове заемат 
предимно мъже, докато на же-
ните, независимо от общест-
вената им позиция и профе-
сионална насоченост, се гледа 
основно като домакини. Дори 
когато жените работят, ос-
тава общественото очаква-
не те да извършват грижовен 
труд в семейството и дома, 
да ползват отпуск за гледане 
на болни деца и възрастни род-
нини, да поддържат семейни-
те и приятелски контакти и 
да обгрижват с безвъзмезден 
труд празничните трапези. 
Същевременно мъжете, неза-
висимо от професионалната 
им насоченост и лични умения, 
са натоварени с обществено-
то очакване да осигуряват ос-
новния семеен доход и да из-
вършват тежък физически 
труд и техническа поддръжка 
на дома и колата.

Домашният труд

Домашният труд е повсе-
местна форма на социално 
възпроизводителна дейност, 
която е изцяло пренебрегна-
та като труд. Очаква се да 
бъде извършван безвъзмезд-
но като роднинска или прия-
телска услуга на добра воля. 
Домашният труд не участва 
във формирането на БВП и се 
зачита в официалната иконо-
мика единствено под форма-

та на отпуск от работа по 
майчинство, когато бива ком-
пенсиран от социално-осигу-
рителната система. Българ-
ска стопанска камара посегна 
на това единствено икономи-
ческо признание на домашния 
труд на жените с искането 
по време на отпуска по май-
чинство да не се натрупва 
платен годишен отпуск.

Всички останали аспекти на 
домашния труд – готвене, сер-
виране, разтребване, пране, 
сгъване, гладене на дрехи, гле-
дане на деца, кърмене, хигиена 
на децата, търсене и осигуря-
ване на детска градина и учи-
лище, обгрижване на ежеднев-
ните битови нужди на учени-
ците, поддържане на социални 
контакти с институциите и 
приятелските кръгове, грижа 
за малки, стари и болни, пла-
ниране, пазаруване, сметки 
и т. н., и т. н. – остават заво-
алирани като „семейната сфе-
ра”, привидно отвъд икономи-
ческите отношения. В Бълга-
рия тоталната експлоатация 
на женския труд се предлага 
в сантименталната опаковка 
на „традиционните семейни 
ценности”.

Пренебрегването на до-
машния труд като труд обу-
славя полови неравенства в 
разделението на труда в об-
ществото. Стереотипът на 
„домакинята” оправдава по-ни-
ското заплащане на труда, из-

РАБОТНИЧЕСКИЯТ ФЕМИНИЗЪМ

Домашното насилие е социално-икономическо насилие
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ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ

Посланието на Жълтите жилетки: всичко е възможно!
Раул Ванейгем  (1934)  е  белгий-
ски писател и философ. Най-голяма 
известност  получава  с  участие-
то си заедно с Ги Дебор в Ситуа-
ционисткия  интернационал  (1961-
1970). Пише серия книги под различ-
ни псевдоними, в които отстоява 
идеята за самоорганизира-
щи се и самоуправляващи се 
общества.

Става пропагандист на нов вид 
стачки, в които работниците от 
сферата  на  услугите  и транспор-
та  обслужват  гражданите  без-
платно.  Това  превръща  „мързели-
вия” и деструктивен  характер на 
стачките,  за  което  ги  критику-
ват,  в  съзидателен  и  сплотяващ. 
Така пътниците на летището и га-
рата вече не протестират срещу 
стачкуващите, а напротив – ста-
ват  съпричастни  към  положение-
то на работниците.

Човек е изумен от времето, 
необходимо, за да излязат 
от своята летаргия и резиг-
нация толкова много жени и 
мъже, чието съществуване е 
ежедневна борба срещу маши-
ната на печалбата, против 
преднамереното опустоша-
ване на живота и земята.

Мълчанието всъщност 
беше добре оркестрирано. 
Вниманието беше отклонява-
но с много шум около полити-
чески кавги, където конфли-
ктите и съвкуплението на ля-
вото и дясното свършиха от-

егчени и потънали в присмех. 
Понякога лукаво, понякога от-
крито, те подбуждаха война-
та на бедните срещу по-бе-
дните от тях – срещу мигран-
тите, прогонени от войните, 
от мизерията и от дикта-
торските режими. До момен-
та, в който разбрахме, че по 
време на това перфектно съг-
ласувано невнимание, машина-
та за смилане на живите се 
въртеше непрекъснато.

Това изясни много неща. На-
края разбрахме, че истински-
те нарушители са държавите 
и финансовите интереси, кои-
то ги спонсорират, а не разби-
вачите на луксозни витрини.

Онези, които превзеха Бас-
тилията на 14 юли 1789 г., 
имаха малко познания, освен 
неясни проблясъци за фило-
софията на Просвещението, 
която по-късно щяха да от-
крият, практикувайки сво-
бодата, с която дидровци, 
волтеровци и русовци искаха 
да ги просветят.

Тази свобода беше сваляне-
то на тиранията. Интуитив-
ният отказ от деспотизма 
се противопоставяше на ги-
лотината на якобинците, на 
термидорианците, на монар-
хическата реставрация на Бо-
напарт, тя се противопоста-
вяше на палачите на Парижка-
та комуна, за да стигне от-
въд Аушвиц и ГУЛАГ.

Разбира се, не можем прос-
то да се задоволим с унищо-
жението на символите. Да 
изгориш една банка не озна-
чава да взривиш банковата 
система и диктатурата на 
парите. Да запалиш префек-
турите и архивите на адми-
нистративната документа-
ция, това не е като да при-
ключиш с държавата.

Друг обещаващ знак: дока-
то тълпите, стадните съ-
бирания, се манипулират лес-
но – да не забравяме клиен-
телизмите, които бушуват 
от крайно ляво до крайно дяс-
но, – тук, поне за момента, 
отбелязваме липсата на на-
чалници и назначени предста-
вители, което смущава сил-
но властта; от кой край да 
се улови тази неуловима мъ-
глявина? Тук и там наблюда-
ваме, че хора, които обикно-
вено потъваха в масата, сега 
разговарят помежду си, проя-
вяват творчески хумор, ини-
циативност и находчивост, 
човешка щедрост (дори кога-
то винаги са възможни про-
вали).

Какво да кажем за данъци-
те, които далеч не са от пол-
за за онези, които ги плащат, 
и служат за спасяване на бан-
ковите злоупотреби? За бол-
ниците, които нямат меди-
цински персонал? За земедел-
ските производители, кои-

то торят почвата, лишени 
от субсидии, които отиват 
за промишленото земеде-
лие, хранителната промиш-
леност и замърсяването на 
земята и водата? За учени-
ците и студентите, изпра-
щани в концентрационни ла-
гери, където пазарът идва да 
избере своите роби?

Очевидно, тъй както въл-
ната на демократичния то-
талитаризъм го потвържда-
ва, всички форми на управле-
ние, от миналото до настоя-
щето, само влошават наша-
та заплашителна безчовеч-
ност. Култът към печалба-
та подкопава солидарност-
та, щедростта, гостопри-
емството. Черната дупка на 
рентабилната ефективност 
постепенно поглъща радост-
та от живота и неговите га-
лактики. Няма съмнение, че 
е време да възстановим све-
та и нашето ежедневно съ-
ществуване. Няма съмнение, 
че е време да „си свършим 
сами работата” срещу деяни-
ята, които се вършат срещу 
нас и които ни разрушават.

В сравнение със свободи-
те на търговията, които 
експлоатират и убиват жи-
вото, свободата винаги е 
крехка. Малко е достатъчно, 
за да я обърне и да я промени 
в противоположното. Нищо 
не я възстановява.

Всичко е възможно, дори 
самоуправляващите се 
общи събрания

Следват откъси от интервю на спи-
сание NML с Раул Ванейгем. Пасажи-
те в курсив са цитати от негова-
та книга.
В своята книга за при-

носа към появата на тери-
тории, освободени от дър-
жавно и пазарно присъст-
вие, вие пишете, че пред-
почитането на днешното 
зло пред по-лошото утре, 
ни пречи да се изправим. И 
все пак, жълтите жилет-
ки се изправиха и то точ-
но за да запазят мястото 
си в днешната цивилизация 
на консуматорството и на 
цар-автомобил, която вие 
осъждате.

Не би трябвало да ви убег-
не, че целта на моята книга е 
главно да разклати примире-
нието, безразличието и апа-
тията, които досега толери-
раха студено програмирано-
то и наложено с нарастващ 
цинизъм опустошаване на зе-
мята и на живота за смет-
ка на човечеството. Това, че 
една голяма експлозия от гняв 
внезапно и неочаквано избух-
на с привидно безсмислени мо-
тиви, ми доставя дълбоко удо-
влетворение. Те се изправиха, 
за да запазят мястото си – 
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вършван от жени в икономика-
та, на базата на вредни и не-
верни представи в общество-
то като цяло и сред работо-
дателите в частност. Напри-
мер, на жените се гледа като 
на ненадеждни работници, фи-
зически и емоционално неиз-
държливи. Тази представа е 
напълно погрешна предвид из-
ключителната ангажираност 
на жените с физическото, со-
циално и емоционално възпро-
извеждане на човешкия вид. 
Поради многобройните им 
други задължения отвъд огра-
ниченията на работното вре-
ме обаче жените биват осъж-
дани за склонността към от-
съствия и закъснения, докато 
в същото време пак от тях се 
очаква да прекъсват работа, 
за да предоставят обгрижващ 
труд в дома. Уви, същият този 
обгрижващ труд се възприема 
от работодателите като за-
губа във вид на социален раз-
ход заради болнични и отпуск 
за обгрижване на болни деца и 
възрастни.

И така, в резултат на вза-
имосвързаните патриархат и 
капитализъм, жената работ-
ничка остава едновременно 
незаменима и невидима. Тя не 
се противи и не стачкува. Из-
олирана от организираните 
работнически и социални бор-
би, трудещата се жена оста-
ва обект на системното наси-

лие над жени в обществото. 
Един път тя е обект на тру-
дова експлоатация в официал-
ната икономика и в скритата 
домашна трудова среда. Вто-
ри път е обект на доминация 
на работното място и в се-
мейната сфера поради ниска-
та или никаква социално-ико-
номическа и финансово-мате-
риална независимост. При-
нудена е да продава труда си 
при каквито условия намери и 
е принудена да живее в каква-
то среда има, защото патри-
архалните норми правят не-
възможно социалното израст-
ване и личната свобода на же-
ните от работническата кла-
са. Към това следва да доба-
вим и символното насилие над 
жени навсякъде в публичното 
пространство, където жен-
ският образ е опредметен и е 
нормално да се гледа на жени-
те като на пасивни и безплат-
ни стоки, с които мъжете – и 
властничките – могат да по-
стъпват както си пожелаят. 
Този изключително вреден 
стереотип обуславя психоло-
гическия, физически и сексуа-
лен тормоз над жени в абсо-
лютно всички сфери на живо-
та, на работа, на обществени 
места, у дома. Същият стере-
отип се възпроизвежда и от 
либералното говорене за же-
ните като „жертви” на домаш-
но и сексуално насилие.

Ето защо АРС призовава же-
ните да не подценяваме еже-

дневния ни безплатен труд в 
семейната сфера в ролята ни 
на домакини, като същевре-
менно търсим начини заедно 
да излезем от дома и да участ-
ваме активно в социално-поли-
тическите борби, да се включ-
ваме активно и да инициираме 
събрания на работните мес-
та, в квартала, в детските 
градини, училищата и универ-
ситетите и да настояваме 
семейната сфера да се социа-
лизира, като домашният труд 
стане официална част от ико-
номиката, еднакво подходящ 
за мъже и за жени.

Социализиране на 
домашния труд

Социализирането на възпро-
изводителните дейности (до-
машният труд) трябва да 
бъде неизменен елемент от 
всяка програма или визия за 
системна промяна. Много ряд-
ко – да не кажа никога – се го-
вори или прави нещо за социа-
лизирането на домашната 
сфера сред анархистите (оси-
гуряване и поддържане на жи-
лище, готвене, пране, пазару-
ване, гледане на деца и тяхно-
то образование и т. н.). Някак-
ви бегли опити в тази насока 
са били земеделско-производи-
телни кооперативи, потреби-
телски кооперации, свободно-
образователни инициативи 
и подобни в историята на со-
циалните центрове и синдика-

та. Най-ярък пример, разбира 
се, за самоорганизирано социа-
лизиране на бита без държав-
но участие остават „Храна, а 
не Война!”, ангажирани със спо-
делено готвене и хранене за-
едно с хора в нужда, поддържа-
не на градина на общността, 
солидарни душове, самоорга-
низиран подслон за хора без 
дом през зимата, както и гру-
пи за взаимопомощ по специ-
фични проблеми, включително 
група на жертвите на насилие 
над жени.

Пример за реформистки 
подход към социализирането 
на домашната сфера е компле-
ксът от предложения към дър-
жавата, които колективът 
Левфем направиха в конте-
кста на протеста срещу на-
силието над жени организиран 
от Българския фонд за жени-
те. Предложенията включваха 
данъчна реформа към прогре-
сивно облагане, намаляване на 
ДДС върху детски храни, базо-
ви медикаменти и други стоки 
от първа необходимост, пови-
шаване на държавните субси-
дии в образованието и здраве-
опазването, за да се осигури 
масов достъп до качествено 
обслужване в болници, детски 
кухни, ясли, градини и училища, 
увеличаване на социалното 
подпомагане за майчинство, 
родителство, отглеждане на 
деца заедно с гарантирано 
осигуряване на реална запла-
та.

По този начин те разчупиха 
либералното клише за домаш-
ното насилие като изолирано 
от растящото социално не-
равенство. Напротив, акцен-
тираха върху редица социал-
но-икономически процеси, кои-
то правят жените уязвими 
потърпевши на засилващото 
се в обществото насилие. На-
пример разрухата на промиш-
леността и земеделието в 
приватизационния процес след 
1990 г., причинила безработи-
ца и трудова миграция, съпро-
водени от мизерия, задлъжня-
ване и зависимост от мафиот-
ски структури, спомага за пре-
връщането на жените в обект 
на икономическо и физическо 
насилие. Освен това, подрон-
ването на социалната систе-
ма и растящите корупция, про-
извол и безправие на работно-
то място нанасят удар върху 
жените извършващи обичайно 
неформален и невидим грижо-
вен труд срещу ниско или ни-
какво заплащане. Всичко това 
е съпроводено от възхода на 
консервативните сили, при 
което унижението над жени-
те се нормализира, случаите 
на насилие и убийства на жени 
остават безнаказани, а наси-
лието над жени се политизира, 
както в случаите с Виктория 
Маринова, Десислава Иванчева 
и Биляна Петрова.

Друг подход към проблема 
за социализиране на домаш-

РАБОТНИЧЕСКИЯТ ФЕМИНИЗЪМ

Домашното насилие е социално-икономическо насилие
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ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ

Посланието на Жълтите жилетки: всичко е възможно!
казвате вие? Какво място? Те 
нямат място в този „най-до-
бър свят” на гешефтари, кои-
то ги експлоатират и дистан-
ционно контролират като по-
требители и производители 
на стоки, които трябва да за-
плащат, и като доставчици, 
контролирани от бюрокрация-
та с данъци, с които ще спася-
ват банковите злоупотреби. 
Разбира се, силният вик „Basta! 
До гуша ни дойде!” – може да 
секне, да заглъхне. Добровол-
ното робство познава много 
бунтове без бъдеще. Дори гне-
вът на жълтите жилетки да 
затихне обаче, една голяма на-
родна – а не популистка – въл-
на се надигна и доказа, че нищо 
не може да устои на импулси-
те на живота.

Дали жълтите жилетки 
са новото име на тази кла-
са, която наричате обект 
на изтощителна работа, 
чиито заплати се изразход-
ват главно за закупуването 
на стоки?

Това не е класа, а разнород-
но движение, мъглявина, къде-
то политизираните хора от 
всички цветове се смесват с 
онези, които са прогонили по-
литиката от своите грижи. 
Глобалният характер на гне-
ва им не позволява на „народ-
ните” трибуни да овладеят и 

да манипулират стадото. За-
щото тук няма стадо, което, 
както обикновено, блее след 
касапина. Има хора, които се 
замислят за все по-несигурни-
те условия на своето ежеднев-
но съществуване. Има инте-
лигентност и отказ от недо-
стойната съдба, която им е 
отредена. Прозорливостта 
им опипва слепешком, пробива 
си път в несигурност. Това, че 
властта и нейните медийни 
слуги вземат бунтовниците 
за глупаци, само показва колко 
тъп и уязвим е капитализмът, 
за който постоянно ни внуша-
ват, че е неизбежен и непобе-
дим.

На идеята, че затъпени-
те от луксозни боклуци бъ-
дещи корабокрушенци се 
веселят на палубата, дока-
то корабът потъва, те от-
връщат: вас ви тревожи 
краят на света, а нас – кра-
ят на месеца. Какво ще им 
отговорите?

Докато вие се тревожите 
за края на месеца, гешефтари-
те, които ни управляват, не се 
интересуват от края на све-
та, а от края на техния свят, 
който ние вече не искаме; те 
не се интересуват от съдба-
та, която са отредили за нас и 
нашите деца, а за своя варвар-
ски свят на „егоистични смет-
ки”. Днес приижда вълна от ин-
телигентност като глътка 

свеж въздух в замърсената ат-
мосфера на канализацията, в 
която диктатурата на пари-
те ни включва във всеки един 
момент.

Дали жълтите жилетки 
не са пример за този про-
летариат, който е регре-
сирал до бившия си плебей-
ски статут? Жертва на 
финансовия капитализъм, 
който разгражда неговата 
човешка съвест и класово 
съзнание? Той вече не прави 
революции, не се бунтува.

Да, те са илюстрация на 
тази регресия. Както обаче 
пиша, пролетарското съзна-
ние, което някога е изтръгвало 
социалните си придобивки от 
държавата, е само една исто-
рическа форма на човешкото 
съзнание. То се възражда пред 
очите ни, съживява солидар-
ността, щедростта, госто-
приемството, красотата, по-
езията, всички тези ценности, 
задушавани до днес от рента-
билната ефективност.

Можем ли наистина ние, 
от по-ниските ексцен-
трични средни класи (с нис-
коплатена работа, задъл-
жение да използваме кола-
та си за всичките ни пъту-
вания, с жилища на изпла-
щане или живот под наем 
и пр.), да завоюваме самоу-
правлението на ежедневи-
ето?

Престанете да принизява-
те исканията до нивото на до-
макинската кошница! Вижда-
те добре, че тези искания са 
глобални. Те идват от всички 
страни, от пенсионери, учени-
ци от средните училища, от 
фермери, шофьори, които ка-
рат колите си, за да ходят на 
работа, а не за да си оправят 
тена на яхтата. Всички тези 
жени и мъже, тези анонимни 
хора, които се осъзнават, че 
съществуват, че искат да жи-
веят и че не искат да бъдат 
презирани от една република 
на гешефтарите.

Споменавате държава, 
сведена до простата си 
репресивна функция. Това 
ли виждате днес във Фран-
ция?

Това не е национален, а све-
товен проблем. Не знам какво е 
лицето на Франция, нито дали 
Франция има лице, но дейст-
вителността, която обхва-
ща това фиктивно предста-
вителство, е тази на мъже и 
жени, на милиони хора, под-
властни на една тоталитарна 
демокрация, която ги третира 
като стока.

Борбата на жълтите 
жилетки и силите, които 
вие приветствате в кни-
гата си (зоните за защи-
та, феминистките, еколо-
гичните активисти и пр.), 
може ли да ги сближи? Или 

те се противопоставят по 
принцип?

Те не се противопоставят, 
нито се обединяват. Ние сме 
навлезли в критичен период, 
в който най-малкото частич-
но предизвикателство се из-
разява в ансамбъл от глобал-
ни искания. Доматеното рас-
тение се оказва по-важно от 
военните и държавните боту-
ши, които идват, за да го сма-
жат – както в Нотр Дам де 
Ланд. Политическите лидери и 
онези, които се блъскат около 
им, за да ги заместят, мислят 
обратното. Те смятат, че об-
лагането на горивото с такси 
за онези, за които използване-
то на автомобила и бензина е 
станало необходимост, отне-
ма главозамайващите печалби 
на Total и съдружие. Зоните за 
защита не се ограничават да 
се борят с неудобствата, кои-
то мултинационалните компа-
нии им сервират с презрение 
към жителите на Земята; те 
са мястото, където нови фор-
ми на обществен живот пра-
вят първите си стъпки. „Всич-
ко е възможно!” – това е пос-
ланието на жълтите жилет-
ки. Всичко е възможно, дори 
самоуправляващите се общи 
събрания по средата на кръс-
топътищата, в селата, в 
кварталите. •

декември 2018 г.
Раул Ванейгем
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ните задължения е синдика-
листкият. В протестите от 
2017/2018 г. видяхме как две 
различни протестиращи общ-
ности – родителите на деца с 
увреждания и бившите работ-
ници от веригата Пикадили – 
поставиха искания в тази на-
сока в контекста на по-общи 
борби за граждански и трудо-
ви права.

По отношение на личната 
помощ за обгрижване на деца 
с увреждания, през юни 2018 г. 
родителите поискаха право 
на един или повече асистен-
ти според личните потребно-
сти, чийто труд да се запла-
ща от целеви бюджет, като 
родителите (най-често май-
ките) да имат право сами да 
решават дали външен човек, 
или те сами да обгрижват де-
цата си, но този полаган в се-
мейството труд да се зачита 
като стаж и да се осигурява, 
т. е. да бъде припознат като 
труд дори когато се извършва 
от родителя. Когато през ок-
томври 2018 г. те поискаха ос-
тавка на Валери Симеонов, ра-
ботодателските организации 
в лицето на представителите 
на КРИБ Кирил Домусчиев и Ев-
гени Иванов го защитиха.

В случая с Пикадили, през ес-
ента на 2017 г. работодате-
лят отстъпи пред искането 
на бременните и майките да 
им бъдат внесени дължимите 

осигуровки в НАП, което беше 
постигнато с огромни коорди-
нирани усилия на протестира-
щите работнички в два гра-
да – Варна и София. През 2018 г. 
обаче се оказа, че същите ра-
ботнички, които са били в бол-
ничен за бременност, раждане 
или по майчинство, не успяват 
да получат дължимите обез-
щетения за платен годишен 
отпуск поради администра-
тивни тънкости и хватки в 
осигуряването на достъп до 
Фонда за гарантиране на взе-
манията към НОИ.

И в двата случая неизбежна-
та юридическа страна на този 
тип борба беше отнесена към 
Омбудсмана на републиката 
в лицето на Мая Манолова. В 
този смисъл протестите по-
могнаха на определено лице в 
държавната политиката да 
гради позитивен имидж сред 
избирателите, докато систе-
мата като цяло остава съща-
та.

Вълните на недоволство на 
жените, майките и работнич-
ките имат различни причини, 
но всички са насочени към раз-
ширяване на социалните функ-
ции на държавата, които се 
свиват прогресивно през го-
дините под натиска на нео-
либералния проект за глобал-
на класова доминация. Повсе-
местна е практиката да се 
подписват договори на мини-
мална заплата, което пряко 
засяга обезщетенията за бо-

лест – включително обгрижва-
не на деца, болни и възрастни 
роднини, – майчинство и пен-
сии, т. е. отново непропорцио-
нално ощетяват работещи-
те жени. Тези обезщетения са 
и без друго твърде ниски, а ра-
ботодателските организации 
лобират за още повече приви-
легии. Предвид настъпващите 
по всички фронтове на социал-
ната политика атаки на капи-
талистическата класа в лице-
то на работодателските ор-
ганизации, организираната ра-
ботническа съпротива е нало-
жителна.

Устойчива промяна може да 
случи само отдолу нагоре, чрез 
самоорганизиране на обикнове-
ните трудови хора, солидари-
зиране на различни каузи и за-
сегнати групи на принципите 
на взаимопомощта и равнопо-
ставеността. По този път са-
моорганизираните колективи 
сме изправени пред предизви-
кателството да осигуряваме 
максимален, всеобщ достъп до 
пряко-демократични процеси и 
институции за всички хора, а 
това включва ангажираните 
с възпроизводителен труд в 
дома предимно жени, които ос-
вен това са обект на различни 
форми на насилие в публично-
то пространство.

Заключение

Не можем да мислим за наси-
лието над жени извън систем-

ното насилие, което характе-
ризира капиталистическия на-
чин на производство или ка-
питалистическата система. 
Фокусирането от страна на 
либералните феминисти из-
ключително върху битовото 
и полово мотивираното пси-
хологическо, физическо и сек-
суално насилие – което е нео-
спорим факт, – неглижира со-
циално-икономическото наси-
лие в обществото и систем-
ното му възпроизвеждане.

За разлика от либералния 
феминизъм, работническият 
феминизъм е метод на класо-
ва борба, при който социална-
та идентичност на трудещи-
те се има смисъл, доколкото 
представлява съществен фак-
тор в разделението и органи-
зацията на труда.

Организираното работни-
ческо движение трябва да взе-
ма присърце проблемите, про-
изтичащи от трудовата се-
грегация в капитализма. Да 
не забравяме, че домашният 
труд е труд. Трябва да създа-
ваме практически условия за 
реално участие на всички тру-
дещи се в социалната борба 
без компромиси.

Ситуацията поставя анар-
хистите пред няколко предиз-
викателства, свързани с наси-
лието в обществото.

Насилието е основополага-
що взаимоотношение в капи-
талистическото общество. 
Капитализмът е изграден 

чрез насилие – колониалната 
експанзия, заграбването на 
земи в колониите и в собст-
вените провинциални тери-
тории, първичното натрупва-
не чрез грабеж и насилствен 
и принудителен труд. Систе-
мата се поддържа чрез експло-
атация и репресии (полиция, 
военни, но и други методи на 
възпроизвеждане на зависи-
мост).

Как влияе капиталистиче-
ското насилие на взаимоотно-
шенията между хората в раз-
лични социални формирования 
като семейството, трудовия 
колектив, квартала граждан-
ските организации?

Каква е ролята на държава-
та като носител на социална 
отговорност по проблемите 
с неравенството и насилие-
то в междуличностните вза-
имоотношения? Има ли добра 
държава? Искаме ли повече 
държава в междуличностните 
взаимоотношения? Търсим ли 
алтернативи на държавното 
насилие за справяне с насилие-
то над жени и домашното на-
силие?

Позволяваме ли на общест-
веното насилие да формира 
междуличностните ни взаи-
моотношения? Какви ненасил-
ствени методи в междулично-
стното и организационното 
общуване и в прякото социал-
но политическо действие по-
знаваме и използваме? •

Мария Радева

РАБОТНИЧЕСКИЯТ ФЕМИНИЗЪМ

Домашното насилие е социално-икономическо насилие
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ВЪПРОСИ ЗА САМОПРОВЕРКА

Тест: анархисти ли сте?
О Т Г О В О Р Ъ Т  М О Ж Е  Д А  В И  И З Н Е Н А Д А
Вероятно сте чували нещо 
за това, кои са анархистите 
и в какво би трябвало да вяр-
ват. Твърде вероятно е оба-
че почти всичко, което сте 
чули, да е безсмислица. Много 
хора смятат, че анархисти-
те са поддръжници на насили-
ето, хаоса и разрухата, че са 
против всички форми на ред 
и организация или че са луди 
нихилисти, които просто ис-
кат да взривяват каквото им 
попадне. В действителност 
нищо не може да бъде по-да-
леч от истината. Анархисти-
те са хора, които вярват, че 
човешките същества могат 
да се държат по разумен на-
чин, без да се налага да бъдат 
принуждавани. Това е наисти-
на много проста идея, но е 
идея, която богатите и влас-
тимащите винаги са смята-
ли за изключително опасна.

Да започнем с няколко при-
мера от ежедневието.

На опашката за претъп-
кан автобус, въздържате 
ли се да не прередите дру-
гите, избутвайки ги с лак-
ти, дори при липса на поли-
ция?

Ако сте отговорили „да”, 
тогава сте свикнали да се 
държите като анархисти! 
Най-основният анархистки 
принцип е принципът за са-

моорганизацията: няма нужда 
хората да бъдат застрашени 
от наказателно преследване, 
за да могат да стигнат до 
разумни споразумения помеж-
ду си или да се отнасят с дос-
тойнство и уважение едни 
към други.

Всеки вярва, че самият той 
е способен да се държи почте-
но. Онези, които смятат, че 
законите и полицията са не-
обходими, го правят, защото 
вярват, че останалите хора 
не са способни да се държат 
така. Да се замислим обаче – 
останалите не се ли чувст-
ват точно като нас?

Анархистите твърдят, че 
почти цялото антисоциално 
поведение, което ни кара да 
приемаме за необходимост 
армиите, полицията, затво-
рите и правителствата, 
всъщност се дължи на систе-
матичните неравенства и 
несправедливости, които съ-
щите тези структури създа-
ват и правят възможни. Всич-
ко е омагьосан кръг. Ако хора-
та са свикнали с тях да се от-
насят, сякаш тяхното мне-
ние няма значение, те веро-
ятно ще станат ядосани, ци-
нични и дори склонни към на-
силие. Това, разбира се, улесня-
ва онези, които са на власт, 
да кажат, че мнението на та-

кива хора наистина няма зна-
чение. Щом разберат, че мне-
нието им има тежест колко-
то това на останалите, хо-
рата са склонни да станат 
значително по-сговорчиви.

Накратко: анархистите 
вярват, че в по-голямата си 
част самата власт и после-
диците от нея правят хора-
та безскрупулни и безотго-
ворни.

Членувате ли в клуб или 
спортен екип или друга до-
броволна организация, в 
която решенията не се на-
лагат от един лидер, а се 
извършват въз основа на 
общо съгласие?

Ако сте отговорили „да”, 
тогава принадлежите към 
организация, която работи 
по принципите на анархи-
зма! Друг основен анархист-
ки принцип е доброволното 
обединение. Това е просто 
въпрос на прилагане на демо-
кратични принципи в обик-
новения живот. Единствена-
та разлика е, че анархисти-
те смятат, че може да има 
общество, в което всичко 
да се организира по този на-
чин, всички групи да се осно-
вават на свободното съгла-
сие на членовете им. Тогава 
йерархични организации като 
армии, бюрокрации или големи 

корпорации, основани на чино-
почитание, вече няма да бъ-
дат необходими.

Може би не вярвате, че 
това е възможно, но всеки 
път, когато постигате съ-
гласие чрез консенсус, а не 
чрез заплахи, всеки път, ко-
гато сключвате доброволно 
споразумение с другиго или 
постигнете компромис, вие 
се анархисти – дори ако не го 
осъзнавате.

Анархизмът е просто на-
чинът, по който действаме, 
когато сме свободни да пра-
вим каквото решим във взаи-
моотношенията ни с еднакво 
свободни като нас хора. Така 
ни се налага да осъзнаем от-
говорността си към тях при 
вземане на решения.

Това води до друга важна 
точка: докато хората могат 
да бъдат разумни и внима-
телни, когато общуват с рав-
ни на себе си, то човешката 
природа е такава, че не може 
да им се вярва, когато имат 
власт над другите. Дайте на 
някого власт и той почти не-
изменно ще злоупотребява с 
нея по някакъв начин.

Смятате ли, че повече-
то политици са егоисти, 
които наистина не се ин-
тересуват от обществе-
ния интерес? Смятате ли, 

че живеем в икономическа 
система, която е зле зами-
слена и несправедлива?

Ако сте отговорили с „да”, 
то вие приемате анархистка-
та критика на днешното об-
щество – най-малкото в най-
широките ґ очертания.

Повечето хора са съглас-
ни с това. Те обаче се разли-
чават от анархистите по 
това, че мислят, че не може 
да се направи нищо по въпро-
са. Или че опитът за промяна 
ще направи нещата дори по-
лоши. Точно това, което ве-
рните слуги на властимащи-
те най-често проповядват.

Ами ако не е така?
В продължение на хиляди 

години хората са живеели без 
правителства. В много час-
ти на света хората и до ден 
днешен живеят извън кон-
трола на правителствата. 
Не се избиват, просто се оп-
равят в живота като всички 
останали. Разбира се, в едно 
сложно, градско, технологич-
но общество всичко това би 
било по-трудно, но техноло-
гията може също така да на-
прави всички тези проблеми 
много по-лесни за решаване. 
Ако най-добрите умове в на-
уката не измислят космиче-
ски оръжия или системи на 
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дори за момент се замислим, 
ще открием, че няма как да 
е вярно. Да, свидетели сме 
на създаването на безкрайно 
разнообразие от нови профе-
сии и индустрии от 20-те го-
дини на 20-ти век насам, но 
много малко от тях са свър-
зани с производството и раз-
пространението на нови про-
дукти като суши, iPhone или 
модерни маратонки.

Тогава какви са новите про-
фесии? Скорошен доклад вър-
ху заетостта в САЩ между 
1910 г. и 2000 г. дава ясна кар-
тина (забелязвам почти съ-
щото във Великобритания). 
През последното столетие е 
намалял драстично броят на 
работниците, заети като до-
машни прислужници, в индус-
трията и в селското стопан-
ство. В същото време броят 
на заетите като „специали-
сти, мениджъри, чиновници, в 
пласмента и услугите” се ут-
роява, като „достига една до 
три четвърти от общият 
брой работещи”. С други думи 
производствените професии, 
точно според предвиждания-
та, са автоматизирани до го-
ляма степен. Дори да отчита-
ме индустриалните работни-
ци по целия свят, включител-
но трудещите се маси в Ин-
дия и Китай, тези работници 
все още не са толкова голям 

процент от населението на 
света, какъвто са били преди.

Вместо обаче това да поз-
воли сериозно намаляване на 
работните часове без спад в 
заплатата, за да могат всич-
ки хора да имат време за свои-
те занимания, радости и идеи, 
ние виждаме не само раздува-
не на администрацията, но 
дори създаване на изцяло нови 
сектори – например на финан-
сите и телемаркетинга – или 
безпрецедентно разрастване 
на сектори като корпоратив-
ното право, академичната и 
здравната администрация, 
човешките ресурси и връзки-
те с обществеността. При 
това цифрите дори не включ-
ват хората, които осигуря-
ват административните, 
техническите, охранителни-
те и други услуги за тези сек-
тори. Нито пък за цялата гру-
па помощни индустрии (раз-
хождане на кучета, денонощ-
на доставка на пица), които 
съществуват единствено 
защото всички други прекар-
ват прекалено много време в 
работа за останалите отра-
сли.

Предлагам да ги наречем 
„безсмислени професии”

Сякаш някой се занимава 
единствено със създаване-
то на безсмислени професии, 
само за да ни накара да рабо-
тим повече. Точно тук е мис-
терията – точно това не би-

ваше да се случва при капита-
лизма. Разбира се, в старите 
неефективни „социалисти-
чески” държави като Съвет-
ския съюз, където работата 
се смята за право и свято за-
дължение, системата измис-
ля толкова работни места, 
колко трябва (в Съветските 
бакалии трябваха трима чи-
новници, за да продадат пар-
че месо). Разбира се, точно 
това е проблемът, който сво-
бодната конкуренцията се оч-
аква да реши. Според иконо-
мическата теория последно-
то нещо, което можем да оч-
акваме от едно предприятие, 
насочено към печалбата, е да 
харчи пари за служители, от 
които не се нуждае. Въпреки 
всичко, това се случва.

Докато корпорациите 
може да се занимават с без-
пощадно орязване на персо-
нала, съкращенията и „опти-
мизацията” винаги се стовар-
ват върху класата хора, кои-
то всъщност създават, мес-
тят, поправят и поддържат 
различни неща. Това се случва 
чрез някакъв странен алхими-
чески процес, който никой не 
може да обясни напълно, бро-
ят на платените бюрократи 
в крайна сметка нараства и 
все повече служители се оказ-
ват в положение, също като в 
Съветския съюз, реално да ра-
ботят по 40 или дори 50 часа 
седмично на хартия, но ефек-

тивно само 15 часа, точно 
както Кейнс предвижда, а ос-
таналото време да прекар-
ват в организиране или посе-
щаване на мотивационни се-
минари, писане в социалните 
мрежи или теглене на телеви-
зионни сериали.

Очевидно отговорът на 
този въпрос не е икономиче-
ски. Той е морален и политиче-
ски. От една страна, управля-
ващата класа е установила, 
че щастливо и продуктивно 
население със свободно вре-
ме е смъртоносна заплаха за 
нея. Помислете какво започна 
да се случва когато тези ус-
ловия се появиха макар и час-
тично през 1960-те! От дру-
га страна, за експлоататори-
те е много удобно трудът да 
бъде ценност сам по себе си и 
да се налага убеждението, че 
всеки, който не е готов да се 
подложи на някаква интензив-
на и неприятна работа през 
по-голямата част времето 
си, не заслужава да живее.

Веднъж, докато размишля-
вах над безкрайният ръст на 
административните отго-
ворности в британските ака-
демични среди, измислих едно 
възможно описание на ада. 
Адът е сбор от хора, които 
прекарват основната част 
от времето си в работа по 
задачи, които не харесват и 
не вършат особено добре. Да 
речем, че са били наети, защо-

то са майстори на шкафче-
та. После обаче откриват, че 
се налага да прекарват по-го-
лямата част от времето си 
в пържене на риба. Не, че има 
нужда от това или поне има 
нужда от сравнително мал-
ко количество пържена риба. 
Някак си обаче всеки е обсе-
бен от идеята, че останали-
те може би прекарват повече 
време в правенето на шкаф-
чета, вместо да изпълняват 
своята част от пърженето 
на риба. Съвсем скоро рабо-
тилницата се затрупва с ог-
ромни купчини безполезна 
зле изпържена риба. И това е 
единственото, което хората 
реално правят. Мисля че това 
е доста точно описание на 
моралната динамика на наша-
та икономика.

Наясно съм, че моето твър-
дение ще бъде посрещнато 
със следните възражения: 
„Кой си ти да определяш кои 
професии са необходими? Как-
во значи необходими профе-
сии? Ти например си професор 
по антропология, каква е нуж-
дата от твоята професия?” 
Наистина, голяма част от 
четящите жълта преса биха 
приели моята професия за де-
финиция на изхарчени безцел-
но обществени средства и 
от определена гледна точка 
това е вярно. Нямаме обек-
тивни критерии, с които да 
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ВЪПРОСИ ЗА САМОПРОВЕРКА

Тест: анархисти ли сте?
фондовите пазари, а се зае-
мат с автоматизирането 
на опасни, досадни или тежки 
задачи като добива на въгли-
ща или почистването на ба-
нята, а останалата работа 
разпределим между всички по-
равно? Колко ще работим то-
гава? Пет часа на ден? Чети-
ри? Три? Два? Никой не знае, за-
щото никой дори не си задава 
такъв въпрос. Анархистите 
смятат, че това са истин-
ските въпроси, които трябва 
да си зададем.

Наистина ли вярвате в 
онези неща, които казвате 
на децата си (или които ро-
дителите са ви казвали)?

„Няма значение кой е започ-
нал пръв”. „Не повтаряй греш-
ките на другите”. „Както си 
си постлал, така ще легнеш”. 
„Не прави на другите…” „Не 
бъди лош към хората, просто 
защото са различни”. Лъжем 
ли децата си, когато им каз-
ваме кое е добро и лошо, или 
сме готови да приемем сери-
озно това, което им говорим? 
Защото, ако приемете тези 
морални принципи с техните 
логически заключения, стига-
те до анархизма.

Да вземем принципа, че не 
трябва да повтаряме грешки-
те на другите. Ако хората го 

вземаха насериозно, щяха да 
изчезнат почти всички при-
чини за водене на война и сис-
темата на наказанията. Съ-
щото важи и за споделянето: 
винаги казваме на децата, че 
трябва да се научат да спо-
делят, да се съобразяват с 
нуждите на другия, да си по-
магат взаимно. После, в „ре-
алния” свят приемаме, че все-
ки е егоист и конкуренцията 
е човешка природа. Един анар-
хист обаче ще изтъкне: вяр-
ното е това, което казваме 
на децата. Почти всичко най-
ценно в човешката история, 
всяко откритие или дости-
жение, което подобрява живо-
та, се основава на сътрудни-
чество и взаимопомощ. Дори 
и сега, повечето от нас хар-
чат по-голямата част от па-
рите си за своите близки и 
роднини, отколкото за сами-
те себе си. Вероятно на све-
та винаги ще има хора, кои-
то по природа обичат да си 
съперничат, но няма причина, 
поради която обществото 
да насърчава такова поведе-
ние. Да не говорим за това хо-
рата да се конкурират за ос-
новни жизнени потребности! 
Това служи само на интере-
сите на властимащите, кои-
то искат да живеем в страх 
едни от други. Ето защо анар-
хистите призовават за обще-

ство, основаващо се не само 
на свободно сдружаване, а и 
на взаимопомощ. Факт е, че 
повечето деца растат с анар-
хистичния морал, а след това 
постепенно трябва да осъз-
наят, че светът на възраст-
ните всъщност не работи по 
този начин. Ето защо мнози-
на младежи се бунтуват, от-
чуждават, дори се самоуби-
ват или с годините се при-
миряват и озлобяват. Един-
ствената им утеха често е 
способността да отглеждат 
свои деца и да се преструват 
пред тях, че светът е спра-
ведлив. Какво би станало оба-
че, ако наистина започнем да 
изграждаме свят, основан 
на принципите на справедли-
востта? Няма ли това да е 
най-страхотният подарък за 
нашите деца?

Смятате ли, че хората 
са по природа корумпирани 
и зли или че някои от тях 
(жени, цветнокожи, бедни, 
нискообразовани) са по-нис-
ши индивиди, неспособни да 
се самоуправляват, и тряб-
ва да бъдат управлявани 
от тези, които ги превъз-
хождат?

Ако сте отговорили „да”, 
тогава явно все пак не сте 
анархисти. Ако обаче сте от-
говорили „не”, тогава вече спо-
деляте 90% от анархистките 

принципи и вероятно живее-
те до голяма степен в съгла-
сие с тях. Всеки път, когато 
се отнасяте към друг човек 
с внимание и уважение, сте 
анархисти. Всеки път, кога-
то изгладите различията си 
с другите, като стигате до 
разумен консенсус, а не оста-
вяте един да решава за всич-
ки останали, сте анархисти. 
Всеки път, когато имате въз-
можност да принудите няко-
го да направи нещо, но вмес-
то това решите да се обър-
нете към неговия разум или 
справедливост, сте анархи-
сти. Същото важи и за всеки 
път, когато споделяте нещо 
с приятел или дори когато ре-
шите да измиете съдовете – 
изобщо, когато постъпва-
те справедливо, постъпвате 
като анархисти.

Сега може да възразите, 
че всичко това е приложимо 
за малките групи от хора, но 
управлението на един град 
или страна е съвсем друг въ-
прос. Да, разбира се, има нещо 
вярно. Дори да децентрализи-
рате обществото и да прех-
върлите колкото може пове-
че в ръцете на малките общ-
ности, все още ще има мно-
го дейности, които трябва 
да бъдат координирани. На-
пример прокарване на ЖП ли-
нии, медицински изследвания 

и пр. Това, че нещо е сложно, 
обаче не означава, че няма 
начин да стане демократич-
но. Да, решението няма да е 
просто. Всъщност анархи-
стите имат всевъзможни 
идеи и виждания за това как 
едно сложно общество може 
да се управлява. Обяснението 
им обаче ще отиде далеч из-
вън обхвата на малък уводен 
текст като този. Достатъч-
но е да се каже, че много хора 
са прекарали много време да 
разработват модели на това 
как може да функционира наис-
тина демократично и здраво 
общество. Също толкова ва-
жно е, че нито един анархист 
не твърди, че има безпогре-
шен план. Последното нещо, 
което искаме, е да наложим 
калъп на обществото. Исти-
ната е, че вероятно не можем 
дори да си представим и поло-
вината от проблемите, кои-
то ще възникнат, когато се 
опитаме да създадем демо-
кратично общество. Въпре-
ки това сме уверени, че чове-
кът е доказал своята наход-
чивост и изобретателност 
в решаването на всички въз-
никнали проблеми. Стига да 
не се нарушават нашите ос-
новни принципи, които в край-
на сметка са елементарните 
принципи на човечността. •

Дейвид Гребър
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измерим обществената по-
лезност.

Затова не бих се опитвал 
да убедя някой, който е сигу-
рен, че работата му доприна-
ся за общото благо, че това 
не е така. Какво обаче да ка-
жем за хората, които сами 
смятат, че професиите им 
са безсмислени? Неотдавна 
се свързах наново със стар 
приятел от училище, когото 
не бях виждал от 12-годишен. 
С изненада открих, че през 
това време той е станал 
поет, а после и фронтмен на 
инди-рок група. Бях чувал ня-
кои от техните песни по ра-
диото, без да имам и най-мал-
ка представа, че познавам из-
пълнителя. Творчеството му 
беше брилянтно, иноватив-
но и без съмнение е просве-
тило и подобрило живота на 
хора по целия свят. След ня-
колко неуспешни албума оба-
че той загубил договора си, 
затънал в дългове, родила му 
се дъщеря и избрал – по него-
вите думи – „стандартния из-
ход” – да завърши право. Сега 
е корпоративен адвокат в из-
вестна нюйоркска кантора. 
За пръв път чух някой да при-
знава, че работата му е аб-
солютно безсмислена, като 
цяло безполезна за общество-
то и по негово мнение не би 
трябвало да съществува.

Тук могат да бъдат зада-
дени доста въпроси. Напри-
мер какво говори за нашето 
общество фактът, че има 
ограничено търсене на та-
лантливи поети и музиканти, 
но – както изглежда – неуто-
лим глад за корпоративни ад-
вокати. (Отговор: ако 1% от 
населението контролира по-
голямата част от благата, 
това което наричаме „пазар” 
ще оценява онова, което те 
смятат за полезно, а не това, 
което иска останалата част 
от населението.) То също 
така обаче показва, че пове-
чето хора на подобни позиции 
са наясно с „качеството” на 
професията си. На практика 
не съм срещал корпоративен 
адвокат, който не смята ра-
ботата си за отвратителна. 
Същото важи и за останали-
те категории от новопояви-
ли се професии, споменати по-
горе. Има цяла прослойка от 
добре платени професионали-
сти, които, ако срещнете на 
парти и споменете, че рабо-
тите нещо интересно и смис-
лено, изобщо ще избягват да 
обсъждат темата за своята 
професия. Оставете ги обаче 
да си пийнат и ще изслушате 
дълга тирада за това колко 
безсмислена и глупава е рабо-
тата им.

Това е дълбоко психологи-
ческо насилие. Как може някой 
дори да говори за достойн-

ство в труда, когато сам 
тайно чувства, че неговата 
професия дори не трябва да 
съществува? Как да не създа-
де това дълбоко чувство на 
гняв и възмущение? Нашето 
общество изглежда неверо-
ятно, защото управниците са 
открили как да насочат гне-
ва и недоволството, както 
в примера с пържената риба, 
точно срещу хората, които 
вършат смислената работа. 
Сякаш имаме правило, че кол-
кото по-полезна е нечия про-
фесия за останалите, тол-
кова по-ниско платена е тя. 
Отново е трудно да се посо-
чи точна мярка за полезност. 
Лесно обаче можем да придо-
бием представа, като си за-
дадем въпроса „Какво ще ста-
не, ако всички хора от дадена 
професия изведнъж просто из-
чезнат? Каквото и да мисли-
те за медицинските сестри, 
боклукчиите, автомонтьори-
те – очевидно е, че ако всички 
те изчезнат в облаче дим, ре-
зултатът ще бъде незабавен 
и катастрофален. Свят без 
учители или докери ще изпад-
не скоро в затруднения и дори 
такъв без писатели фанта-
сти и ска-музиканти ще бъде 
по-лошо място. Не е толкова 
ясно обаче как човечество-
то ще загуби, ако всички лоби-
сти, имиджмейкъри, преброи-
тели, продавачи по телефона, 
съдии-изпълнители или юрис-

консулти изчезнат по-подо-
бен начин. (Мнозина подози-
рат, че светът дори ще се по-
добри.) Въпреки това, с изклю-
чение на няколко често изтък-
вани професии като лекари-
те, правилото, че полезната 
работа е зле платена, изглеж-
да работи учудващо добре.

Още по-странно – като че 
ли битува разбирането, че 
всичко е в реда на нещата. В 
това се крие една от тайни-
те сили на десния популизъм. 
Пример за подобен популизъм 
е, когато таблоидите пре-
дизвикват недоволство сре-
щу служителите на лондон-
ското метрото, които блоки-
рат града при спорове по тру-
довите си договори. Самият 
факт, че работниците в ме-
трото могат да парализират 
Лондон показва, че техният 
труд всъщност е необходим. 
Явно точно това обаче драз-
ни останалите граждани. 
Още по-ясно проличава в САЩ, 
където републиканците със 
забележителен успех мобили-
зират недоволството срещу 
учителите или автоработни-
ците (а не срещу училищните 
администратори или ръково-
дителите на автомобилната 
индустрия, които всъщност 
причиняват проблемите) за 
уж незаслужено големите за-
плати и придобивки. На прак-
тика отношението им беше: 
„Вие сте длъжни да учите де-

цата! Да правите автомоби-
ли! От къде на къде имате на-
халството да искате пенсии 
и здравно осигуряване, срав-
ними с тези на средната кла-
са?”

Ако някой беше седнал да 
проектира трудови взаимо-
отношения, които идеално да 
отговарят на интересите на 
финансовия капитал, трудно 
би успял да сътвори по-добър 
модел от днешния. Работни-
ците, които наистина про-
извеждат продукт с реална 
стойност, са постоянно по-
тискани и експлоатирани. Ос-
таналите се разделят на две 
прослойки – вечно заклеймя-
ваната прослойка на безра-
ботните и немалко хора, на 
които се плаща, за да не пра-
вят нищо полезно. Предназна-
чението на вторите е да се 
идентифицират с перспекти-
вите и възгледите на управля-
ващата класа. В същото вре-
ме у тях се насърчава недо-
волство срещу всеки, чиято 
работа има ясна и неоспори-
ма социална стойност. Поне е 
ясно, че системата не е съзна-
телно проектирана. Тя е ево-
люирала в продължение на по-
вече от век опити и грешки. 
Нейното съществуване оба-
че е единственото обяснение 
защо, въпреки нашите техни-
чески възможности, не рабо-
тим по 3-4 часа. •

Дейвид Гребър
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ПРОЗРЕНИЯ

Труд и капитал: отвъд класовата борба

Стане ли дума за „класи” и „кла-
сова борба”, традиционните 
марксисти се просълзяват. 
Тяхната идентичност като 
критици на капитализма е не-
разривно свързана с тези по-
нятия. В условията, създадени 
в началото на XXI век от тре-
тата индустриална револю-
ция [роботронната – б. прев.], 
глобализацията на предпри-
емаческата икономиката и 
социалния разпад, класически-
ят облик на „пролетариата” 
потъва в прах.

Колкото повече марксист-
ките ветерани поддържат 
упорито идеята, че „ние все 
още живеем в класово обще-
ство”, толкова по-малко те 
могат да разберат тези ус-
ловия – или по-точно проти-

воречия – на капитализма, 
които се изострят повече 
от всякога, и че една социал-
ноикономическа криза от нов 
тип разтърсва планетата. 
Лишена от всякакви матери-
ални основи, тяхната крити-
ка на икономиката, приказ-
ките им за „завръщането на 
класите” стават все по-им-
потентни и социологически 
повърхностни. Затова те не 
са от полза за новите масови 
движения срещу капиталис-
тическата глобализация, вой-
ната и социалната разруха.

Концептуалният апарат на 
радикалната критика трябва 
да бъде почистен от праха.

„Революционната класа” на 
Маркс очевидно е индустриал-
ният пролетариат от девет-

надесети век. Обединен и ор-
ганизиран от самия капитал, 
той трябва да стане негови-
ят гробокопач. Социалните 
групи, формирани от наемни-
те работници в различните 
сектори на обществените и 
търговските услуги, инфра-
структурата и пр., могат да 
бъдат пришити към „проле-
тариата” само като допълни-
телни сили и то само докато 
той е масовото ядро на соци-
алния живот, доминиращо над 
фабриките, произвеждащи ка-
питали. Този традиционен мо-
дел на класите и на революци-
ята може да оцелее при обръ-
щане на цифровите съотно-
шения вътре в „пролетари-
ата” само в началото на два-
десети век, както смята по-
върхностно старият маркси-
зъм (например при обсъждане 
на тезите на Бернщайн).

Служителите в обществе-
ните услуги и другите вто-
рични сектори, които, малко 
по малко, се превръщат в мно-
зинство при капиталистиче-
ското възпроизводство, са 
социологически и икономиче-
ски различни от стария „про-
летариат”. Разходите за въз-
производството им се насла-
гват върху производството 
на индустриалната принаде-
на стойност, както и разхо-
дите за целия техен сектор. 

Доколкото съотношението 
между двете компоненти се е 
променило количествено, „фи-
нансирането” на допълнител-
ните сектори обаче вече не 
може да се осигури от реал-
ното производство на прина-
дена стойност; то трябва да 
бъде симулирано чрез прогноз-
ни очаквания за някаква бъде-
ща принадена стойност, коя-
то идва предимно от публич-
ния и частния дълг, печатане-
то на пари от държавата и 
„икономиката на финансови-
те балони”.

Разработената от Хил-
фердинг теория на „финансо-
вия капитализъм” трябва да 
се разбира в този контекст 
(без авторът да е съзнавал 
това). В действителност тя 
просто показва, че капита-
лът, движен от структурна-
та необходимост и от пре-
обладаващото цифрово те-
гло на обществените услуги 
и другите вторични секто-
ри, генерира такава степен 
на социализация, каквато той 
сам вече не е в състояние да 
понесе.

С третата индустриална 
революция – роботронната – 
това противоречие се засил-
ва. Капиталът унищожава 
собствената си база между 
чука и наковалнята: от една 
страна явно се разширяват 

секторите, които изглеждат 
само като разходи, изяждат 
„истинския” капитал, а от 
друга, роботронната револю-
ция продължава да свива ядро-
то на индустриалния капитал 
до невиждани нива. Маргина-
лизацията на индустриалния 
пролетариат протича успо-
редно с една фундаментална 
криза на капитализма от нов 
тип.

Вероятно формално мо-
жем да трансформираме вто-
ричните публични сектори в 
търговски капитал, като ги 
приватизираме, но тъй като 
това с нищо не променя тех-
ния икономически характер 
на производни, те ще бъдат 
демонтирани или дори разру-
шени. Капиталът е неспосо-
бен да се поддържа в подоб-
на ситуация, всички форми са 
изчерпани и той няма друг из-
ход, освен да разгради обще-
ството. Резултатът е соци-
ология на кризата с маси без-
работни и получаващи „доход 
за интегриране”, псевдонеза-
висими работници „на парче”, 
мизерстващи „дребни пред-
приемачи”, самотни майки и 
пр., без да говорим за изпада-
нето на третия свят в една 
примитивна икономика на на-
турално стопанство и грабе-
жи.
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Труд и капитал: 
отвъд класовата 
борба

В тази криза се проявява 
истинското лице на конкурен-
цията, залегнала в същност-
та на самия капитал. Конку-
рентната борба противопос-
тавя не само труд срещу ка-
питал и капитал срещу капи-
тал, но също така икономиче-
ски сектори, блокове и обек-
ти едни срещу други, нации 
едни срещу други, мъж срещу 
жена, човек срещу човек, дори 
дете срещу дете.

Класовата борба се превръ-
ща в неразделна част от тази 
система на повсеместно бо-
ричкане, напълно неспособна 
да ни изведе отвъд капитали-
зма. За да се конкурират, ра-
ботниците трябва да дейст-
ват в същите общи рамки. По 
принцип капиталът и трудът 
са просто различни елемен-
ти в едно и също социално ве-
щество – трудът предста-
влява жив капитал, а капита-
лът – мъртъв труд. При нова-
та криза обаче дори отвлече-
ното понятие „труд” –произ-
водствената основа на капи-
тала – се стопява. Идеята за 

„класовата борба” губи своя 
безплътен ореол. Новите дви-
жения вече нямат същност-
на опора, живо битие в „мяс-
тото им в процеса на произ-
водство”. Оттук нататък те 
могат да се самоопределят 
само със своите ясни иска-
ния – да предотвратят соци-
алния разпад, продиктуван от 
фалшивите повели на капита-
лизма. В бъдеще тези движе-
ния ще търсят общото и ра-
ционално използване на про-
изводителните сили в съот-
ветствие с техните нужди, 
а не според абсурдните кри-
терии на капиталистическа-
та логика. Те могат да бъдат 
обединени единствено от це-
лите за освобождение и ра-
венство, а не от трескавата 
суматоха на самоизяждащия 
се капитал. Това, което прак-
тиката открива експеримен-
тално, теорията ще трябва 
да формулира концептуално. 
Само тогава новите движе-
ния ще могат да станат ра-
дикално антикапиталистиче-
ски по нов начин, т. е. отвъд 
старата класова борба. •

Роберт Курц

ЛУКОВМАРШ И КОНТРАПРОТЕСТЪТ СРЕЩУ НЕОНАЦИСТКОТО ШЕСТВИЕ

Без нацисти по улиците ни!
На 16 февруари 2019 г. за 16-
та поредна година, фашисти 
и неонацисти ще марширу-
ват в София, отдавайки по-
чит на Христо Луков, прона-
цистки български генерал от 
времето на Първата светов-
на война.

Сборището, което преми-
нава по софийските улици, на-
помня на най-мрачните мо-
менти от историята на 20-
те и 30-те години на ХХ век, 
на периода на нестабилност, 
репресии, война.

Благодарение на гласната 
и негласната подкрепа на ме-
дии, институции и управлява-
щи спрямо подобни прояви, Со-
фия отново ще се превърне в 
сборен пункт на крайнодесни, 
пронацисти и профашисти, 
повечето от които никак не 
са случайни – членове на раз-
лични европейски нацистки 
групировки, опасни не само с 
призивите си за насилие, но и 
с действията си, чрез които 
прилагат на практика свои-
те заплахи. Голяма част от 
тях са криминално проявени – 
през 2015 г. са задържани учас-
тници в Луковмарш, у които 
са намерени ножове, боксове 
и други оръжия. Всяка година 
организаторите на шестви-
ето се хвалят с връзките си 
с най-мащабните съвремен-
ни неонацистки движения – в 
Полша, Хърватия, Германия, 

Швеция, Унгария, Франция, Ис-
пания, Италия и дори Русия.

Апатията и толерант-
ността на част от българ-
ското общество към събития 
като Луковмарш също спома-
га за засилването на крайно-
дясната пропаганда и влия-
нието на човеконенавистни-
те идеи, които фашистите, 
скрити зад маските на патри-
оти и родолюбци, изповядват.

Анархисти са в основата 
на организацията на проте-
ста срещу Луковмарш, който 
ще се проведе в деня на на-
цисткото шествие, 16 фев-
руари и ще тръгне от градин-
ката пред Столичната баня. 
Шествието „Без нацисти по 
улиците ни!” се провежда от 
2011 г. насам, като първона-
чално започва с протестен 
митинг от 7 души пред сгра-
дата на Столична община. 
Последното шествие през 
2018 г. събира над 400 души, 
сред които се открояват 
анархисти и непартийни леви 
от цяла България и съседните 

страни. Шествието „Без на-
цисти по улиците ни!” е най-
мащабната и единствената 
ежегодна антифашистка де-
монстрация у нас.

Луковмарш е манифест на 
всички брутални античовеш-
ки схващания. Целта на кон-
традемонстрацията „Без на-
цисти по улиците ни!” е да 
обедини всички, които се про-
тивопоставят на омраза-
та и разделението, искат да 
живеят в разбирателство с 
околните, подкрепят солидар-
ността, взаимопомощта, чо-
вечността, толерантност-
та.

Нека покажем на неонаци-
стите, че те не са гласът на 
българското общество!

Демонстрацията срещу Лу-
ковмарш ще се проведе на 16 
февруари, събота, 14:00 часа, 
сборен пункт –  градинката 
при Централната минерална 
баня в София. За повече инфор-
мация следете фейсбук стра-
ницата Antifa Bulgaria/Антифа 
България. •
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Анархистичната субкултура
Липсата на въображение изисква 

модели, кълне се в тях и живее 
само чрез тях.

Лесно е да заявим, че няма 
анархистично движение в Се-
верна Америка.

Това твърдение ни осво-
бождава от необходимост-
та да изследваме самото дви-
жение и ролята, която всеки 
трябва да има в него. Мрежа 
от публикации, книжарници, 
анархистични домове, скуоти 
и връзки на комуникация меж-
ду тези антидържавни еле-
менти обаче със сигурност 
съществува. Кристализира 

субкултура между тези еле-
менти с общи нрави, ритуа-
ли и символи на „бунтовност”. 
Възможно ли е обаче една су-
бкултура да създаде свобод-
ни индивиди със способности 
да изградят живота си такъв, 
какъвто го желаят? Анархис-
тичната субкултура със си-
гурност е неспособна. Надя-
вам се да успея да засегна въ-
проса в тази статия.

Анархистичната субкул-
тура не съдържа бунтовниче-
ски действия, а исторически 
изследвания, социални анали-
зи (теория), креативни игри 
и изследвания по лично осво-

бождение. Тези практики оба-
че не създават една цялостна 
добре построена наука, насо-
чена към разбирането на об-
ществото и създаването на 
възможности за изграждане 
на нашия живот такъв, какъв-
то го искаме. Вместо това го 
представят като част от со-
циални роли, понякога прели-
ващи една в друга, но предим-
но разделени, което действа 
като средство за самопод-
дръжка на самите лица, кои-
то са създадени от тази су-
бкултура и която те от своя 
страна създават.

Политически коректни ак-
тивисти доминират радикал-
ната дейност в тези субкул-
тури.

Те отричат нуждата от 
социален анализ. Казват, че 
нещата вече са написани и ре-
шени от левите либерали – 
феминизъм, гей либерали, ан-
тирасисти, защитници на 
животните, екология, социа-
лизъм, противници на война-
та – добави щипка антидър-
жавничество и, О БОЖЕ, това 
е анархизъм! Е не е ли? За да 
отхвърлят всякакви съмне-
ния за своята анархистиче-
ска принадлежност, анархоа-
ктивистите ще подсигурят 
имиджа си, като викат най-
високо по демонстрации, из-
горят някое друго знаме, ще 
твърдят, че са готови да се 
бият с полицията, фашисти-

те, любителите на военна-
та техника и пр. Това, което 
няма да направят, е да анали-
зират своята дейност или 
роля като активисти, за да 
видят дали изобщо подрон-
ват устоите на системата, 
или просто играят роля на ло-
ялна опозиция, която я укреп-
ва, като придава колорит на 
сюжета на зле написаната со-
циална постановка. Техният 
отказ от аналитично мисле-
не позволява на много от тях 
да се самозаблуждават, че са 
част от масово движение на 
бунтовност, което впослед-
ствие ще се трансформи-
ра в анархия. Никакво такова 
масово движение обаче не съ-
ществува на континента и 
действията на активистите 
са предимно „изпускане на па-
рата” в опозиционни ритуали, 
които само подсилват тяхна-
та позиция в анархистичната 
субкултура.

Анархистичните истори-
ци са предимно професори, 
публицисти и библиотекари, 
интересуващи се от запазва-
нето на историческата ин-
формация за анархистите. 
Повечето от тези хора са 
добронамерени, но не правят 
критичен анализ на тази ин-
формация. По-голямата част 
от анархоисторическите ма-
териали изглежда поддържа 
създаването на митове, про-
славянето на герои, мъчени-

ци и примери за подражание. 
Всички тези примери обаче 
се провалят в създаването 
на нещо повече от времен-
ни анархистични ситуации. 
Това от своя страна най-мал-
кото трябва да доведе до въ-
проси за това защо и как са се 
провалили, което води отвъд 
простото твърдение, че са 
били смазани от властимащи-
те. Липсата на такива анали-
зи най-вече прави анархистич-
ните историци неспособни 
да представят борбите сре-
щу властта. Те правят точно 
обратното – превръщат ги 
в това, което официалната 
история е за обществото, и 
стават същото и за анархис-
тичната субкултура – мит, 
който поддържа днешния 
властнически ред.

Някой антиавторитарни 
теоретици интелектуално 
атакуват основите на обще-
ството по начини, които из-
обличават методите за соци-
ално опитомяване. Това води 
дори до снемането на етике-
та „анархист” при някои от 
тях, но с отхвърлянето на 
властта и връзките със су-
бкултурата чрез техните 
публикации и приятелства 
те продължават собствена-
та си роля в нея. И въпреки 
цялата дълбочина на техни-
те интелектуални търсения, 
действията им явно се изра-
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зяват най-общо в известна 
степен на отказ от работа, 
кражби и дребен вандализъм…

Терапията в групи за под-
крепа са примамливо пороч-
на форма на самозаблуда. Гру-
па от хора се събират заедно, 
за да говорят за общ проблем, 
бреме или форма на потисни-
чество, които търпят. Тази 
практика незабавно прехвър-
ля проблема от измерения-
та на ежедневния им живот, 
от индивидуалната им връз-
ка с проблема и обстоятел-
ствата, които го създават, 
към измерението на „нашия 
общ проблем”, където може да 
бъде впримчен в идеологиче-
ска рамка. Групите за подкре-
па се сформират с определена 
цел (иначе защо да се правят?), 
което оформя дейността на 
групата, отклонява посоката 
на заключенията и уеднаквя-
ва участниците в обща иде-
ологическа рамка. Създава се 
отчуждение (само жени, само 
гейове и т. н.), което подсил-
ва най-лошите тенденции в 
групите за подкрепа, като га-
рантира че никакъв външен 
елемент не може да проник-
не. Някои анархисти лекомис-
лено не обръщат внимание на 
тези авторитарни, собстве-
нически и шовинистични прак-
тики на т. н. потиснати гру-
пи. Всички тези терапевтич-

ни форми отчуждават хора-
та от техния ежедневен жи-
тейски опит и ги пренасят в 
„терапевтичното” измерение, 
където се превръщат в инте-
грална част от специфична 
социална или идеологически 
формирана рамка. В случая с 
„анархотерапевтите” това е 
рамката на анархистичната 
субкултура и ролята, която 
те играят в нея.

Повечето от хората, кои-
то съм срещал в анархосуб-
културата, са искрени. Те на-
истина искат да се борят с 
властта и да я унищожат, 
но са продукт на общество-
то, обучени да се съмняват в 
себе си и желанията си и да се 
страхуват от неизвестното. 
Намират субкултура с пре-
допределени роли, към които 
да се адаптират. Много по-
лесно е да се поставят в роля 
или роли, в които се чувстват 
най-комфортно, сигурно и смя-
тат, че са част от бунтарска 
среда, вместо наистина ис-
крено да се хвърлят в трудо-
емкия живот на бореца срещу 
обществото.

Анархистичната субкулту-
ра не може да бъде израз на жи-
вия анархизъм и свобода. Като 
деца на обществото ние сме 
реторически обучени да се 
съмняваме в себе си, да се 
боим от неизвестното и да 
предпочитаме сигурността 
пред свободата. Не е учудва-

що, че толкова лесно попада-
ме в дейности, които създа-
ват и поддържат субкултура. 
Крайно време обаче е да при-
знаем пред себе си, че това е 
нашият начин да се адаптира-
ме към обществото, което 
твърдим, че мразим, да наме-
рим собствена ниша за сами-
те себе си в неговата струк-
тура. Защото тази субкулту-
ра не е истинско предизвика-
телство за обществото, а 
просто лоялна опозиция, за-
местваща едни от правилата 
на обществото с други.

Така че е време да захвър-
лим сигурността, да се откъс-
нем абсолютно – както би ка-
зал сюрреалистът – от всич-
ки правила, да избягаме от 
арената на анархосубкулту-
рата или да я разрушим. Вина-
ги ще има хора, които настоя-
ват да знаят какво ще замес-
ти празното, но смисълът е 
именно в това да не се поста-
вя нищо на негово място. Про-
блемът при нас, слабостта 
на тези, които твърдят че 
са срещу властта, е нашата 
нужда да имаме власт в гла-
вите си, отговор, начин да не 
се отклоним от правия път. 
Ние не вярваме в собствени-
те си сили и в онези моменти, 
в които властта за момент 
се пропуква и отваря безкрай-
ни възможности, не смеем да 
изследваме неизвестното, 
да изживяваме своите страс-

ти и желания. Вместо това 
канализираме своето недо-
волство в кухи форми на про-
тест, които премахват нуж-
дата да се изправим пред ис-
тинските си страсти и жела-
ния.

Отказът от правила, от 
всякакво ограничение тряб-
ва да включва отказ от анар-
хосубкултурата, защото тя 
е форма на авторитарност. 
Откъснем ли се от нейната 
хватка, оставаме сами със 
себе си. Като преходни, посто-
янно променящи се, страстни 
личности, всички се превръ-
щаме в творци на живот сре-
щу правилата на общество-
то, което иска да ни вкара в 
своя калъп. Бунтът престава 
да бъде роля и се превръща в 
непрестанен отпор срещу оп-
итите да откраднат живо-
та ни. Анархията престава да 
бъде идеал и се превръща в оп-
устошителна сила за власт-
та, като я подкопава и отваря 
възможности, нови светове 
за откриване. За да осъзнаем 
това, трябва да престанем 
да мислим като жертви и да 
започнем да мислим като тво-
рци. Сковаващата параноя коя-
то се е просмукала в начина, 
по който общуваме със света, 
трябва да бъде отречена, за 
да можем точно да определим 
силните и слабите страни 
на обществото, с което еже-
дневно се сблъскваме, за да мо-

жем интелигентно да го раз-
клатим из основи. Една приш-
порваща параноя – осъзнава-
нето, че обществото и него-
вият тормоз са аномалии, че 
светът е пълен с чудеса и кра-
сота, че във всичко това най-
съкровените ни желания лесно 
могат да се сбъднат – тряб-
ва да се насърчава. Тогава ще 
дръзнем да посегнем към не-
известността, да заживеем 
заедно свободно и страст-
но, без просто да се понася-
ме, като приемаме честните 
разногласия. Ще дръзнем да се 
изправим срещу обществото 
със силата на своите въжделе-
ния, мечти и жажда за живот. 
Ще отхвърлим лесните отго-
вори, системите и чувство-
то за сигурност на затвора, 
какъвто те са, като заложим 
на свободата във възторже-
ното изследване на неизвест-
ното, приключението на от-
криването на чудния свят, от 
който властта се опитва да 
ни лиши. Всичко, от което ни 
лишават, трябва да вземем и 
да вземем не като се подчиня-
ваме на някаква субкултура, а 
като се хвърлим стремглаво в 
неизвестното, като се осме-
лим да загърбим всичко, което 
ни потиска, независимо колко 
удобно го прави, и да се вдиг-
нем на тотален бунт срещу 
обществото. •

Feral Faun
превод: човекаЕживотно

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Анархистичната субкултура
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ИНТЕРНАЦИОНАЛНАТА КОМУНА НА РОЖАВА:

„Да останем заедно извън държавата“
Интервю  на  анархисткия  дигита-
лен  център It’s Going Down  с 
участник  в  Интернационал-
ната комуна на Рожава  за 
актуалната  ситуация  в  Североиз-
точна Сирия

Какво мислите за изтег-
лянето на американските 
войски от Сирия?

Когато се появи новината 
за решението на Тръмп, много 
от нас – интернационалисти-
те в Рожава – започнахме от-
чаяно да проверяваме нейна-
та достоверност, а после се 
опитахме да осмислим нова-
та ситуация и да обсъдим зна-
чението ґ за милионите ци-
вилно тук, за последствията 
за бъдещата революция и за 
живота ни. Забелязах, че кюрд-
ските ни другари реагираха по 
различни начини, като, разби-
ра се, изпитваха гняв зара-
ди предателството, но като 
цяло за тях това беше нещо 
очаквано. Кюрдското движе-
ние за свобода има 40-годи-
шен опит във въоръжената 
борба против безпощадно-
то и продажно капиталис-
тическо правителство, член 
на НАТО, а кюрдският народ 
не познава друго освен пре-
дателство в продължение на 
векове. Хората тук никога не 
са се осланяли на нищо, освен 
на силата и издръжливостта 

на кюрдското освободително 
движение. Решението, което 
потресе света, беше посрещ-
нато с нов изблик на гордост 
за революционните постиже-
ния, за които на местните 
жители се наложи да платят 
огромна цена. Това е отноше-
ние, което сме длъжни да при-
емем в предстоящата борба.

САЩ в сговор с турско-
то правителство?

Медиите отделиха голямо 
внимание на въпроса кои им-
периалистически държави са 
„печеливши” и кои „губещи” в 
тукашната ситуация, макар 
тя да се променя всеки ден. 
Някои аналитици обрисуваха 
картина на това как кюрдско-
то движение се възползва от 
противоречията между им-
перските държави, възниква-
щи по време на борбата им 
за влияние, и как сега то се 
сблъсква със сериозни изпита-
ния на силите си в момент, в 
който интересите на свръх-
държавите се сблъскват с 
демократично-федератив-
ния проект за Рожава. Нямам 
представа за това, което в 
последните дни и години са 
казали зад закрити врати раз-
личните империалистически 
сили, борещи се да изсмучат 
живота от тази земя. Амери-
канците направиха каквото 
направиха. Сега нашата зада-

ча е ясна – да се противостои 
на касапницата, която носи 
със себе си турското прави-
телство.

Много хора се страху-
ват, че ИДИЛ ще се присъ-
едини към турските сили и 
ще нападне територията 
на Рожава, както това се 
случи по време на нахлува-
нето в Африн. Как YPG/YPJ 
(Народните отряди за са-
моотбрана и женските от-
ряди за самоотбрана) реа-
гираха на тази заплаха?

Преди няколко дни светов-
ните информационни агенции 
отново пуснаха фалшиви но-
вини, представени като обек-
тивни факти, разпространя-
вайки пропагандистките за-
явления на империалистиче-
ските сили. Този път се спе-
кулираше с това, че сирийска-
та държавна армия е нахлула в 
центъра на Манбидж. Когато 
новината достигна до града, 
местното население не реа-
гира с паника или бягство, хо-

рата се събраха в центъра на 
града, пееха песните на кюрд-
ската съпротива. Това беше 
решителен момент. Не само 
кюрдските сили, оглавяващи 
самоотбраната (YPG и YPJ), 
но също и арабските, тези на 
сирийските турци и асирий-
ските християнски опълче-
нци, обединени с YPG/YPJ под 
знамето на Сирийските демо-
кратични сили (СДС), са гото-
ви да се сражават с Турция. 
Турция води преговори за съз-
даването на т. нар. „Пояс на 
безопасност”, който би уни-
щожил всички по-големи гра-
дове в Рожава, в които мили-
они хора свободно и заедно 
строят истински демократи-
чен живот, намирайки се под 
постоянна военна заплаха от 
страна на Турция. YPG/YPJ е 
народна армия и хората нико-
га няма да се примирят с раз-
рушаването на техните до-
мове, общини, на всичко, кое-
то е създадено тук.

Ако турското правител-
ство действително предпри-
еме широкомащабно нападе-
ние, гонението на хората от 
тази земя ще се превърне в 
истински геноцид, а както 
сме виждали неведнъж – пра-
вителството е напълно спо-
собно на подобно зверство. 
Десетки хиляди мъченици да-
доха живота си за революция-

та. Дали ще загинат още тол-
кова – не се знае.

Мнозина в САЩ и други 
страни си задават въпроса 
какво трябва да се направи 
в така създалите се усло-
вия. Трябва ли да призовем 
Америка да не отстъпва, 
или сме длъжни да търсим 
други начини да подкрепим 
народа на Рожава?

Вярно е, че американският 
народ в частност е против 
това страхливо решение на 
Тръмп. Като интернационали-
сти обаче ние сме длъжни да 
мислим отвъд пределите на 
очертаните държавни грани-
ци, да действаме с непокла-
тимите убеждения на наши-
те кюрдски другари. За да бъ-
дем точни – необходима ни е 
сериозна антифашистка мо-
билизация срещу организации-
те, свързани с турските вла-
сти и техните интереси на 
Запад. Трябва да се разбере, че 
продажбата за 3,5 млрд. дола-
ра на ракети Пейтриът някол-
ко дни след като Тръмп и Ер-
доган си стиснаха ръцете е 
недвусмислен ход в подкрепа 
на турската агресия. Необхо-
дими са ни другари и журнали-
сти, готови да дойдат тук, с 
риск за живота си, които да 
разкажат на света истина-
та.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛНАТА КОМУНА НА РОЖАВА:

„Да останем заедно извън държавата“
Разбира се, революцията 

не може да съществува като 
любезна услуга от страна на 
западните правителства. 
Бремето върху раменете на 
кюрдското освободително 
движение обаче ще стане мал-
ко по-леко, когато Турция бъде 
заставена да поеме отговор-
ност за зверствата си, ко-
гато се отрежат мръсните 
сделки на другите капиталис-
тически правителства с тур-
ското правителство на воен-
нопрестъпници.

Какво прави Интерна-
ционалната комуна в тази 
обстановка?

Днес нашата основна зада-
ча е да разпространяваме но-
вини за това, което се случва 
и може да се случи тук, както 
и опровержения на пропаган-
дата на враговете ни. Много 
от написаното и казаното за 
Рожава се възприема – дори 
от поддръжниците ни – като 
черна кутия, в която нищо 
не може да бъде достоверен 
факт за действителното 
положение и за хората, прос-
то като поредната пешка на 
шахматната дъска на Близ-
кия Изток.

Като интернационална ко-
муна ние се чувстваме от-
говорни да се борим с тези 

представи. Убедени сме в не-
обходимостта да се каже на 
света какво се случва тук и 
какви ще бъдат последстви-
ята за милиони хора, ако Тур-
ция наистина нахлуе. Ние ис-
каме посланието на кюрдско-
то освободително движение 
да стигне до западния свят. 
В турската държава работи 
киберармия от 6000 трола, 
които разпространяват ней-
ната пропаганда в социални-
те мрежи. Ежегодно прави-
телството харчи милиони 
за всевъзможни лобистки ин-
тереси. Понякога изглежда, 
че всичко, което ни е нужно 
за противодействие на про-
пагандната машина, са шепа 
другари на запад с известен 
опит в работата с медиите 
и няколко лаптопа. В същото 
време ние работим с кюрдски 
и други другари от местни-
те медийни структури, за да 
противостоим на турската 
пропаганда и да разпростра-
ним колкото се може по-до-
бре и по-надалеч истината за 
революцията.

Кои основни източници 
на информация (сайтове) 
могат да следват хората, 
за да се информират за ак-
туалните събития?

Осветяваме ситуацията 
в Рожава чрез нашия сайт 
internationalistcommune.com 

и чрез различните ни профи-
ли в социалните мрежи, на-
пример в Туитър: twitter.com/
communeint.

Великолепният сайт 
komun-academy.com прави за-
дълбочени анализи на идеи-
те на кюрдското движение. 
Ако проследите публикации-
те на кюрдския академик Ди-
лар Дерик (DilAr) във Фейсбук, 
ще намерите множество ана-
литични статии и материа-
ли. Публикациите на Хавжин 
Азис (Dr. Hawzhin Azeez) в Туи-
тър също са добър източник 
на информация.

Ако търсите информация 
от журналист, запознат с 
движението, който разпола-
га с актуална, точна инфор-
мация и разбира случващото 
се тук, няма да намерите по-
подходящ от Владимир Ван 
Вилгенбург (@vvanwilgenburg).

Искате ли да добавите 
или споделите още нещо?

Жизненоважно е да се раз-
бере, че надвисналото напа-
дение от страна на Турция 
не трябва се възприема като 
„просто още една страна на 
гражданската война в Сирия”, 
както това се прави и обсъж-
да в момента от нашата во-
айорска, но в крайна сметка 
отегчена и незаинтересова-
на преса. Разбира се, смър-
тта на всеки цивилен човек 

в Сирия е трагедия. Това, кое-
то се случва тук, обаче има 
многократно по-голямо зна-
чение.

Тоталната война срещу 
Рожава не би била просто по-
тушаване на революцията. 
Това ще се превърне в уни-
щожаване на всичко, постиг-
нато с непрестанни усилия и 
труд в продължение на чети-
ридесет години в условията 
на жестоки репресии в чети-
рите краища на Кюрдистан. 
Това е война срещу жените, 
срещу правото на самооп-
ределение на народите, про-
тив едно от малкото огнища 
на съпротива срещу държав-
ността и капиталистическа-
та система. Изборът между 
социализъм и варварство ни-
кога не е бил по-ясен от този 
тук и сега.

Другари, молим за вашата 
подкрепа, с чувство на гор-
дост за собствената ни сила 
и с разбиране на това, че за-
едно сме по-силни, незави-
симо от цялата мощ на вра-
говете ни. Ние знаем, че те 
никога няма да могат да по-
стигнат силата и красота-
та на солидарността, изко-
вана в съпротивата. •

Източник: itsgoingdown.org/
stand-together-outside-the-state/

Превод от руската публикация 
на avtonom.org
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ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ ВЪПРОС

Словото и 
оловото
I.

Всички досегашни наши рево-
люции бяха смазвани с поли-
цейско и военно насилие. Няма 
никакви причини да се мисли, 
че в бъдеще ще бъде по-различ-
но. За да смажат в зародиш 
всеки революционен опит, 
господстващите класи на ка-
питалистите и властници-
те, са действали и ще дейст-
ват без да подбират сред-
ствата. На първо място чрез 
насилието на създадените с 
тази цел държавни институ-
ции и частни паравоенни фор-
мации. За да съхранят „слад-
кия живот”, който им осигу-
рява днешната политическа 
и социаликономическа систе-
ма, те са готови на най-ужас-
ните, нечовешки и издевател-
ски престъпления. В борбата 
си срещу революционерите 
те не се отказват от прила-
гането им и в „мирно” време. 
Следователно, премахването 
на тяхната паразитна и на-
силническа система не може 
да се осъществи без употре-
бата на революционно наси-
лие от страна на „нисшите”, 
потискани и експлоатирани 
класи. Историческият опит 
показва, че в борбата срещу 
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За йерархията в държавата

Понятието йерархия е произ-
водно от двете гръцки думи 
ἱερός = свещен и αρχία = власт, 
командване. „Светостта”, 
както знаем от „Свети” Авгу-
стин Блажени, който влязъл 
в конфликт с божията „мъд-
рост”, че всяка власт е от 
всевишния, произхожда от 
бандитизма („всяка държава е 
една голяма банда и всяка бан-
да е една малка държава”). По-
степенно изкристализират 
държавните органи и инсти-
туции. Така властта се пре-
връща в йерархическа систе-
ма по пирамидалния принцип. 
С една особеност: строител-
ството на държавната пира-
мида се извършва от върха 
към основата.

При генезиса на йерархия-
та и единоначалието, опре-
делена роля играят икономи-
чески, юридически, религиоз-
ни и идеологически фактори. 
Който обаче иска да разбере 
„началния тласък” и механи-
ката на установяването на 
една централна власт с вър-
ховенството ґ върху дадена 
маса и територия, препоръч-
ваме да се запознае с методи-
те и „принципите” на избора 
на capo di tutti capi (шефът на 
всички шефове) в сицилианска-
та мафия, който е еквивален-
тът на царя на царете в цар-

ството на политическите 
гангстери.

Плодотворността на по-
добен метод в обяснението 
на еволюцията на видовете, 
с използване на сравнителна-
та анатомия и ембриология, 
може да се онагледи със закона 
на немския натуралист Ернст 
Хекел. Неговата перифраза за 
държавните науки звучи така: 
онтогенетичното развитие 
на сицилианската мафия пов-
таря в концентриран вид фи-
логенетичното на държав-
ния бандитизъм в световна-
та история.

Че насилието стои в осно-
вата на раждането на държав-
ната йерархия, личи от факта, 
че първите държавни струк-
тури (институции) са шпион-
ските „органи” от доносници 
и постоянната професионална 
платена армия, с техните йе-
рархия, дисциплина и единона-
чалие.

За съжаление, истински-
ят живот на главатарите на 
бандите и обкръжението им 
е покрит с безсловесност-
та на летописците и остава 
скрит от любопитния взор 
на потомството. От тъмни-
те векове са останали много 
малко редове, от които дори 
Кювие не би могъл да възста-
нови скелета и функционира-
нето на полицейската и воен-
на машина, и обладалите я па-
триотични „идеали”. Послед-
ните предизвиквали „възтор-

жени, спонтанни, всенародни 
движения” на организираните, 
обучени, подчинени на строга 
йерархия професионални убий-
ци и пладнешки разбойници, 
които в историята и консти-
туциите се обозначават като 
кралска, републиканска или на-
родна армия и „органи на си-
гурността” според статута 
и „идеалите” на плащащите в 
брой пълководци и жандарми. 
Обикновено някой от тях ста-
вал и държавен глава, а после 
му се прикачвали и останали-
те атрибути на властта. Той 
плащал на своите доносници 
и войници, раздавайки с пълни 
шепи от „придобивките”, кое-
то обстоятелство ни кара да 
заключим, че армията и поли-
цията са били наемни и плате-
ни, т. е. материално заинте-
ресовани от основния им „по-
минък” – грабежът. Днес този 
техен занаят е регламенти-
ран с „правни процедури” от 
юдеохристиянската цивили-
зация с помощта на „демокра-
тични избори”, с които на ста-
дото е предоставено „право-
то” да избира кои ще го доят, 
стрижат и одират кожата му 
през определения от консти-
туцията мандат.

Древната и най-новата све-
товна история изобилстват 
с доказателства на тези ни 
твърдения. За да не се връща-
ме назад в „тъмните векове”, е 
достатъчно да посочим прес-
ните примери за злодеяния-

та на вермахта и гестапото 
през Втората световна вой-
на, на КГБ и сталиновите „ви-
тязи” след нея или на ЦРУ, ФБР 
и морската пехота, на чуждес-
транния легион или на китай-
ския ГУЛАГ с техните събрани 
от кол и въже наемници, с кои-
то разновидностите на све-
товния капитал и на негова-
та дипломация се опитваха да 
съхранят позициите си в све-
та на колониализма и да про-
дължат la belle époque. Прос-
тите аритметични сметки 
биха ни разкрили, че „вътреш-
ните” и „външните” грабежи и 
кланета през XX и наченалия 
XXI век надхвърлят сумарни-
те престъпления срещу чове-
чеството (по Глава 14 от НПК) 
за всичките 60 предишни ве-
кове на неговата политическа 
история…

Йерархическата организа-
ция, в която властта и команд-
ването са „свещени”, предпола-
га класирането на личности-
те и групите в разряди и „еше-
лони”, в които всеки по-нисш 
е подчинен на по-висшия. Най-
”висшите” или върхът на йе-
рархическата пирамида са за-
воювали „правото” да команд-
ват, да искат безпрекослов-
но подчинение от страна на 
по-нисшите и изпълнение на 
„спуснатите” заповеди. Вис-
шестоящите имат правото 
да променят или анулират ре-
шенията на „нисшите”. Вгра-
дени в йерархическата систе-

ма на командване и подчине-
ние, личностите, социалните 
групи и слоеве или класи раз-
полагат с определени порции 
от привилегии, „националния” 
доход и степени на власт или 
са изключени от тях. Мощта, 
богатството и техните „ат-
рибути” са най-големи на вър-
ха, където са се настанили 
най-”отговорните” господа и 
другари в една йерархическа 
организация – държавна, пар-
тийна, военна, църковна или 
финансово-икономическа. Те 
клонят към нула при най-нис-
шите „ешелони”, които обра-
зуват базата на пирамидата. 
От само себе си се разбира, че 
за „правилното” функционира-
не на подобна организация гри-
жите се възлагат на властта 
с нейните институции, тран-
смисии, „органи” и… доносници.

След повече или по-малко 
продължителни борби с агре-
сивен характер от страна на 
бъдещия йерархически елит 
те завършват обикновено с 
налагане на отношенията на 
командване и подчинение и 
приемането на този ред от 
онези, които в говоримия език 
обозначават с понятието на-
род.

В интерес на истината 
трябва да посочим, че подоб-
ни отношения се наблюдават 
и сред известна част от зоо-
логическите видове, където 
решаващи са ръстът, зъбите, 
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господарите това средство 
може да се използва ефикасно 
само при наличието на опреде-
лени условия.

Многократно и по различни 
поводи сме описвали тези не-
обходими и достатъчни усло-
вия, в резултат на които се 
създава революционна ситуа-
ция. От последните две – ре-
волюционната стихийност 
на въставащите маси и орга-
низацията на революционе-
рите – само второто условие 
зависи изцяло от нашия инте-
лект и воля. Затова тук ще се 
спрем на организационния въ-
прос.

Целта на революционната 
организация е да подпомогне 
масите при организиране на 
тяхната бунтовна стихия. 
Нашата задача и дълг е да съз-
дадем тази организация. При 
това – преди съзряването на 
останалите условия.

Въпросът е как, с какво да 
се започне?

От историческия опит на 
анархистите от различните 
страни, а и от собствения ни 
(напр. Женевския кръжок и нему 
подобните групи в страната) 
можем да заключим, че една 
революционна организация се 
създава най-често върху осно-
вата на кръжоци за изучаване 

и усвояване на анархистиче-
ската теория. Това са групи по 
интереси за запознаване, усво-
яване и актуализация на рево-
люционната теория на анар-
хизма с оглед сегашната ре-
алност в развитие. Без това 
революционната ситуация ще 
бъде проиграна, както това се 
случи при рухването на болше-
вишките диктатури.

Такава кръжочна работа из-
исква значителни усилия и вре-
ме, самодисциплина и себеот-
даване на каузата на социална-
та революция. Затова е нужно 
да се отсеят и отстранят без 
много шум негодните елемен-
ти (славолюбиви и морално не-
чистоплътни личности, глупа-
ци, лентяи, пияници, страхли-
вци или психопати), които мо-
гат да компрометират, разло-
жат и ликвидират дейността 
на кръжока. Тази неприятна, 
но абсолютно задължителна 
операция (още повече, че има-
ме горчив собствен опит) се 
улес нява от неголемия брой 
членове на всеки кръжок, кое-
то позволява опознаването и 
проверката на всеки член от 
другарите му.

Същевременно, с течение 
на времето, когато условията 
ги задължават, кръжоците ще 
се превръщат в бойни групи, 
чиито членове се въоръжават, 
за да решават задачи, отива-

щи отвъд пропагандната, аги-
тационна и организационна 
дейност.

Следваща стъпка, след не-
обходимото сработване меж-
ду отделните кръжоци чрез 
поставянето и решаването 
на общи и по-мащабни задачи, 
е тяхното федериране до дос-
тигане на критичната маса в 
революционната организация, 
която ще ни позволи да поста-
вим своя печат върху теку-
щите събития и обществени-
те процеси, като в нито един 
момент не забравяме, че само 
СЛОВОТО И ОЛОВОТО МОГАТ 
ДА СПАСЯТ СВЕТА!

За да бъде максимално пло-
дотворна работата на групи-
те по интереси, те трябва да 
си изработят учебен план и 
материалите, които считат, 
че са им необходими за анар-
хистическото самообразо-
вание и подготовка на члено-
вете им за ежедневната бор-
ба и за грядущата революция 
и същевременно да им послу-
жат за извънкръжочната про-
пагандна и агитационна дей-
ност. Още по-задоволителен 
ще бъде резултатът, като 
кръжоците си обменят учеб-
ните материали и опит, като 
провеждат общи събрания и 
дискусии.

Когато развитието е стиг-
нало до федерирането на кръ-

жоците, учредителният кон-
грес трябва да излъчи групи 
за разработване на проектоп-
рограма и проектоустав. Про-
ектите трябва да бъдат пре-
доставени за всеобщо разиск-
ване, критика, видоизменение, 
разширение с нови парагра-
фи или предложения за елими-
нирането на породилите не-
съгласие или допълването им 
от всеки анархист. Резулта-
тите от тази предварител-
на работа на групите тряб-
ва да се внесат за дискусия и 
одобрение от групите по ин-
тереси, след което на федера-
лен конгрес да бъдат утвърде-
ни като организационни доку-
менти, чието приемане, как-
то и работата за осъществя-
ването им ще станат задъл-
жителни за всички членове и 
кандидати за включването им 
във Федерацията.

Паралелно с това, Федерал-
ният конгрес трябва да пла-
нира дейността на организа-
цията до следващия конгрес, 
като разпредели задачите и 
работата за изпълнението 
им между групите по инте-
реси, превърнали се в идейни 
организации по места. Още 
в предреволюционния пери-
од те трябва да провеждат 
действия, имащи отношение 
към решението на поставени-
те задачи.

Разработването на рево-
люционната дейност, нейна-
та стратегия, тактика, ме-
тоди и средства на борба в 
подробности по разбираеми 
причини е конспиративно, не-
подлежащо на публично огла-
сяване, преди революционни-
ят пожар да е обхванал стра-
ната…

Никога не трябва да забра-
вяме, че тайната или явна со-
циална война между „висшите” 
и „нисши” класи напомня шах-
матната игра. В нея срещу на-
шата дейност врагът използ-
ва освен различните методи 
на компрометирането ни, ин-
филтриране на организации-
те ни с агентите на своите 
полицейски служби и вербува-
не на предатели в собстве-
ните ни организации с оглед 
унищожението им в зародиш. 
Освен това, на всеки наш ход 
противникът отговаря със 
свой, който може да промени 
нашите планирани отнапред 
действия. Затова от първос-
тепенна важност за нашата 
борба са разработените кон-
трамерки, противодействия, 
контраатаки и динамична 
смяна на бойните планове. 
Това са проблеми, които ще 
разгледаме в други статии и 
във вътрешни организацион-
ни материали. •

Георги Константинов

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ ВЪПРОС

Словото и оловото
» » » продължава от страница 9

ноктите, силата. Тези „атри-
бути”, които чрез оплождане-
то и наследствеността под-
помагат естествения подбор, 
могат да послужат като оп-
равдание на йерархията сред 
стадата на някои животински 
видове. Нещо, което не може 
да се твърди за склеротици-
те, маниаците и шмекерите, 
които ръководят народните 
стада от всички континенти.

В прехода от животно-
то към човека, диктатурата 
свлича хората на най-ниско-
то стъпало. (Демокрацията е 
в известен смисъл временен 
компромис, постигнат в бор-
бите между йерархията и под-
чинените.) При диктатурата 
властта е удържала пълна по-
беда, но това не означава, че 
процесът на натрупване на 
експлозиви в основите на пи-
рамидата е ликвидиран.

Точно това натрупване, 
приближаващо критичната 
маса, обяснява краха на „реал-
ния социализъм”, който търсе-
ше спасението си в „нови мо-
дели”, включително от китай-
ски образец. Те бяха хибрид 
между илюзията и измамата. 
Илюзията е у господарите, 
които се надяваха, че посред-
ством „моделите” ще наме-
рят компромис и класов мир с 

експлоатираните и потиска-
ни от тях поданици или „обек-
ти на властта”. Що се отнася 
до измамата – тя е предназна-
чена за народа, за когото ста-
рите лозунги, демагогия, фра-
зеология и „атрибути” бяха из-
губили всякакво въздействие, 
разкрили мистификаторския 
си характер и станали негод-
ни да прикриват паразитизма, 
грабежа и сладкия живот на йе-
рархическата върхушка.

Спасителната котва за 
една изпаднала в беда дикта-
тура е „пазарната демокрация” 
и подкрепата на „свободния 
свят” с неговите заеми и бро-
ниран юмрук или в краен слу-
чай – приказките за „самоупра-
вление”. Идеите обаче имат 
своя вътрешна логика: който 
каже самоуправление, казва 
анархия или нищо!

Йерархическият ред е при-
знак за изостаналостта на чо-
вешките общества. Истори-
ческата еволюция на тези об-
щества и цивилизации, запо-
чнала с подчинение пред наси-
лието, може да завърши само с 
насилие над йерархията и уни-
щожението ґ, с което ще се 
направят първите стъпки към 
превръщането на „политиче-
ското животно” в свободен чо-
век и към освобождението на 
обществото. •

Феранте Пала

ТЕОРИЯ

Критика на 
историческия 
разум
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КАКВО И КАК

Ти си нужен на революцията!
О Т Н О С Н О  О Б У Ч Е Н И Е Т О  Н А  А Н А Р Х И С Т И Т Е
За по-успешното разпростра-
нение на анархистките идеи и 
за развитието на движение-
то е необходимо резултати-
те от революционната дей-
ност да бъдат възможно най-
качествени – тоест дейст-
вията трябва да бъдат по-
ефикасни. Красивият агита-
ционен материал привлича 
по-силно вниманието, обуче-
ният оратор по-добре говори 
пред публиката, активистът, 
запознат с информационната 
безопасност, защитава по-
добре своите данни. Колкото 
по-качествен е резултатът 
от делата на активиста, 
толкова по-ефикасна ще бъде 
работата на движението, а 
оттам по-бързо и по-добре 
ще се решават поставените 
задачи (тук няма да се спира-
ме на влиянието на външните 
условия). Един от факторите, 
осигуряващи ефикасността 
на действията и постигане-
то на резултатите, е нали-
чието на специални познания 
и навици в най-различни обла-
сти. Охраната на мероприя-
тията и сблъсъците с враго-
вете например изисква уме-
ния за ръкопашен бой. Колко-
то по-високо е нивото на под-
готовката, толкова по-добре 
действа активистът в съот-
ветната област.

По-този начин професио-
налният революционер е ре-
волюционният анархист, кой-

то притежава специални зна-
ния и навици, развива ги и ги 
прилага системно в дейност-
та си.

Ако движението си поста-
вя конкретни цели и иска да ги 
постигне, трябва да се „от-
лепи” от нивото на марги-
налната дейност, от „дейст-
вието заради самото дейст-
вие”. Позивите с примитивен 
шрифт и разкривените над-
писи по стените са от вче-
рашния ден. Струва си да се 
откажем от практиката „и 
така става”, защото анархи-
змът не се нуждае от подая-
ния. Ако действаме по тази 
логика, защо се изненадваме, 
че идеите ни са маргинални и 
неразбираеми за никого?

Често новаците в движе-
нието питат какво трябва да 
прави и да умее анархистът в 
областта на социалната бор-
ба. Списъкът с такива умения 
е много обширен, но може да 
се раздели на няколко групи:

Агитацията и 
пропагандата

Тази област включва цялата 
„визуална” част от агитаци-
ята: оформлението на бро-
шурите, техния дизайн, изра-
ботването на знамена, тех-
нологията на печата, работа 
с камерата, видеомонтаж, 
създаване на цифрови изобра-
жения, графити и т. н. Агита-

цията и пропагандата са едни 
от основните ни работи вън 
от организацията и следова-
телно първото, което хора-
та най-често виждат, когато 
се срещнат с анархистките 
идеи. Затова по-нататъшни-
ят интерес към анархизма до 
голяма степен зависи от не-
говата ефективност и дос-
тъпност.

Риториката

На умението грамотно, ла-
конично и достъпно да изла-
гат своите идеи революцио-
нерите от миналото отделя-
ха първостепенно значение. И 
наистина, на практика устно-
то, живо слово, с което се об-
ръщаме към интересуващите 
се, има много по-голяма ефек-
тивност, отколкото печат-
ната агитация. Воденето на 
дискусии, публичните изказ-
вания пред голяма аудитория, 
публицистиката и комюнике-
тата са крайно необходими 
и за анархистите от днеш-
ното време, за разпростране-
нието на нашите идеи. Да се 
развиват тези навици пома-
га не само четенето на спе-
циализирана литература, но 
и периодичната организация 
на спорове и дискусии, а също 
така на семинари и практика 
за подобряване на навиците.

» » » продължава на страница 12
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с а й т   н а   „ С в о б о д н а   м и с ъ л ”   sm.a-bg.net

и м е й л   н а   Ф А Б :     fab@a-bg.org
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София, ЖК Надежда ,  пощенски к лон 12 2 0 ,  пощенска к у тия 5 9

о т г о в о р е н   р е д а к т о р   А. Ванчев

п р е д п е ч а т н а   п о д г о т о в к а   Свободна мисъл

1. Неизвестен извършител 400 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ
Тези  книги  и  нови  заглавия  можете  да  купите  в  София  от  книжарница  Нисим  на  бул.  Васил  Левски  59,  Български книжици  на 
ул.  Аксаков  10  и  в  книжарницата  на  бул.  Дондуков  срещу  Първа  английска  гимназия.  Книгите  могат  да  бъдат  поръчани  и  изпратени  от  
Тодор Иванов – телефон за заявки и доставки 0896 613 727.

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

2. Национално освобождение и безвластие – Г. Хаджиев 3 лв

3. Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев 3 лв

4. История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев 3 лв

5. Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев 2х3 лв

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

8. Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал 3 лв

9. Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин 3 лв

10. Краят на държавата и капитала – Г. Константинов 5 лв

11. С думи вместо с куршуми – Г. Константинов 7 лв

12. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов 5 лв

13. Национализъм и култура (в два тома) – Рудолф Рокер 10 лв

14. Бакуниновата теория и практика на социалната революция – Г. Константинов 9 лв

15. Михаил Бакунин – избрани страници за и от него 4 лв

16. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 7 лв

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

19. Досие на обект №1218 – Александър Наков 4 лв

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

21. Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов 2х7 лв

22. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 7 лв

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

28. Напред и ако пътят води към Голгота! – Георги Константинов 7 лв

29. Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги Константинов 7 лв

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

37. Един безвластник в лапите на властта – Константин Кантарев 10 лв

38. Статии – Александър Наков според възможностите

39. Социална революция или смърт – Георги Константинов 10 лв
БРОШУРИ:

1. Стопанисването на земята – Г. Хаджиев 2,50 лв

2. Проблемът за организацията на анархизма – Г. Хаджиев 2,50 лв

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

4. Отговор на една вярваща – С. Фор 2,50 лв

5. За общината 2,50 лв

6. Федерализъм и централизъм – Рудолф Рокер 2,50 лв

7. Крахът на руския държавен комунизъм – Рудолф Рокер 3 лв

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
•  На 03.01.1826 г. избухва бунтът на 

декабристите в Южна Русия.
•  На  06.01.1848  г.  в  Калофер  е  роден 

Христо  Ботев,  пръв  предтеча  на 
анархизма в България.

•  На  06.01.1966  г.  в  Пловдив  умира 
анархистът  Петър  Манджуков, 
участник  в  македонското  движе-
ние, един от групата на „Гемиджи-
ите”.  Автор  на  книгата  „Предве-
стници на бурята”.

•  На 07.01.1923  г. в Ямбол се открива 
петата  национална  конференция  на 
Федерацията  на  анархокомунисти-
те в България (ФАКБ).

•  На 08.01.1870 г. в Лондон умира руски-
ят революционер Херцен.

•  На  09.01.1905  г.  в  Марсилия  умира 
анархистката  Луиз  Мишел,  участ-
ничка в Парижката комуна.

•  На  10.01.1863  г.  избухва  въстание  в 
Полша срещу руския царизъм.

•  На 12.01.1898 г. Емил Зола обнародва 
знаменитото си „Аз обвинявам”.

•  На 13.01.1900 г. в с. Попина е роден 
анархистът  Никола  Енчев  Великов 
(Керенски),  участник  в  анархистка-
та чета „Братя Бълхови” и в испан-
ската революция 1936-39 г.

•  На  14.01.1944  г.  край  Нова  Загора  в 
сражение  с  жандармерията  е  убит 
анархистът  Деско  Кръстев  (Мом-
чил).

•  На 15.01.1809 г. в Безансон (Франция) 
е роден Пиер Жозеф Прудон.

•  На  15.01.1978  г.  в  Кюстендил  умира 
анархистът Боян Нешев, политеми-
грант във Франция и концлагерист в 
болшевишка България.

•  На  16.01.1979  г.  във  Велико  Търново 
умира Дончо Бълхов (Донски), четник 
в Килифаревската анархистка чета 
и участник в Испанската революция.

•  На 17.01.1991 г. в Стамболийски умира 
анархистът Илия Донев Петканов.

•  На  18.01.1954  г.  в Карловския Балкан 
са убити анархистите-горяни Хрис-
то Чолаков и Минчо Попов.

•  На 19.01.1925 г. в сражение с полиция 
и войници на улица „Дж. Баучер” в Со-
фия са  убити анархистите Стефан 
Тодоров и Христо Геков.

• На 20.01.1900 г. в Кюстендил е роден 
анархистът  Тодор  Ангелов  (Божана-
та).

•  На  24.01.1909  г.  в  гр.  Търговище  е 
роден анархистът Трухчо Николов 
Трухчев, прекарал дълги години във 
фашистките  и  болшевишки  кон-
цлагери и затвори.

•  На 26.01.1902 г. в Павел Баня е роден 
анархистът Иван Рачев Иванов,  ак-
тивен деец и пропагандатор.

•  На  26.01.1877  г.  в  Пловдив  е  роден 
Михаил Герджиков.

•  На  26.01.1996  г.  в  София  след  теж-
ко  боледуване  умира  анархистката 
Янка Статева.

•  На  28.01.1990  г.  в  Ракитово  умира 
анархистът Георги Костадинов Зяп-
ков.

•  На 30.01.1871 г. в Гюргево е роден д-р 
Параскев  Стоянов,  активен  анар-
хист,  известен  хирург  и  универси-
тетски преподавател.

•  На  30.01.1924  г.  в  престрелка  с  по-
лицията е убит анархистът Георги 
Попов от Килифаревската чета.

Каталожен
номер
649

Драги читатели,
Абонаментът за вестник “Свободна 
мисъл” МОЖЕ ДА СТАВА ДО 15-ТО ЧИСЛО 
НА ВСЕКИ МЕСЕЦ ВЪВ ВСИЧКИ пощенски 
клонове на страната. За 1 година – 
6,00 лв; за 6 месеца – 3,00 лв; за 3 месеца – 
1,50 лв. Цена на един брой - 0,50 ст.

АБОНАМЕНТ 2019 СВОБОДНА  МИСЪЛ

ТЕОРИЯ

Законът на Макиавели
Повече от петстотин годи-
ни ни делят от създаването 
на двата прочути текста на 
Николо Макиавели – „Владете-
лят” и „Беседи върху Тит Ли-
вий”. Разсъжденията за спо-
собността на висше длъж-
ностно лице да извършва 
действия, противоречащи на 
социалните норми в дадено 
общество, все още са откро-
вение за някои, което свиде-
телства за недостатъчното 
изследване на явления като 
власт и държава. Мисълта, 
че в името на държавните 
интереси върховното длъж-
ностно лице („владетелят”) 
може да действа в разрез със 
социалните норми, продължа-
ва да се възприема като та-
кова откровение.

Да се запитаме: наистина 
ли при изпълнение на своите 
пълномощия длъжностно лице 
на държавна организация из-
вършва действия, които в об-
ществото се смятат за не-
приемливи и влекат след себе 
си социални санкции? Да, наис-
тина е така – това са смърт-
ните наказания, войните, ре-
пресиите и т. н.

Явление, при което висше 
длъжностно лице постъпва 

в разрез със социалните нор-
ми при изпълнение на своите 
правомощия, наричаме „за-
кон на Макиавели” (думата за-
кон – като социален закон – 
употребяваме тук условно).

В настоящата статия раз-
глеждаме две основни съжде-
ния. Първото отговаря на въ-
проса защо „законът на Ма-
киавели” работи. Второто – 
защо в съответствие с този 
закон действат не само ви-
сши длъжностни лица на дър-
жавни организации, но и други 
длъжностни лица.

Според Макиавели висше-
то длъжностно лице е при-
нудено да престъпва соци-
алните норми в интерес на 
мнозинството (например да 
лъже, да нарушава договори 
заради държавните интере-
си, да мами партньорите си 
и т. н.), следователно то се 
ръководи от някакъв своеоб-
разен морал.

При Макиавели въпросът е 
изместен в областта на ети-
ката, тоест неговият „за-
кон” работи, защото „владе-
телят” извършва над себе си 
волево усилие и с голямо съжа-
ление е принуден да извършва 
аморални действия в инте-

рес на държавата. При Маки-
авели също така излиза, че ос-
новното действие се извърш-
ва в пределите на съзнание-
то, в психиката на един инди-
вид – „владетелят”.

В действителност този 
процес не е обективен, а 
вътрешно субективен – то-
ест, извършва се не в отде-
лен индивид, а в цялата соци-
ална група. Социалната гру-
па, контролираща държавна-
та организация, е върхушка-
та на господстващата кла-
са. Държавната организация 
е структурата, която пред-
ставлява съчетание на спе-
цифичен тип социалнороле-
ви длъжности, следователно 
е социална функция, припис-
вана на индивида единстве-
но в рамките на държавност-
та. Индивид, който пристъп-
ва към изпълнение на своите 
длъжностни отговорности, 
става участник в държавна-
та организация, която пред-
ставлява също така социал-
на група (или няколко групи, 
тоест класи).

В една социална група се 
формират специфични нор-
ми – различаващи се от соци-
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алните норми на цялото об-
щество, – които индивидът, 
желаещ да стане пълнопра-
вен член на тази група, след-
ва да приеме. По същия начин 
държавната организация фор-
мулира свои антиобщест-
вени социални норми, които 
именно позволяват на длъж-
ностните лица да действат 
противно на общоприето-
то. Това, което общество-
то възприема като дивашко 
действие и противоестест-
вено поведение на дадени 
длъжностни лица, се оказва 
напълно адекватно и разум-
но в тяхната социална група. 
Например проблемът с пре-
пълнените затвори в Русия 
може да се разреши с един за-
мах като мярката за неот-
клонение (задържането под 
стража) се замени с по-мека. 
Разумно и логично от гледна 
точка на обществото. Въ-
преки това държавните чи-
новници отделят средства 
от бюджета за построяване-
то на нови по-големи затво-
ри. В длъжностните лица се 
нарушава алгоритъмът на со-
циалното поведение.

Друг пример: в данъчна-
та служба на малко град-
че действа сложна система 
от неофициални разплаща-

ния с някакъв предприемач и 
парите постъпват в лични-
те сметки на данъчните. За 
предприемача е изгодно да 
прави подобни плащания, за-
щото са по-малки от тези, 
които би платил на държава-
та. Млад, наскоро дипломи-
ран човек, който постъпва на 
работа в местната данъчна 
служба, е длъжен да се съгласи 
с подобна система и да ґ ста-
не съучастник. В случай на не-
съгласие той не само няма да 
се задържи дълго на работа, 
но няма и да може да прежи-
вява само от официалната си 
заплата. Тоест, индивидът 
усвоява сложна система от 
норми и става пълноправен 
участник в дадената социал-
на група.

По такъв начин „Законът 
на Макиавели” не е вътрешно 
субективно действие на от-
делния индивид, а е система 
от норми, приета в държавна-
та организация, чиито члено-
ве (длъжностните лица) пред-
ставляват също и социална-
та група (или няколко групи).

Оттук следва второто 
съждение: „Законът на Ма-
киавели” действа не за едно 
длъжностно лице, а за мно-
зинството членове на дър-
жавната организация. Тоест, 
действия, нарушаващи со-
циалните норми, се извърш-

ват не от отделното ви-
сше длъжностно лице, а от 
цялата чиновническа класа. 
Няма значение, че в рамките 
на междуличностните отно-
шения длъжностното лице 
може и да бъде високонрав-
ствен индивид. Морално-во-
левите качества на индиви-
да могат напълно да не съот-
ветстват на извършваните 
от него действия в качест-
вото му на длъжностно лице. 
Индивидът може да е добър 
баща на децата си, но съвър-
шено аморален към своите 
подчинени. Индивидът може 
да е надежден делови парт-
ньор, но да отнема и послед-
ното от несретника. Инди-
видът може да бъде образцов 
съпруг, но да взема подкуп 
и т. н.

Трябва, разбира се, да се 
отчита и мястото на длъж-
ностното лице в йерархия-
та. Лице с по-големи право-
мощия (да се разпорежда със 

съдбите на хората, с парични 
средства, с материални бла-
га) има значително по-голе-
ми възможности да проявява 
„Закона на Макиавели” от ня-
кои на по-ниска длъжност и с 
по-малки пълномощия. Като 
цяло ние изхождаме от това, 
че висшето длъжностно лице 
не осъществява пряко своето 
решение – правят го тъкмо 
низшестоящите длъжностни 
лица.

Авторът твърди, че не от-
делният индивид, а държавна-
та организация в нейната ця-
лост осъществява по отно-
шение на обществото дейст-
вия, които противоречат на 
интересите на самото обще-
ство и влизат в разрез със со-
циалните норми. Това се случ-
ва не в интерес на общество-
то, а в интерес на (1) лицата, 
заемащи длъжност, и (2) в ин-
терес самосъхранението на 
държавната организация, кое-
то е и нагледното проявление 
на „Закона на Макиавели”. Ме-
ханизмът, който позволява на 
„закона” да работи, е наруша-
ване на алгоритъма на социал-
но поведение. Нарушаването 
произтича не само от това, 
че длъжностните лица на дър-
жавната организация са соци-
ална група. Това е мобилизира-
на социална група, която обра-
зува своя самостоятелна со-

циална структура – държав-
ната организация.

Твърдението, че у длъж-
ностните лица възниква кор-
поративен морал, който им 
позволява да извършват ан-
тиобществени действия, не 
издържа на критика. Разбира-
нето за „нарушаване на алго-
ритъма на социално поведе-
ние” не трябва да се подменя 
с термина „корпоративен мо-
рал”. Въпросът е в конкретно-
то поведение – взимането на 
подкупи; пилеенето на сред-
ства; издаването на запове-
ди, в резултат на които е по-
вече от ясно, че ще загинат 
хора или ще се прекършат съд-
би – към подобен род дейст-
вия е невъзможно да прило-
жим термина „морал” („кор-
поративен морал”) и „етика” 
(„корпоративна етика”).

Разбира се, всяка социална 
група може да създаде свой 
корпоративен морал и това 
е нормално. Няма нищо лошо 
в корпоративните групи, съ-
брани за специални цели и под-
чинени на обществото, по-
средством съответните ме-
ханизми. Държавната органи-
зация обаче е надобществена, 
неконтрулируема, доминира-
ща, затова и говорим за „за-
кон на Макиавели”. •

Дмитрий Бученков
(превод от руски)

ТЕОРИЯ

Законът на Макиавели
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КАКВО И КАК

Ти си нужен на революцията!
Социалните мрежи и 
сайтовете

Използването на социални 
мрежи, създаването и популя-
ризирането на сайтове и мо-
билни приложения е духът на 
времето и неразделна част 
от информационната под-
дръжка на анархисткото дви-
жение. Каквото и да мислят 
анархистите за социалните 
мрежи и смартфоните, въз-
можностите да ги използва-
ме за агитацията си е факт 
и тези възможности по прин-
цип са много по-широки от 
предлаганите от различните 
анархистки платформи. Тук 
се включват и уменията за 
популяризиране на идеите ни 
чрез социалните мрежи, рабо-
тата с медиите, привличане-
то на членове чрез интернет 
и т. н.

Оперативната работа

Тук се включват всички „улич-
ни” – ако можем така да ги на-
речем – умения като ръкопа-
шен бой, наблюдение, избягва-
не от наблюдението, специал-
ни средства (ножове, „коктей-
ли”, белезници и др.), конспира-
тивна работа, охраната на 
мероприятията, групова бор-
ба, личната сигурност и др. 
Някои от тези умения могат 

да се придобият в редовни за-
нимания или тренировки с на-
шите приятели, докато дру-
ги изискват постоянна спе-
циализирана практика.

Военизиране

Анархистите ще се нуждаят 
от военна подготовка в една 
или друга степен на някакъв 
етап от борбата. Списъкът 
с уменията, включени във во-
енното обучение, е толкова 
обширен, че сайтът трябва 
да има отделен раздел. Като 
цяло се нуждаем от бойни 
умения в условията на града 
или в гората, от саботажни 
и разузнавателни дейности, 
камуфлаж и разузнаване, по-
знания за екипировката, ра-
диокомуникациите, първа по-
мощ, оцеляване и разбира се, 
основни и разширени умения 
за боравене с различните ви-
дове – предимно стрелкови – 
оръжия. Бойците, които пре-
връщат военната подготов-
ка в един от основните пъти-
ща на развитието си, трябва 
да изучават по-специализира-
ни умения от по-високо ниво, 
като например снайпери, 
взривни вещества, тактиче-
ска медицина и др.

Техническа сигурност

Информационните техноло-
гии ни предоставят не само 

нови възможности, но носят 
и нови рискове и заплахи. Сле-
дователно, защитата на ци-
фровите носители и комуни-
кационните канали е основ-
на линия на отбраната срещу 
проникването на врага. Шиф-
роване, анонимност, защита 
на мобилните устройства, 
заобикаляне на блокировки, 
защита от вируси – това 
далеч не е пълният списък 
на уменията, необходими на 
техниците по сигурността. 
Освен отбранителните уме-
ния, уменията за атакуване 
ще бъдат изключително по-
лезни: атакуване на сайтове, 
създаване на бот мрежи, про-
никване в имейли и акаунти в 
социалните мрежи.

Други

Шофирането, включително в 
екстремни условия, работа-
та с електрониката, мета-
лообработването, заварява-
нето, отключването на бра-
ви също са необходими.

Горният списък изглежда 
много обемист, но ако всеки 
активист развива усърдно и 
внимателно 2-3 умения, дви-
жението ще има много по-го-
леми възможности от сегаш-
ните и това ще му позволи 
да се изкачи на ново ниво и да 
постигне значителни резул-
тати. Ако притежавате ня-
какви умения, които не са из-

броени по-горе, това не озна-
чава, че те няма да намерят 

приложение в революционна-
та дейност. •

Превод Г. К.
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