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Анархизмът на 
Шейтанов
Да се приписва на Георги Шейта-
нов и анархистите „единофрон-
товство” е нелепо

Тема на броя: 
Анархия 21
Как белоруските ни другари 
виждат бъдещето на анархизма 
в 21 век

Само враговете на 
народа са врагове 
на терора
Историята на анархизма в Русия 
през миналия век

Тема на броя: 
Анархизмът в 21 век
Откъс от подготвяната брошу-
ра за 100-годишнината на ФАКБ 
и задачите за идните 100 години

Теория и практика 
на анархизма
Александър Шубин разяснява що 
е анархизъм и има ли почва в 
Русия

ТЕМА НА БРОЯ:

ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ

Първото 
„Събрание на 
събранията“

„Събранието на събранията” 
на Жълтите жилетки се със-
тоя в Сорси-Сен-Мартен, бли-
зо до Комерси (Мьоз), в събо-
та и неделя (26 и 27 януари). То 
публикува своя призив, който 
може да гледате или да изтег-
лите. Тук публикуваме превод 
на призива, който ни беше из-
пратен от наш читател.

Ние, Жълти жилетки от 
кръстовищата, от паркинги-
те, от площадите, от събра-
нията, от манифестациите, 
се събираме на 26 и 27 януари 
2019 г. на „Събранието на съ-

бранията”, обединяващо сто-
тина делегации, отзовали се 
на призива на Жълтите жи-
летки от Комерси.

Още от 17 ноември, от 
най-малкото село, от селския 
свят до най-големия град, се 
надигнахме против това дъл-
боко насилствено, несправед-
ливо и нетърпимо общество. 
Повече няма да търпим! Бун-
туваме се срещу скъпотия-
та, несигурността и мизери-
ята. Искаме нашите близки, 
нашите семейства и нашите 
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НАШАТА И ТЯХНАТА БОРБА

С какво каракачаните са 
по-добри от циганите?
Такъв въпрос е срамен, без-
смислен и несъстоятелен за 
анархистите, защото ние, 
вместо да искаме „интегра-
цията” на каракачаните или 
на който и да е друг етнос в 
РБ, сме за СВОБОДАТА, РАВЕН-
СТВОТО И БРАТСТВОТО с всич-
ки човешки същества, етно-
си и народи. Въпросът е пред-
назначен за негово високо пре-
възходителство Красимирос 
Каракачанос – вожд на „рево-
люционерите” от ВМРО, вице-
премиер, м-р на войната и аг-
ент „Иван” от политическата 
полиция на Живковата дикта-
тура (шесто у-ние на ДС).

И каракачаните, като цига-
ните са номади. И тях „преди 

9-ти” започват да ги „интегри-
рат”, а „след 9-ти” им забраня-
ват да напускат пределите на 
„народната република”, като 
през 50-те години на ХХ век 
ги „възраждат”, вземат им ов-
цете, сменят гръцките окон-
чания на имената с български 
и ги принуждават да водят 
„уседнал живот”. Няма статис-
тика за процента на вербува-
ните от „органите” каракача-
ни, но с положителност не от-
стъпва на патриотичните 
привърженици на българщина-
та, чийто процент се движи 
около 25% и със сигурност е 
значително по-голям от този 
на доносниците-цигани.
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ЛУКОВМАРШ И КОНТРАПРОТЕСТЪТ СРЕЩУ НЕОНАЦИСТКОТО ШЕСТВИЕ

Шествието „Без нацисти по 
улиците ни“ събра 
стотици в София

За поредна година в София се 
състоя протестно шествие 
под надслов „Без нацисти по 
улиците ни”. Демонстрацията 
събра няколкостотин души – 
анархисти, леви, ЛГБТИ + ак-
тивисти, феминистки, ром-
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Ако разгледаме въпроса в ли-
чен и осъвременен план, м-р Ка-
ракачанов, като останалите 
патриотари, обвинява цигани-
те, че са неграмотни престъп-
ници, които трябвало да се „ин-
тегрират” с „желязна ръка”, да 
се „възродят” или… сегрегират 
и най-добре да ги снабдят с ед-
нопосочен билет за „Сатурн”.

Кражбите и убийствата, 
които Каракачанов вменява 
на циганите, не са придруже-
ни от никаква статистика, 
освен от раздути от медии-
те и събратята му битови 
истории като бития коман-
дос, за което деяние той иска 
най-тежко наказание. Вместо 
да изработва фашизоидни ра-
систки „концепции”, би могъл 
да поиска от раздутия щат на 
подчинените си да съставят 
сравнителни таблици за про-
центното разпределение на 
битовата и най-вече на орга-
низираната (и узаконена) прес-
тъпност не толкова по етно-
си, колкото по професии – на-
пример едно сравнение на броя 
и тежестта на престъпле-
нията, извършени от цигани-
те, които ровят в кофите за 
боклук, и тези на „пазителите 
на реда” от митниците, КАТ 
или полицаите, които, доейки 
„средната класа”, ґ „гарантира-
ли спокойствието”. Няма да го-
ворим и за „комисионните” от 
сделката за самолетите, коя-
то дори да е само 2% от стой-

ността им (1.8 млрд. лева), ще 
се закръгли на няколко десетки 
милиона. Те сигурно далеч ще 
надхвърлят сумата от всич-
ки цигански кражби, но никой 
не повдига въпроса за „интег-
рирането” на г-н министъра. 
Що се отнася до броя на убий-
ствата, извършени от психо-
патологични типове, които 
се срещат във всички етноси, 
той е несравним с милионите 
жертви във войните, за които 
професионалните убийци от 
армията получават награди, 
ордени и прослава… Трябва да 
споменем и за циганските ба-
рони, които непрекъснато на-
вират в очите ни и които не 
са повече от един на хиляда 
сред малцинството. Те са ис-
тински бедняци в сравнение с 
отечествените „черепи”, раз-
ни „олигарси” и др. „честни ча-
стници”, срещу които радете-
лите за „българщината” не си 
отварят устата, не смеят да 
гъкнат и се чувстват поласка-
ни когато гангстерите и мо-
шениците ги поканят на „кок-
тейлите” си и на другите еш-
медемета…

Но хайде да ги оставим за-
едно с превъзходителството 
на мира и да преминем към нра-
вите, обичаите и традиции-
те на значителна част от ма-
сата на доминиращия етнос. 
Според византийските хро-
нисти препитанието на пра-
българите било от „лов, рибо-
лов и грабежи”, но от това не 
можем да генерализираме, г-н 
вицепремиер (може би етимо-
логията е от виц?). Не трябва 
да обобщаваме и да кажем, че 
всички прабългари или вси ци-
гани са хайдучаги – нали сте 
за „правова” държава, където 
отговорността е лична… И 
с грамотността положение-
то не е много по-розово: про-
учванията сочат, че 56 % от 
деветокласниците не разби-
рат прочетеното, а какво ли 
ще да е при завършващите ос-
новното си четвъртокласно 
училище?

Време е да оставим поли-
тическата гаргара и да погле-
днем статистиката в… очи-
те: днес, в началото на 2019 
година, 25% от възрастовата 
група от 0 до 29 години, то-

ест един от всеки четири съ-
народници, е „ром”. След още 
едно поколение всеки втори 
„български гражданин” ще е 
от цигански произход.

Пропастта между ромите 
и останалата част на обще-
ството расте. Това се наблю-
дава и при младежите. Според 
Първан Симеонов от „Галъп 
Интернешънъл”:

Като че ли няма една мла-
деж, има цигани, роми или 
както искате ги наречете и 
всички останали. Пропаст-
та е много сериозна и това е 
един от най-тъжните изводи, 
който правя от това поредно 
мащабно изследване. Отчуж-
дението е факт и житейски-
те траектории на тези хора 
са различни. Без постоянно-
то напомняне за това, ние не 
просто няма да адресираме 
проблема, но след време, ко-
гато си мислим за възпроиз-
водството на политическия 
елит, както и въобще за въз-
производството, ще имаме 
две паралелни реалности.

Това е положението и ни-
какви „концепции”, контра-

мерки и „етнически прочист-
вания” не ще го променят. За-
това искам да обърна внима-
нието, ако не на всички ФАБ-
ианци, АРС-ианци, Антифа и 
фабриканти (да ме простят, 
ако съм пропуснал някои) или 
поне на тези от тях, ако из-
общо има такива, които ми-
слят сериозно за Социалната 
революция:

Изводът е един. Скоро и то 
много по-скоро, отколкото ни 
се струва, основният резерв 
на революционния потенциал 
ще е в гетата. Там ще бъ-
дат младите, безработните, 
гладни и жадни за справедли-
вост жители на РБ. Следова-
телно, когато сред нас се по-
явят отново апостоли – аги-
татори и организатори от 
рода на Шейтанов и Иконо-
мов, – по-голямата част от 
времето, силите и саможерт-
вата им трябва да се насочи 
към тях. А това предполага 
още от сега търсене на кон-
такти, запознаване с психо-
логията, манталитета, защо 
не с езика и със социалните 
им проблеми, както и решени-
ята, които нямат нищо общо 
с предлаганите от НПО-тата 
„филантропски” или от Кара-
качаните неонацистки „кон-
цепции”, които в едно друго 
време щяха да предвиждат и 
откриването на оборудвани 
с газови камери и крематори-
уми „ТВО”-та (трудово-възпи-
тателни общежития). •

Георги Константинов

НАШАТА И ТЯХНАТА БОРБА

С какво каракачаните са по-добри от циганите?
» » » продължава от страница 1

Скоро и то много по-скоро, отколкото 

ни се струва, основният резерв на 

революционния потенциал ще е в гетата.

ПРЕД АУДИТОРИЯ

Анархизмът на Георги Шейтанов
В началото на януари 2016 г. в НБУ 
се провежда дискусионна лекция, 
посветена на Анархизма в лицето 
на Георги Шейтанов.

Текстът по-долу е фонограма 
на лекционната част с автор Ни-
колай Теллалов.

Изказа се твърдение, че „анар-
хизмът е едно от четирите 
течения на ЛЯВОТО ДВИЖЕ-
НИЕ в България през първата 
четвърт от ХХ век, наред с 
тесните социалисти (комуни-
сти), социалдемократите и 
БЗНС. Това не е вярно. И сами-
ят автор на този тезис знае, 
че не е вярно. Както е извест-
но, практиката е критерий 
за истинност. Не думите и 
декларациите, а делата. Как-
ви са делата на трите „леви 
движения” освен анархизма? В 
световен план – яркият при-
мер на социалдемократиче-
ското управление в Германия 
на Фридрих Еберт. Управле-
ние, съпровождано с полицей-
ски репресии срещу работни-
ческата класа. Българската 
социалдемокрация не е упра-
влявала страната, но дейст-
вията и изказванията на ней-
ните лидери никога не са оти-
вали по-далеч от реформи на 
капитализма, вместо негово-
то събаряне.

Комунистите – какъв е 
техният принос в „лявото”? 

Жалък би било комплимент. 
Той бе отрицателен – съгра-
ждане на еднопартийна дър-
жавнокапиталистическа дик-
татура, първо в Русия, после 
разширяване до пределите на 
Руската империя и над тях, 
сетне и натрапване на същия 
модел в половин Европа, вклю-
чително България.

Тук бегло ще вметна про-
вежданата от БКП кампания 
за обясняване защо нацистка 
Германия е „съюзник” на СССР 
и че националсоциализмът все 
пак е социализъм – в периода 
от подписването на пакта 
Молотов-Рибентроп и до на-
падението на хитлеристите 
на 22 юни 1941 г. …, пардон, до 
заповедта от Коминтерна 
близо седмица след това. Тази 
вметка е камък в градината 
на „антифашизма”, уж споде-
лян с нас, анархистите.

Теснящината се опря върху 
робската кръв на нашето племе и 
върху този терен построи книжна 

кула. В жилите на тесняшката 
армия течеше вода, а не кръв; в 
главата си тази армия носеше 

суеверието пред закона, в 
гърдите си носеше страха; 

армия и генерали бяха пред боя 
без дързост, без дух и ръката им 
клюмна под меча. Умря теорията, 

дойде животът грубо и чакаше 
силния. Но есенните събития у 

нас срещнаха само една процесия – 

тесняшка, набожна, която 
отстъпи.

Шейтанов, в. „Бунт”, бр. 1, 15 
август 1920 г.

А тесните?
За да излъжат себе си, че са 

революционери, те се занимават 
с големи работи: проектират 

да отворят безброй бакалници, 
хотели и колбасници; с бакалък 

искат да отвлекат вниманието 
на пролетариата от задачите на 
момента. Тесните са практични, 
както и всички бакали. Избави ги, 

Господи, от всякакви „авантюри” – 
ами ако изгубят колбасницата? 

Не са те глупави! Нека мислят за 
революция бохемите!…

Шейтанов, Работническа 
мисъл – София, бр. 9, 25 май 

1919 г.

БЗНС няма достатъчно бли-
зък аналог в чужбина, но тя е 
била управляваща партия и е 
показала достатъчно колко е 
„лява”, без даже да споменава-
ме думите на Стамболийски, 
че мястото на комунистите 
е в концлагер, а анархистите 
трябва да бъдат изселени в 
някое пустинно място, поне-
же са луди, та нека в един свой 
„индиански резерват” изжи-
вяват утопиите си на воля. 
Впрочем, вместо „резерват” 
ямболските анархисти по-
лучиха клане от властта на 
БЗНС през март 1923 г.

Разбирам в рамките на едно 
„движение” различни „тече-
ния” да си съперничат, да кон-
фликтуват. Не разбирам оба-
че защо тези течения се оказ-
ват с толкова различни посо-
ки, че практическата им дей-
ност да дава коренно проти-
воположни резултати. Може 
ли изобщо да се говори тогава 
за общо „ляво движение”?

Освен това, нека изясним 
съдържанието на това поня-
тие. Що е ЛЯВО?

Анархистите постулира-
ме следната дефиниция: ляво е 
онова, което максимално бук-
вално се придържа в теория-
та и практиката си към лозун-
га „свобода, равенство, брат-
ство”, при което под СВОБО-
ДА разбираме възможността 
на всяка личност да действа 
според съвестта си; под РА-
ВЕНСТВО разбираме липса на 
привилегии, равен достъп до 
материалните и духовните 
блага на всекиго според инди-
видуалните му потребности 
в рамките на физически и про-
изводствено възможното към 
текущия момент (а техноло-
гиите се развиват, не сто-
ят на място); под БРАТСТВО – 
дух и широко разпространени 
традиции за солидарност и 
взаимопомощ.

И така, мерейки с този ар-
шин „левите течения”, не само 

в България, но и по света, сти-
гаме до заключението, че ЛЕВИ 
са единствено анархистите – 
и с теорията си, и с практики-
те, които нашите съидейни-
ци от миналото са успявали 
да започнат, но които са били 
жестоко и насилствено пре-
късвани – и то в много случаи 
тъкмо от политически сили, 
които са декларирали привър-
заност към „социализма” – но 
разбиран в извратената фор-
ма на държавен капитализъм.

* * *
Второ твърдение засяга бъде-
щето оттук нататък, а имен-
но – понеже анархисти и марк-
систи били имали „обща цел”, 
то трябвало „обединение”, съ-
проводено с „признаване на 
грешките”.

Не мисля, че анархистите 
са длъжни да признават греш-
ки пред някой друг, освен пред 
народа, не пред партии или 
НПО.

Не мисля също така, че има-
ме „обща цел”. ЛЕВИТЕ пар-
тии – едно, че отдавна вече 
не говорят за социализъм – не 
са представили досега прин-
ципно описание на тази „обща 
цел”. Тази цел е комунизъм, нали 
така? Освен кратки и обтека-
еми формулировки, теоретич-
но комунистическото обще-
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Анархизмът на Шейтанов
ство не е изследвано нито от 
Маркс, нито от Ленин, нито 
от останалите вождове и 
теоретици. Повече е обърна-
то внимание върху „преходна-
та форма”, срещу която анар-
хистите са имали и имат не 
само възражения, но и актив-
ни действия.

Впрочем, днешните социа-
листи не говорят и за рево-
люция, социалдемократите 
отдавна са я отрекли, а БЗНС 
практически вече не същест-
вува.

Следователно – нямаме 
обща цел.

Едното крило на българската 
социална демокрация открито 

се нарежда вече под знамето на 
контрареволюцията и тръгва 
с градоначалството. Другото 
крило, поразено от абсурда на 

тактиката си, тъпче на място. 
Онази социална демокрация, 

която бе издигнала раболепието 
до стратегия, стои сконфузена 

пред събитията, с които не 
може да се справи. След като 
обезличи пролетариата като 

бунтовническа класа, след като 
направи от него гувернантка, 

която чете катехизис и изхвърля 
нощното гърне на господарите 
си, социалната демокрация днес 

стои гузно пред недоносчето на 
своята банкрутирала педагогика.

Шейтанов, Писмо до 
анархистите, февруари 1919 г.

* * *
Анархията и Комунизмът водят 

до Свободното общество, в 
което от земните богатства 

и оръдията на труда се ползват 
свободно свободни хора.

Комунизмът и безвластието 
изключват всяка идея за пазарлък 

с буржоазията, те отхвърлят 
всички социалистически 

посредници.
Шейтанов, в. Работническа 

мисъл – София, бр. 7, 11 май 
1919 г.

* * *

Третото произтича от вто-
рото, бяха отправени „поже-
лания” как да се развие модер-
ният анархизъм.

Тук ще бъда пределно кра-
тък. Вярно е, че ние, с изклю-
чение на ветераните, минали 
през лагери, затвори, интер-
ниране и емиграция, не можем 
да стъпим на малкия пръст на 
Шейтанов. Щом сме тук, в 
едно помещение с хора като 
вас, за да говорим и дори об-
съждаме нещо – това свиде-
телства, че сме, учтиво каза-
но, значително по-търпеливи 
и „благовъзпитани”, отколко-
то са били Шейтанов и друга-
рите му.

Само че това не означава, 
че смятаме за уместно първо 
да споделяме вижданията си 
за развитието на анархизма 
и второ, безропотно да при-
емем наставления (за антиг-
лобализъм, защита на околна 
среда, правата на хомосексуа-
листите и други диуретични 
занимания) от агенти на Дър-
жавна сигурност.

Ние не правехме кариера от 
убежденията си. По пазарите 

на политическия живот ние не 
дигнахме маси да демагогстваме 

пред тълпата. Ние говорихме 
недвусмислено в лицето на 

работниците: вашето евангелие 
е революцията.

Трябваше да банкрутира 
стадната идеология на 

„червените благодетели 
отгоре”, трябваше да се види, 

че социалната демокрация излезе 
хермафродит, за да разбере 

работничеството, че нашата 
теория за въоръжено въстание 

не беше утопия, а жребий.
И днес, когато малодушие е 

обхванало духа на социалистите, 
когато малария е отровила 

кръвта на роба, когато 
хоризонтът е тъмен и 

погледът пада болно надолу – 
днес анархистите са онези, 

които ще ударят като 
мълния, за да осветят пътя на 

работническото освобождение.
Шейтанов •
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ТЕМА НА БРОЯ: АНАРХИЗМЪТ В 21 ВЕК

Мрежово 
самоуправление

Вече са създадени технологии, ко-
ординиращи мисловния процес на 
групи хора. Например, по време на 
бързо променящите се условия 
при военни действия, няколко души 
трябва да вземат бързо решение, 
без да разполагат с време за съ-
вещание. За такива задачи вече 
има специални невроинтерфейси – 
сложни системи, които позволя-
ват няколко души да се превърнат 
в колективен разум, вземащ реше-
ния в онлайн режим.

Проблемът

В теориите на анархията 
(пряката демокрация или са-
моуправлението) често се 
повдига въпросът за методи-
те на непосредствено само-
управление в големи мащаби. 
В мащаба на колектива, ра-
йона, предприятието неща-
та са ясни. Там пряката демо-
крация може да се осъществи 
чрез общи събрания. При уве-
личаване на броя на участни-
ците и териториалната им 
отдалеченост общите съ-
брания стават все по-малко 
ефективни. Тогава се въвеж-
да идеята за системата на 
съветите, делегиранията и 
императивните мандати. То-
ест, от всеки колектив в съ-
вета се изпраща делегат, чи-

ито пълномощия са формули-
рани от колектива, волята на 
последния е изложена в импе-
ративния мандат, от който 
делегатът не може да се от-
клонява ни на йота. Колекти-
вът поддържа редовна връз-
ка с делегата и може да го 
отзове или замени във всеки 
момент. Тази форма на орга-
низация балансира по остри-
ето на бръснача между пряка-
та демокрация и представи-
телната псевдодемокрация. 
Ако контролът върху делега-
та отслабне и той бъде ос-
тавен да решава сам, получа-
ваме парламента-говорилня с 
власт, която е отчуждена от 
народа. В не много големи ма-
щаби прекият контрол на на-
рода върху делегатите може 
да бъде достатъчно ефика-
сен. В пределите на завода, на 
района или областния съвет – 
делегирането е напълно под-
ходящ механизъм за прякото 
народовластие. Ако обаче ма-
щабите са регион, отрасъл, 
страна или целият свят, не-
щата се усложняват. Ако де-
легатът е изпратен от ня-
колкостотин хиляди души, 
физически е нереално да се 
контролира. Ако регионални-
те съвети ще се състоят от 
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ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Още за „информатизацията и девалвацията“
През декември 2018 г. Свободна ми-
съл публикува статията „Информа-
тизация и девалвация на мненията”, 
в която Николай Дедок отбелязва 
следните наблюдения:

Човекът се отучва да възпри-
ема знания с аналитичен характер 
и престава да възприема нещо по-
сложно от примитивни образи, ве-
хти псевдофакти и недомислени 
идеи. Анализът и системният под-
ход му се струват скучни и безин-
тересни. Никой не чете статии, по-
дълги от няколко хиляди знака, никой 
не иска да гледа сюжети без гръмки 
анонси, дори там да се съдържа съ-
ществено важна информация…

Емоциите се схематизират и се 
вкарват в шаблон

Авторитетни източници няма, 
а създаването на привидна „автори-
тетност” и „осведоменост” е по си-
лите на всеки мошеник. Демагогия-
та процъфтява, истината и лъжата 
се объркват с глупостта и апломба 
на ограничени и примитивни интер-
нет-трибуни и повърхностни жур-
налисти. В резултат – при огромен 
брой хора, предимно потребители 
на интернет, на мястото на поли-
тическите възгледи се настанява 
сухият цинизъм на „Тома неверни”; на-
викът се присмива на всички и всич-
ко, расте недоверието в прояви на 
идеализъм и целенасоченост, възпи-
тава се презрение към всякаква фор-
ма на социална активност…

Думите стават все повече, а 
достигането им до умовете и сър-
цата на хората – все по-трудно. Вся-
ка политическа идея често се стапя 
в развлекателната индустрия и шоу-
бизнеса, конкуриращи се за човешко-

то внимание, и това особено много 
се отнася за революционните, осво-
бодителни идеи, които винаги са се 
опирали на висок морал и чувство за 
етичност.

Не е ясно дали това са обобще-
ни социологически изследва-
ния, изводи на базата на чуждо 
творчество или лични наблю-
дения на автора. Те обаче съв-
падат с моите наблюдения, а 
вероятно и с вашите. Затова 
толкова по-сериозно звучи въ-
просът, който поставя в края: 
Трябва ли да се борим с тези 
явления, да се опитаме да вър-
нем ценността на словото, 
или трябва да пренастроим 
идеите си на новата тонал-
ност, като ги изразяваме по-
вече с образи и емоции, откол-
кото с факти и доводи?

Мисля, че отговорът на 
този въпрос лесно може да 
бъде изведен от досегашния 
ни опит и крайната ни цел – 
Социалната революция. Ще из-
ложа няколко твърдения, кои-
то няма да доказвам – нека 
приемем, че са доказани емпи-
рично аксиоми.

Първо, причините за проме-
ните в умовете на хората са 
промените в материалната 
и обществената среда. Гене-
тично хората не са се проме-
нили за векове и дори хилядоле-
тия. Умовете им обаче са мно-
го различни, поне що се отнася 
до начините на възприемане и 
обработване на информация-
та. Защото днес информаци-

ята достига до тях по много 
по-различни пътища и в много 
по-различен вид.

Второ, върху тези причи-
ни малки групи от обикновени 
хора нямат никакъв контрол. 
Това са процеси, които се раз-
виват с десетилетия – чес-
то в непредвидима посока – и 
се оформят от „невидимите 
ръце” на обществени закони, 
които още не са добре изуче-
ни. Влиянието върху тях изис-
ква огромен ресурс, с който 
очевидно не разполагаме. Дори 
корпоративните октоподи и 
правителствените служби не 
успяват да ги контролират, 
въпреки че влагат огромни ре-
сурси в това.

Трето, хората са различни, 
с различни заложби и биогра-
фии. Някои са по-директни, по-
самоуверени, по-импулсивни, 
по-безразсъдни. Други са по-
рационални, по-задълбочени, 
с по-широк мироглед, с пове-
че търпение и склонност към 
умствен труд. Различните ка-
чества могат да бъдат полез-
ни за различни неща и в различ-
на работа.

Четвърто, няма нужда да 
ограмотим всички. Не искаме 
властта, не ходим на избори 
и не търсим одобрението на 
гласоподавателите. Срещу 
тяхната агонизираща надеж-
да за промяна ние изправяме 
твърдото убеждение в разру-
шението на системата и яс-
ния си план за действие. Един 
човек с точна представа за 

света и анархизма, с желание 
и умение за организирана ра-
бота, не прибавя, а умножава 
силата си по нашата. Някол-
костотин добре организирани 
зад точна програма револю-
ционери могат да променят 
повече, отколкото милионни 
тълпи възмутени „граждани” 
или „патриоти”.

Ако твърденията от пър-
вото до четвъртото са ве-
рни, не трябва „да се борим с 
тези явления”, защото не мо-
жем „да върнем ценността на 
словото”. Нито пък „да прена-
строим идеите си на новата 
тоналност” и да се превърнем 
в поредните шоумени, състе-
заващи се за стотинките на 
малцината, които могат да 
си позволят да плащат за шо-
уто ни.

Трябва да потърсим онези, 
които имат способности или 
поне потенциал да разберат 
нашия мироглед, да изследват 
света отвъд воала на повърх-
ностните забавления и сен-
зации. Вероятно повечето не 
споделят нашите мотиви и 
ценности, но сигурно ще има 
и такива, които са готови 
да делят залък и труд със съ-
седите си. Вероятно единици 
хора са подходящи да работят 
с нас. В противовес на фаши-
стите, които трупат нули в 
редици, за да сложат отпред 
своя фюрер, анархизмът се 
прави от единици, чиято сила 
расте експоненциално с броя 
им. Малцина хора достигат 

сами до анархизма, но сигур-
но можем да помогнем на още 
мнозина.

Трябва да създадем в под-
ходяща форма „школи по анар-
хизъм”, където човек може да 
се обучи и израсте в разбира-
нето си за анархизма, в позна-
нията си за света и в органи-
зационните си умения. Това 
може да става и в онлайн кръ-
жоци, и в публични дискусии, и 
дори в излети сред природа-
та. Тези школи обаче трябва 
да се отличават с високото 
качество на знания и общува-
не, което да демонстрира на 
сходните с нас хора, че анархи-
змът в своята пълнота – от 
личностната хармония до со-
циалната революция – е един-
ственият път към пълноценен 
живот.

В това дело не можем да 
подминем реалността. Ако хо-
рата не ни разбират, трябва 
да се научим да говорим езика 
им. Ако нямат време да четат, 
но могат да слушат звукоза-
писи в работно време, тряб-
ва да запишем звук. Ако тър-
сят сподвижници във фейсбук, 
трябва да създадем групи във 
фейсбук. Ако не могат да сме-
лят повече от няколко изрече-
ния, трябва да пишем с някол-
ко изречения. Един апостол на 
революцията трябва да се на-
учи общува с онези, които се 
нуждаят от нея, а не само със 
заклетите революционери,… 
ако изобщо намери такива.
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десетки хиляди делегати, то 
с техните събрания ще въз-
никнат същите проблеми, с 
каквито се сблъскваме при 
много големите общи събра-
ния.

Ако делегатите ще изби-
рат делегати от второ ниво 
помежду си, тук вече ще бъде 
съвсем трудно да говорим за 
пряка демокрация и още пове-
че делегатите да контроли-
рат делегати, посочени от 
делегати. Това означава, че 
гореописаните механизми за 
пряко народовластие ще заси-
чат. Задачата се заключава 
в това да се открият таки-
ва механизми, които да позво-
лят да се създаде ефективна 
система на пряко самоупра-
вление в достатъчно големи 
мащаби. В нашите програмни 
текстове се говори често за 
обединения в регионални или 
световни федерации, но не 
се уточнява подробно как ще 
функционират, а това е една 
от най-важните теоретич-
ни задачи – да се опише меха-
низмът на самоорганизация и 
самоуправление в мащабите 
на отраслите, региона, стра-
ната, планетата, така, че то 
да бъде достатъчно ефектив-
но при много голям брой учас-
тници (милиони и милиарди 
хора).

За ползата от аналогиите

Известно решение на този 
проблем може да се открие в 
изучаването на механизмите 
на самоорганизация при слож-
ните природни системи в ес-
тествени условия. Най-близък 
пример за това е човешкият 
мозък. Той се състои от де-
сетки милиарди нервни клет-
ки (неврони), съвкупността 
от взаимодействията между 
тях има за резултат нашето 
съзнание, мисли, чувства и ре-
акции. Всяка отделна клетка 
е свързана с другите с множе-
ство връзки-синапси и от дру-
гите неврони към нея също во-
дят множество връзки-синап-
си. По тях, с помощта на елек-
трохимически реакции се пре-
дават сигнали на възбуждане 
и възпиране. Различните връз-
ки притежават различна ин-
тензивност. Клетката суми-
ра входящите сигнали в съот-
ветствие с интензивността 
на връзките и в зависимост 
от величината на получената 
сума предава собствен сигнал 
по изходящите връзки. Създа-
дени са процесори, работещи 
подобно на невроните. Те по-
лучават сигнали от множе-
ство входове, умножават сиг-
нала от всеки вход със съот-
ветстващ коефициент, след 
което сумират получените 
резултати. Когато такива 

процесори (изкуствени невро-
ни) се обединят в мрежа, тя 
придобива много интересни 
свойства и може да извърш-
ва съвсем сложни изчисления. 
Тези мрежи намират широко 
приложение за решаването 
на задачи за обобщаване, кла-
сифициране, разпознаване на 
образи и прогнозиране. Такива 
мрежи са способни да разла-
гат задачата на съставните 
ґ части, да извършват пара-
лелни изчисления, да обобща-
ват и класифицират резулта-
тите, а някои са способни на 
самообучение и асоциативна 
памет. През последните ня-
колко десетилетия са разра-
ботени множество невронни 
мрежи. Едни подражават на 
структурата на мозъка, дру-
ги нямат аналог в природа-
та – те се проектират в за-
висимост от конкретно по-
ставената задача. Използвай-
ки само основните принципи 
на структурата на връзките 
между невроните, изследова-
телите не са очаквали да от-
крият множество аналогии 
между работата на мрежите 
и мисленето.

Социална невронна мрежа

Нека се опитаме да си пред-
ставим подобен механизъм в 
общественото самоуправле-
ние. Да разгледаме мрежа от 

множество свързани помежду 
си колективи. Вътре те мо-
гат да се управляват от об-
щите събрания. Нека един от 
колективите предлага няка-
къв проект, чиято реализация 
изисква обединените усилия 
и много сложната координа-
ция на милиони хора. Тази гру-
па, обсъдила проекта на общо 
събрание, го препраща на дру-
ги. Другите групи могат да се 
заинтересуват от тази идея 
или да останат равнодушни, 
да одобрят проекта или да го 
бракуват, или да излязат с до-
пълнения и критика. По-ната-
тък те могат да препратят 
проекта със своите допълне-
ния на тези групи, с които те 
са вече свързани. Ако проек-
тът не е интересен за обще-
ството, обсъждането ще заг-
лъхне на ранните етапи и ще 
засегне само няколко колекти-
ва. Ако обаче получи подкре-
па, той много бързо ще обхва-
не цялата заинтересувана от 
него аудитория. Това ще бъде 
лавинообразен процес, който 
е способен мълниеносно да об-
хване милиони хора. Всички те 
имат различен опит, разни на-
вици и умения, специализация 
в различни области на позна-
нието. Отделните колекти-
ви могат да внасят поправки 
в зависимост от притежава-
ната от тях информация. По 
всеки конкретен проект ко-

лективът ще получава данни 
от другите, както невронът 
получава сигнали от други не-
врони. Обсъждането на въпро-
са вътре в колектива в даде-
ния случай е аналогично на су-
мирането, а приетото реше-
ние – подобно на сигнала, из-
работван от неврона – пре-
дадено на другите колективи. 
В процеса на паралелното об-
съждане идеята ще се дорабо-
ти до нещо добре обмислено 
и осъществимо или ще бъде 
отхвърлена от обществото. 
След разпространението на 
информацията ще се извърши 
разпределението на задълже-
нията между хиляди колекти-
ви и реализацията на идеята 
на практика. Така всеки колек-
тив ще се превърне в социа-
лен неврон от обществения 
колективен разум. Цялото об-
щество ще бъде въвлечено в 
творческия процес на само-
конструиране. Този децентра-
лизиран механизъм на вземане 
на решения от цялото обще-
ство ще позволи на пряката 
демокрация да функционира 
във всякакви големи мащаби и 
да се превърне в инструмент, 
с помощта на който масите 
ще могат непосредствено, 
без всякакви правителства и 
представители, да управля-
ват своя живот. •

Ravashol
Превод: Феранте Пала

ТЕМА НА БРОЯ: АНАРХИЗМЪТ В 21 ВЕК

Мрежово самоуправление
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По плодовете ще ни по-
знаят. Ако нашият път към 
светлината и свободата е 
лош, ще ни осъдят хората, с 
които вървим. Ако не е, ще 
ни последват и други. Всичко, 
което пропагандираме, тряб-
ва да води към личностно усъ-
вършенстване, включване в 
организационна работа, из-
растване в анархисткия ми-
роглед. Някой може да започ-
не от фейсбук група или бро-
шура на улицата, но не бива 
да завърши там. Нашата про-
паганда трябва да го стиму-
лира да се развива, да му дава 
възможност да открива все-
повече и по-точна информа-
ция. Да участва в организира-
на революционна работа спо-
ред способностите и желани-
ята си и да трупа собствен 
опит. Да се превръща не в по-
редното политическо зомби, 
сляпо следващо своя вожд, а 
да израсте като пълноценен 
анархист, убеден в принципи-
те и допринасящ за програ-
мата на организацията. Ако 
тази програма отговаря на 
претенциите, които заявява-
ме, ако почива на научен ана-
лиз и води към социално ра-
венство, ще спечелим този 
човек за каузата на Револю-
цията. •

Наблюдател

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Още за „инфор-
матизацията и 
девалвацията“
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ТЕМА НА БРОЯ:

АНАРХИЯ 21
ГЛАВА 1: ДНЕС И УТРЕ 

Съвременният свят не е съ-
щият, както преди. Глобализа-
цията превърна планетата в 
единно информационно прос-
транство, появиха се масово-
то производство и потреб-
ление, масовата култура, ви-
соките технологии са нався-
къде. В същото време обаче, 
както преди 200 години, об-
ществото е разделено на кла-
си, светът е разтърсван от 
войни, социалната пропаст 
придобива чудовищни маща-
би, процъфтяват дискрими-
нацията и предразсъдъците, 
а масите умело се насочват 
към потребителските цен-
ности чрез информационни 
манипулации.

Съвременното постиндус-
триално общество в най-раз-
витите региони се формира 
след конфронтацията на две-
те индустриално-капиталис-
тически системи: пазарната 
(„Запад”) и държавната (бив-
шия „съветски блок”). Социал-
ната защита на населението, 
достъпната медицина и обра-
зование, безплатният транс-
порт, прословутата средна 
класа – всичко това не е нищо 
повече от рекламни етикети. 
С победата на пазарната ин-
дустриално-капиталистиче-
ска система, тези „атавизми” 
(които в миналото играеха ро-
лята на пропаганда в конкури-

ращите се блокове от държа-
ви) вече не бяха необходими на 
системата. Така съвременна-
та история се превърна в ис-
тория на загубата на придо-
битите  с кръвта на народа 
социални завоевания.

„Демократичната” полити-
ческа система все повече за-
приличва на фарс, който в дъл-
бините на душата ни е разби-
раем за всеки. Това, което ни 
очаква занапред, е неизвест-
но. Може би предстоят нови 
войни за господство над пла-
нетата и ни очакват апока-
липтични сценарии. Може би 
господството на капитала 
ще бъде постигнато чрез гло-
балните финансови институ-
ции и мощта на корпораци-
ите, след което ни очакват 
реалностите на киберпънк- 
утопиите. Във всеки случай 
нищо добро не се очертава за-
напред. За да не бъде погреба-
на надеждата за триумфа на 
анархизма, трябва да използ-
ваме методи, съответства-
щи на предизвикателствата 
на нашето време.

Времето на откритата 
анархистична дейност неу-
молимо отминава, всяка ле-
гална възможност е просто 
илюзия, а освен това е и ка-
пан. Единствената причина, 
поради която властта позво-
лява на анарходвижението да 
съществува в сегашната му 
форма, е неговата абсолютна 

безвредност, както и реклам-
ната опаковка, наречена „де-
мокрация”. Бъдете обаче си-
гурни: властите ще забравят 
за опаковката, ако анархисти-
те се превърнат в сериозна 
заплаха за държавата.

Бъдещето на анархизма – 
както и преди 100 години – е 
в нелегалната борба и проти-
возаконните методи на ра-
бота. Трябва да изпреварим 
властта и да устоим на нати-
ска на репресиите. Подготве-
ни ли са обаче анархистите за 
подобни изпитания? 

Да разгледаме съвременна-
та дейност на анархистите. 
Има много и различни прак-
тики като DIY-сцена („напра-
ви сам”), FNB („храна, а не вой-
на”), защита на животните, 
феминизъм, ЛГБТ (съкратено: 
лесбийки, гейове, бисексуал-
ни, транссексуални), екология, 
антифашизъм, антимилита-
ризъм, против полицейщина-
та и др. Какво обаче обеди-
нява всички тези практики? 
Отговорът е: тяхната вто-
ростепенност. Нито една от 
тях не подкопава основите на 
държавата и капиталистиче-
ските отношения. Можеш да 
нахраниш бедните, но ако не 
се удари източникът на бед-
ността, капиталистическа-
та система, както винаги, ще 
продължи да изхвърля хората 
зад борда на живота. Хора-
та „без предразсъдъци” днес 

са също толкова лоялни към 
държавата, колкото и шови-
нистите, защото основният 
механизъм за контрол съвсем 
не са фобиите, а културата 
на консуматорство и конфор-
мизъм.  

Ченгето, добро или лошо, 
си остава ченге. Професио-
налната армия е също толко-
ва антинародна, колкото и на-
борната.   Професионалисти-
те работят за тези, които 
им плащат, и се използват за 
потискане на собствения им 
народ и външна агресия. Капи-
талистическата експлоата-
ция не променя същността си 
и буржоата не губи апетита 
си поради „зелените” етике-
ти. 

Да, понякога второстепен-
ните теми стават важни. 
Например, борбата за право-
то да се съхраняват и носят 
огнестрелни оръжия, което 
води до възраждане на култу-
рата на въоръжения народ. 
Или борбата срещу фашист-
ките групи, ако тяхната дей-
ност стане твърде голям 
проблем за нашата дейност. 
И разбира се, вторичните об-
ласти привличат нови хора, 
което несъмнено е тяхно пре-
димство. С течение на време-
то обаче човекът, очарован 
от второстепенните теми, 
ще бъде разочарован, защото 
при капитализма животът 
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на повечето хора си остава 
общо взето несвободен и бе-
ден. Такъв човек или ще пое-
ме по пътя на отхвърляне-
то на анархизма в полза на 
реформистките дейности в 
съществуващите официални 
партии и либералните непра-
вителствени организации, 
или ще бъде напълно разоча-
рован от всякакви социални 
дейности. Какво можем да му 
предложим, освен занимания-
та с вторични теми и чете-
нето на периодичните изда-
ния? Анархистите трябва да 
имат дейност, която опре-
деля уникалността на анар-
хистката борба. Това е пря-
кото действие.

Прякото действие е 
действие на народа, когато 
той се бори с директни, ес-
тествени средства и начи-
ни, които носят най-големи 
резултати. Това е практика, 
която идва отдолу, несъобра-
зена с официалните държав-
ни институции, практика, 
която води директно до по-
добряването на условията на 
живот и освобождението на 
народа. Прякото действие се 
осъществява на основата на 
пряка демокрация, на събра-
нията на всички заинтересо-
вани и чрез колективното об-
съждане на методите и цели-
те на борбата. 

Обратното на прякото 
действие е реформизъм и ле-
гализъм, действия в рамки-
те на закона и „реда”, възпри-
ети от държавата, когато 
„борбата” се извършва не от 
самия народ, а от неговите 
„представители” – депута-
ти, чиновници и прочие поли-
тикани. Когато работници-
те се бунтуват на местора-
бота, докато техните иска-
ния не бъдат изпълнени; кога-
то провеждат обща стачка 
за защита на техните инте-
реси; когато жителите про-
тестират срещу гъстота-
та на строежите, блокират 
магистралите и разрушават 
строителството, отнема-
що им въздуха и простора; 
когато хората се организи-
рат самостоятелно в отря-
ди за самозащита срещу про-
извола на ченгетата и фаши-
стите – те извършват пря-
ко действие. Обратно, съби-
рането на подписи, подаване-
то на петиции, узаконените 
мирни демонстрации, изби-
рането на депутати и други 
вождове, съдебните спорове 
и вечното съобразяване със 
закона са примери за легали-
зъм и реформизъм.

Анархизмът наистина се 
нуждае от актуализиране. 
Струва си да се обновят пре-
ди всичко отношението към 
социалната активност и на-
чина на живот. Никой от ево-
люционните закони сам по 
себе си няма да насочи обще-
ството по правилния път. 

Светът многократно е сто-
ял на ръба на ядрената война 
и днес държавниците имат 
достатъчно средства, за да 
унищожат планетата. (Кое-
то едва ли ще направят, за-
щото кожата им е скъпа, 
а задниците – меки. Б. пр.) 
Какво ще стане утре, зави-
си преди всичко от общата 
воля на всички хора, от лич-
ния избор и приноса на всеки 
от нас.

ГЛАВА 2: ЕТИЧНИ 
ЦЕННОСТИ

Какво лежи в основата на 
убежденията, мненията и 
действията? Нашите етич-
ни ценности. Анархизмът 
не измисля някакъв абстрак-
тен морал. Моралът сам по 
себе си е система от норми 
и принципи в едно конкретно 
общество. Ние не се интере-
суваме от тях, защото мора-
лът е променлив: това, кое-
то е морално днес, ще стане 
неморално утре; което е не-
морално официално, се счита 
неофициално за морално.

Ние признаваме само оне-
зи ценности, които са по-ви-
сши от моментните, които 
живеят в хората, независи-
мо от различията в цивилиза-
циите, историческите епохи 
или етническите групи. Ние 
признаваме естествените 
етични принципи, формирали 
се в човечеството в продъл-
жение на милиони години на 
еволюция.

Справедливост

За оцеляването и развитие-
то на човешкия род природа-
та е създала три основни ин-
стинкта: инстинктът за са-
мосъхранение, инстинктът 
за взаимопомощ и инстинк-
тът за възпроизвеждане. От 
гледна точка на оцеляването 
на вида са важни качества-
та като сила, издръжливост 
и самостоятелност, но в съ-
щото време е важна взаимна-
та подкрепа и способността 
да се мисли за другите. Кол-
кото по-силен е индивидът, 
толкова по-голям е шансът 
за оцеляване на вида, и кол-
кото по-силен е целият вид 
като колектив, толкова по-
големи са шансовете за оце-
ляване на отделния индивид.

Грижите за себе си и за 
другите са еднакво важни. 
Справедливостта е съюз 
между тези два принципа: 
без нея хората ще се унищо-
жават взаимно в жажда за 
печалба или ще разрушат чо-
вешката свобода в търсене 
на колективен идеал, който 
отрича личността.

За да се постъпи справед-
ливо, дори не е нужно да се 
умува много: естественият 
ход на мисълта ще доведе до 
правилното решение. Обра-
тно, за да действаме неспра-
ведливо, е необходимо да ма-

мим, да нарушаваме нечии ин-
тереси, като в същото вре-
ме в себе си съзнаваме, че 
вършим нещо лошо.

Какво е несправедливост? 
Всяко нарушение на равно-
правието. Ако ограничат 
правата и свободите ни, 
това е несправедливо. Ако 
увредят здравето ни, това 
е несправедливо. Ако унижат 
достойнството ни, това е 
несправедливо. Може ли да 
има общество, в което все-
ки бива ограбван, изнасилван, 
държан в робство, унизяван? 
Не, но именно такива нрави 
стотици години насажда мо-
ралът на държавата и капи-
тализма.

Добро

Защо държим вратата на чо-
века, който ни следва? Защо 
помагаме на падналия да се 
изправи? Защо помагаме на 
хората в беда? Ако справед-
ливостта е баланс между ко-
лективното и личното, то 
доброто е израз на инстинк-
та за взаимопомощ. Ако 
справедливостта може да 
бъде представена като поч-
вата на обществото, то до-
брото са насажденията, кои-
то растат на тази почва. 
Доброто създава основата 
на колектива, което го пра-
ви по-силен и по-надежден. 
Защо природата е дала та-
къв стремеж на човека? Само 
справедливост не е доста-
тъчна за успешното същест-
вуване на даден вид. Условия-
та на околната среда често 
се променят, борбата с вра-
говете понякога се изостря, 
гладът, болестите, грижите 
за потомството – всичко 
това изисква взаимопомощ 
между колективите. Ако по-
магате на ранен другар, ако 
споделите храна с гладните, 
ако с гърдите си защитава-
те децата, тогава вашият 
колектив няма да отслабне. 
Друг път той ще помогне и 
на тебе. Природата е дейст-
вала хитро: за да разбере 
кога приятел се нуждае от 
помощ, тя е научила човека 
да съчувства. Когато стра-
да човек до нас, ние се чувст-
ваме зле от неговата болка 
и като му помагаме, облек-
чаваме собствената си бол-
ка. В критични ситуации до-
брото стига до саможертва. 
Хората рискуват живота си, 
за да спасят други от смър-
тта. Какво ръководи един 
войник, който изнася на гър-
ба си от фронтовата линия 
ранения другар? Какво мисли 
плувецът, който се втурва 
във вълните, за да спаси удав-
ника? Всички те се поставят 
на мястото на жертвата и 
са готови да рискуват живо-
та си, за да спасят другия. Да   
дадеш другиму част от свое-
то, без да искаш нещо в замя-
на – това е подходящото оп-
ределение за добро.

Свобода

Представете си учен в робов-
ладелския Рим. Може би той 
разполага със свои собствени 
стаи, разнообразие от храна, 
пари, дори и собствени слу-
ги, вечеря със собственика 
на една маса, свободен е да се 
движи из града. Той разпола-
га с отлична библиотека, дру-
ги учени уважават неговото 
мнение, собственикът се дър-
жи с него изключително като 
с приятел. Той разбира фило-
софията, освобождава ума и 
навиците си от всички пред-
разсъдъци и се придържа към 
изключително хуманни идеи. 
Има всичко, но… е роб! Опре-
делено не е свободен. Няко-
га, като обикновен лечител в 
галското село, е живял в бед-
ност и често е оставал без 
къшей хляб и дори подслон, 
нямал е и една десета от се-
гашните си познания и при-
вилегии, не е успявал винаги и 
като лечител. И все пак е бил 
свободен човек.

Някои обичат да казват, 
че свободата е изтънчено по-
нятие, за което се предпола-
га, че е достъпно само за ин-
телигенцията. Глупости! Да 
оставим дървената филосо-
фия и да видим какво става, 
когато затворим дивия звяр 
в клетка – ето какво означа-
ва загубената свобода! Този, 
който взема решения, е сво-
боден. Това е основното ядро 
на свободата, дадено ни от 
природата. Затова чувство-
то за свобода е достъпно за 
всички.

Разбира се, свободата е 
многостранна. Тези нейни ас-
пекти са породени от услож-
ненията на човешкия живот. 
Обикновено свободата може 
да бъде разделена на следни-
те категории:

„Физическата” – най-основ-
ната свобода, нейното ядро 
беше споменато по-горе. „По-
литическа” е свободата да се 
вземат решения в политиче-
ската система на общество-
то. Всяка държава убива сво-
бодата със своите закони 
и насилие, защото държава-
та се управлява от малцин-
ство – чиновници и олигарси, 
които налагат решенията си 
на мнозинството. „Икономи-
ческа” е свободата да бъдеш 
независима полезна единица 
в социалната икономика. Бед-
ността, липсата на жилища 
и свободно време превръщат 
„правата на човека” в къс хар-
тия. Няма нищо свободно в 
това да умреш от глад. Соб-
ственикът на предприятие-
то е същият кръвопиец-вам-
пир като държавния служи-
тел.

Ако тези 3 категории ха-
рактеризират външната со-
циална свобода, то следните 
три категории ни говорят за 
вътрешна свобода:

„Свобода от слабостите” 
е липсата на зависимост от 

всякакви видове наркотици, 
от суета и мързел, които са 
гробари, тъмничари. Свобод-
ният човек може да бъде само 
волеви.

„Свобода на вкуса” – право-
то на човека самостоятел-
но да избира начина на съ-
ществуване Болното обще-
ство налага на човека различ-
ни етикети, мода, поведение 
под заплахата на „всемогъщо-
то обществено мнение”. Сво-
бодният човек сам определя 
своите културни предпочи-
тания, а не се равнява с тъл-
пата.

„Свобода на мисълта” е 
способността за самостоя-
телно мислене и вземане на 
решения. Човек е обграден от 
невежество и стереотипи, 
което води до неправилни за-
ключения и оценки и го прави 
психически роб. Чрез развива-
не на интелигентност и кри-
тично мислене човек се осво-
бождава от затвора на заблу-
дите и невежеството.

Свободният човек не при-
знава никаква власт – само 
собственият си ум и чув-
ства.

Така свободата е възмож-
ността и способността на 
човека самостоятелно да оп-
ределя собствената си съдба 
според собственото си раз-
биране.

Достойнство

Врагът може да не те нарани 
физически, да не ти открад-
не нищо, да не ограничи сво-
бодата ти, но в същото вре-
ме да те застави да се по-
чувстваш жестоко ограбен, 
като обезцени твоето лично 
„аз”, както в собствените ти 
очи, така и в очите на други-
те. Обидата е същото пре-
стъпление срещу личността, 
както злоупотребата с друга 
етична ценност. Всеки човек 
по начало заслужава минимум 
от уважение. Само чрез свои-
те действия човек може да 
прецени дали е достоен за по-
вече, или по-малко уважение.

Чувството за собствено 
достойнство позволява да 
осъзнаеш себе си като нещо 
повече от винтче в систе-
мата за удовлетворяване на 
ежедневните физиологиче-
ски потребности. Това е ед-
новременно и разбиране, че 
не си по-лош от другите, и 
стремеж да се образоваш, 
развиваш физически, и да 
имаш определени принципи и 
цели. Срамът е наказание за 
пренебрегнатото чувство 
на достойнство. Срамно е 
да бъдеш слаб и тъп, срамно 
е да си страхливец, лъжец, да 
не държиш на дадената дума, 
срамно е да правиш сделки 
със своята съвест.

Достойнството – това е 
чувство за собствената пъл-
ноценност и човечност. •

(следва)
Анархисти от Белорусия
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деца да живеят достойно. 26 
милиардера притежават кол-
кото половината човечест-
во, това е нетърпимо. Да де-
лим богатствата, а не мизе-
рията! Да сложим край на об-
ществените неравенства! 
Искаме незабавно увеличение 
на заплатите, на социални-
те минимуми, на помощите и 
пенсиите, безусловното пра-
во на жилище и здравеопаз-
ване, образование, безплатни 
обществени услуги за всички.

В борбата за всички тези 
права ежедневно окупираме 
кръстовища, организираме 
акции, манифестации и об-
съждаме навсякъде. С нашите 
жълти жилетки си връщаме 
думата – ние, които никога 
нямаме думата.

Какъв е отговорът на пра-
вителството? Репресията, 
презрението, оплюването. 
Убитите и хилядите ране-
ни, масираното и ненужно из-
ползване на осакатяващи и 
най-вече ослепяващи оръжия. 
Повече от 1000 души са про-
изволно осъдени и затворени. 
Сега вече новият закон „про-
тив вандализма” цели чисто и 
просто да попречи да се мани-
фестира. Осъждаме всяко на-
силие срещу манифестиращи-
те, било от силите на реда, 

или от силови формирования. 
Всичко това не може да ни 
спре! Манифестирането е ос-
новно право. Край на безнака-
заността за силите на реда! 
Амнистия за всички жертви 
на репресията!

Каква подмяна само е този 
голям национален дебат, кой-
то в действителност е по-
редната комуникационна 
кампания на правителство-
то, което желае да механи-
зира желанието да се обсъж-
да и решава! Истинската де-
мокрация практикуваме ние, 
в нашите събрания, по наши-
те кръстовища, тя не е нито 
в телевизионните студиа, 
нито в псевдо-кръглите маси, 
организирани от Макрон.

След като ни наруга и ни 
обяви за нищожни, днес той 
ни представя като фашизира-

на и ксенофобска тълпа, изпъл-
нена с омраза. Ние обаче сме 
точно обратното: нито раси-
сти, нито сексисти, нито хо-
мофоби. Гордеем се, че се бо-
рим заедно – със своите раз-
личия – за изграждането на 
едно солидарно общество.

Нашето разнообразие в 
дискусиите е наша сила, в съ-
щия този момент стотици 
събрания изработват и пред-
лагат свои собствени иска-
ния. Те засягат реалната де-
мокрация, обществената и 
данъчната справедливост, ус-
ловията на труд, екологична-
та и климатичната справед-
ливост, края на дискримина-
циите. Сред най-обсъждани-
те стратегически искания и 
предложения виждаме изкоре-
няването на мизерията под 
всичките ґ форми, трансфор-

мирането на институциите 
(референдум по инициатива 
на гражданите; учредително 
гражданско събрание по жре-
бий; край на привилегиите на 
избраниците…), екологичен 
преход (енергийна несигур-
ност, промишлени замърсява-
ния,…), равенство и зачитане 
на всички, независимо от на-
ционалност (хора с уврежда-
ния, равенство между полове-
те, край на изоставянето на 
бедните квартали, на селски-
те и отвъд-океанските райо-
ни…)

Ние, Жълти жилетки, ка-
ним всеки, със своите сред-
ства, на свое ниво, да се при-
съедини към нас. Призоваваме 
за продължаване на акциите 
срещу полицейското насилие 
пред участъците, окупиране-
то на кръстовищата и блоки-
рането на икономиката, ма-
сова стачка на 5 февруари с 
възможност за продължаване. 
Призоваваме за формиране на 
комитети по работните мес-
та, учебните заведения и на-
всякъде другаде, така че тази 
стачка да може да бъде изгра-
дена в основата от самите 
стачкуващи. Да вземем неща-
та в собствените си ръце! Не 
стойте настрана, присъеди-
нете се към нас!

Да се организираме демо-
кратично, автономно и неза-

висимо! Това „Събрание на съ-
бранията” е важен етап, кой-
то ни позволява да обсъждаме 
своите искания и средства за 
действие. Да се федерираме, 
за да преобразим общество-
то!

Предлагаме на множество-
то на Жълтите жилетки да 
разпространява този призив. 
Ако, като група Жълти жилет-
ки, го приемате, изпратете 
ни подписа си в Комерси на ад-
рес assembleedesassemblees@
gmail.com. Не се колебайте да 
обсъждате и формулирате 
предложения за следващите 
„Събрания на събранията”, кои-
то вече подготвяме.

Макрон, оставка! Да живее 
властта на народа, за народа 
и от народа.

Призив, предложен в Комерси 
от „Събранието на събранията”

В последствие той ще бъде 
предложен за одобрение във всяко от 

местните събрания

*  *  *
По-късно, около 300 души от 
Поатие, Льо Виган (Гард), Па-
риж и региона, Дижон, Нанси, 
Нант или Сет, присъединили 
се към призива на Жълтите 
жилетки на Комерси, присти-
гат за да обсъдят исканията, 
продължаването на движе-
нието, националния дебат и 
европейските избори. •

ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ

Първото „Събрание на събранията“
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ски и други антидискримина-
ционни групи и хора, обедине-
ни от антифашистките си 
възгледи. Протестиращите 
изразиха своето несъгласие 
с легитимирането на неона-
цизма и в частност, провеж-
дането на факелното шест-
вие „Луковмарш”. „Луковмарш” 
е подкрепяно от неонацисти 
и фашисти от редица евро-
пейски страни, които мар-
шируват, заедно с български 
крайнодесни съмишленици, по 
софийските улици в памет на 
пронацисткия генерал Хрис-
то Луков.

Начална точка на анти-
фашисткото шествие беше 
градинката при Централни 
минерални бани. Оттам мно-
жеството премина покрай 
Халите, през Женския пазар, 
Министерски съвет и Народ-
но събрание, за да стигне до 
Столична община, която от 
години симулира опити да за-
брани „Луковмарш”.

Участниците в демон-
страцията „Без нацисти по 
улиците ни” огласиха улици-
те със скандирания „София 
не е нацистки град”, „Фаши-
змът убива, властта прикри-
ва”, „Фашизмът не е мнение, 
а престъпление”, „Солидар-
ността между хората е на-
шето оръжие срещу омраза-
та”, „Нелегални хора няма” (в 
подкрепа на хилядите мигран-
ти, страдащи от дискрими-

национната европейска поли-
тика) и други. Много случай-
ни минувачи се присъединиха 
към шествието и подкрепиха 
протестиращите.

Протестът обедини не 
само български антифаши-
сти, но и много чужденци, до-
шли да изразят интернацио-
нална подкрепа и позиция сре-
щу надигащия се неонацизъм 
и шовинистичен национали-
зъм. В шествието се вклю-
чиха хора от Гърция, Румъния, 
Македония, Сърбия, Герма-
ния, Австрия, Унгария и дру-
ги. Участниците в протеста 
показаха недвусмислено, че 
протестът им е не само сре-

щу „Луковмарш”, а срещу вся-
ка форма на дискриминация и 
разпространение на фашист-
ки идеи, не само на улицата, 
а и в структурите на власт-
та.

Важно е да се отбележи, 
че още преди шествието да 
тръгне, органите на реда, из-
пратени да охраняват шест-
вието, се опитаха да задър-
жат антифашистки бане-
ри и знамена под предлог, че 
проповядват „език на омраза-
та”. Интересно тогава какво 
проповядват неонацистките 
знамена с келтски кръстове, 
татуираните със свасти-
ки участници в „Луковмарш” 

и призивите им за етниче-
ско прочистване и домина-
ция на бялата раса? Полици-
ята също така се опита да 
скъси маршрута и продължи-
телността на протеста, но 
хората не допуснаха граждан-
ските им права да бъдат на-
рушени. Не липсваха и обичай-
ните провокации от страна 
на чуждестранни участници 
в „Луковмарш”, дошли в Бълга-
рия, за да могат за ден-два да 
вдигат ръце за нацистки поз-
драв, без да се притесняват 
от последствията от това 
(нищо, че и нашето законода-
телство уж трябва да пре-
следва нацистките прояви).

След края на протеста, 
пред Столична община, вър-
ху част от участниците в 
шествието беше упражнен 
полицейски натиск – с грубо 
отношение бяха привиквани 
хора за дълги проверки на лич-
ните им документи, а на ня-
кои бяха съставени актове за-
ради това, че са си позволили 
да закрият част от лицето си 
с шал (доколкото сме запозна-
ти, шаловете, с които хора-
та се увиват зимно време, не 
представляват маски, както 
е описано в закона). Въпросът 
как да се защитават хората, 
чиито снимки след шествие-
то биват събирани и разпрос-
транявани в неонацистките 
среди и сайтове с цел заплахи, 
психологически и физически 
тормоз, остана без отговор.

Въпреки опитите за про-
вокации и репресии, антифа-
шистката демонстрация се 
проведе успешно, събра мно-
го и различни хора, които са 
на мнение, че нацизмът и вся-
какви негови разклонения ня-
мат място в обществото ни. 
От шествието „Без нацисти 
по улиците ни” припомниха, че 
борбата срещу фашизма се 
пресича с много други социал-
ни борби, благодариха на всич-
ки, които подкрепят равно-
правието и взаимопомощта 
и се изправят срещу насажда-
ния от ултранационалисти-
те страх. Страхът няма да 
победи! •

СМ

ЛУКОВМАРШ И КОНТРАПРОТЕСТЪТ СРЕЩУ НЕОНАЦИСТКОТО ШЕСТВИЕ

Шествието „Без нацисти по улиците ни“ събра стотици в София
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Как да започнем анархосиндикалистката работа
Най-близката цел на анархо-
синдикалистката работа е да 
се открие пътят за самоорга-
низация на трудещите се по 
месторабота. Анархистите 
също са трудещи се и са длъж-
ни да започнат със себе си. За 
създаване на анархистически 
работнически или студент-
ски съюз (синдикат или органи-
зация за съпротива) не е задъл-
жително да имаме много хора. 
Понякога са достатъчни три-
ма души в едно предприятие, 
в една фирма или даже в един 
отрасъл, учащи се в едно учеб-
но заведение и т. н. Най-добре 
е такъв съюз или стачен коми-
тет да бъде напълно самосто-
ятелен и независим от всички 
съществуващи профсъюзи.

Водейки агитация за встъ-
пване във вашия съюз, не искай-
те от хората веднага да при-
знаят, че са „анархисти”. Рабо-
тата не е в думите. Ако тру-
дещите се са съгласни с пред-
ложените от вас методи на 
пряко действие с цел създава-
не на общество без държава, 
пари, собственост и наемен 
труд, ако им допада работни-
ческата организация с която 
те сами, без платени функцио-
нери и „освободители”, ще ре-
шават въпросите си, те мо-
гат да станат наши другари. 
Много важно е да не се прием-
ат в нашите анархосиндика-
листки съюзи членове на пар-

тии – десни или леви, – защо-
то те винаги ще изпълняват 
указанията на своите партии, 
а не решенията на работниче-
ския съюз.

Ако нямате възможност 
веднага да създадете собстве-
на, макар и неголяма работни-
ческа или студентска органи-
зация, трябва да знаете точ-
но защо. Защото вие сте длъж-
ни да дадете отговор на тру-
дещите се, които ще агити-
рате да се самоорганизират, 
на естествения им въпрос: „А 
защо самите вие не създадете 
работнически съюз?”

Когато агитирате хората, 
е по-добре да работите с тези 
от тях, които сами са прояви-
ли някаква активност. Прис-
тигайки при стачкуващите 

(на митинг, жива верига и пр.), 
не им говорете какво са длъж-
ни да направят, а ги питайте 
с какво като трудещи се мо-
жете да им помогнете. Пред-
лагайте им сътрудничество 
(ако, разбира се, техните ис-
кания са приемливи за вас), но 
не искайте от тях непремен-
но обединение или присъединя-
ване, даже ако вече имате ра-
ботнически или студентски 
съюз. Вашата задача не е да ко-
мандвате хората, а да им по-
могнете да се самоорганизи-
рат.

Ако се наложи да работите 
с пасивни трудещи се и да во-
дите агитация сред тях, ста-
райте се работата да бъде 
систематична, тоест, да се 
води в едно и също предприя-

тие (учреждение). Желателно 
е самите вие да сте свърза-
ни с това предприятие или уч-
реждение. Говорете на хората 
не само за това, което се иска 
от тях, но и за това какво вие 
можете да направите за тях.

Започвайте агитацията си 
не с разкази за светлото бъде-
ще на анархията, а с ежеднев-
ни въпроси. Тогава хората по-
лесно ще ви разберат и повяр-
ват, когато в края на краища-
та им заговорите за анархис-
тическия комунизъм. Защото, 
докато хората не са се научи-
ли да решават своите належа-
щи проблеми, да отстояват 
обикновени икономически ис-
кания, за каква анархия може да 
става дума?

Говорете с хората на раз-
бираем език. Например, ако не 
разбират що е анархия, ста-
райте се да използвате таки-
ва понятия като „всеобщо са-
моуправление”, „безвластие”, 
„безначалие”. Не натоварвай-
те хората с много „умни” по-
нятия. Вашата цел е не да ги 
изплашите със своята „твър-
дост” и „знания”, а да ги привле-
чете. Не започвайте разгово-
ра със своята принадлежност 
към анархистите, но и не я 
скривайте, обяснявайте им, 
че поддържате тяхната бор-
ба не поради идейни и полити-
чески причини, а като трудещ 
се, каквито са и те. Ако хора-

та узнаят, че сте анархисти, 
след като сте им оказали ре-
ална помощ и поддръжка в тях-
ната борба, те ще се отнасят 
по-добре не само с вас, но и към 
идеята на анархизма.

Ако ви предлагат съюз или 
съвместна работа, помнете: 
на лично ниво или по конкрет-
ни въпроси анархистът може 
да сътрудничи във всяка ра-
бота, която не противоречи 
на неговите убеждения и анар-
хистките цели. Абсолютно 
недопустимо обаче е сътруд-
ничеството с партии или бю-
рократични профсъюзи на ор-
ганизационно ниво. Ние сме 
за единство в действията на 
трудещите се отдолу, а не за 
политически комбинации от-
горе!

Ако не се чувствате спо-
собни за непосредствена рабо-
та с хората, заемете се с ра-
бота, която можете да изпъл-
нявате (например разпростра-
няване и изработка на матери-
али, събиране на информация и 
пр.). Тя може да се окаже не по-
малко важна.

Помнете: успехът се по-
стига не с еднократни гръмки 
акции, а с ежедневна къртов-
ска работа. Стачният Праз-
ник е награда за делничните 
събрания, позиви, лични бесе-
ди, манифестации, протести 
и пр. •

В. А.

НОВИТЕ КУМИРИ

Мъск – от провала до държавните субсидии
Компаниите. Провал. 
Държавни субсидии.

С продажбата на втората 
компания (няма да ги наричам 
собственост на Илон, защо-
то не са) талантливият ин-
веститор отваря нова стра-
ница в своята епопея на „визи-
онер” и технически гений.

Следващата инвестиция е 
в компания, планираща да про-
извежда електромобили, на-
речена „Тесла Мотърс”, създа-
дена от Мартин Еберхард и 
Марк Тарпънинг през 2003 г. 
Според думите на създате-
лите целта на компанията е 
да разработи и произвежда 
електромобили от най-висо-
кия ценови клас (над 100 000 
долара). Те смятат да прода-
ват тези автомобили на бо-
гаташи, които искат да де-
монстрират загриженост за 
околната среда, като запаз-
ват нивото на комфорта и 
социалния си статус. Създа-
ването на такъв автомобил 
става възможно благодаре-
ние на разработването на ли-
тиево-йонната акумулатор-
на батерия, която съхранява 
достатъчно енергия в доста-
тъчно малка маса и обем, за 
да позволи да се задвижи ав-
томобил. Изследванията вър-
ху тези батерии се водят от 
70-те години насам предим-
но от държавно финансирани 
университети, а технология-
та става годна за масово про-

изводство около 2010 година. 
Нито Мъск, нито създатели-
те на Тесла имат нещо общо 
с тези разработки, те само 
смятат да се възползват от 
тях, за да припечелят колко-
то могат.

Бърз исторически преглед 
показва, че първата карета, 
задвижвана чрез електриче-
ски двигател и батерии, е съз-
дадена през далечната 1837 г. 
от шотландеца Робърт Дей-

видсън, а първият серийно 
произвеждан електромобил 
(само в няколко броя) се появя-
ва през 1884 г., благодарение 
на англичанина Томас Паркър. 
След тази кратка историче-
ска справка читателят може 
сам да реши колко револю-
ционна е идеята за електри-
чески автомобил през 2004 
година.

Двамата основатели на 
компанията също не се отли-

чават с оригинални идеи. Ав-
томобилът, който планират 
да произвеждат, се състои от 
електромотор, разработен 
от фирмата Ей Си Пропулшън, 
и купе, окачване и шаси, произ-
ведени от английската ком-
пания Лотус. Не става ясно 
каква точно част от колата 
е проектирана в компанията. 
Първият работещ прототип 
е създаден през 2004 годи-
на. По това време компания-

та изчерпва наличните сред-
ства и е принудена да търси 
външно финансиране за произ-
водството на първите про-
тотипи, както и последващо-
то производство на автомо-
били (става дума предимно за 
сглобяване на готови модули, 
създадени от други произво-
дители). По време на това на-
биране на средства се появя-
ва и господин Мъск. Въпреки 
че инвестира в компанията, 
Илон все още не заема най-ви-
соките постове. Изглежда ро-
лята му отново не е зад чер-
тожната дъска, а по-скоро в 
представленията за набира-
не на инвестиции. Това поло-
жение продължава до август 
2007 г., когато той успява да 
убеди борда на директорите 
да снемат Мартин Еберхард 
от поста генерален дирек-
тор, без последният да при-
съства. За малко повече от 
година на мястото му се сме-
нят двама души, чиито основ-
ни действия се изчерпват със 
съкращаването на около 10% 
от служителите на компани-
ята, много от които са с нея 
от самото начало. След тази 
кратка чистка на поста идва 
Илон Мъск, който веднага се 
заема да подобри нещата, 
като уволнява още 25% от 
служителите.

Въпреки всички тези ходо-
ве, нямащи нищо общо с тех-
нически или административ-
ни иновации и открития, ком-
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панията продължава да губи 
пари с огромна скорост. От-
ново се налага привличането 
на външни инвеститори, кое-
то отново е водено от глав-
ния герой на разказа. Към яну-
ари 2009 г. компанията е по-
лучила 187 милиона долара ин-
вестиции и е успяла да „про-
изведе” и достави 147 авто-
мобила. На любителите на 
математиката оставяме 
да пресметнат колко стру-
ва една от тези коли. Компа-
нията продължава да набира 
средства и губи пари до ден 
днешен. Проследяването на 
сумите, потънали в произ-
водството на електромоби-
ли, е почти невъзможно пора-
ди търговската тайна и до-
пълнителните сделки, които 
компанията сключва – напри-
мер закупуването на компа-
нията Солар Сити, специали-
зираща в монтажа и лизинга 
на фотоволтаични системи. 
Наличните данни показват че 
Тесла не е реализирала печал-
ба през нито една година от 
съществуването си. Към края 
на 2018 г. е успяла да натру-
па около 24,7 милиарда дола-
ра дългове (основно към бан-
ки). Ако към тази сума доба-
вим 3,5 милиарда държавни 
субсидии и 14,5 милиарда от 
продажба на акции и облига-
ции, получаваме приблизител-
ната сума 42,7 милиарда до-
лара, с която обществото е 

спонсорирало начинанието на 
Мъск. За да осъзнаем мащаба 
на това число, ще го сравним 
с външният дълг на България 
към август 2018 г., който въз-
лиза на 38.8 милиарда долара 
или бюджета на здравната 
каса за същата година – 2,24 
млрд. Тъй като Тесла се пред-
ставя за компания, развива-
ща технологиите и хоризон-
тите на човешкото познание 
като цяло, вероятно е добре 
да видим и бюджета на БАН, 
който възлиза на 0.084 млрд. 
лв. за 2018 г. Тоест, само пари-
те, взети назаем от Тесла, са 
достатъчни да финансират 
цялата академия на науките 
за период от около 500 годи-
ни. Колкото и нискоефектив-
на да е академията, подози-
рам, че за пет века ще допри-
несе поне с едно-две откри-
тия, полезни за обществото.

Все пак, дали Тесла наисти-
на не е направила огромно ко-
личество научни и техниче-
ски открития, разполагайки с 
такова фантастично финан-
сиране? Можем да разберем, 
като посетим страницата 
на патентното ведомство 
на САЩ, където да разгледа-
ме всички патенти на компа-
нията. На името на Тесла се 
водят 281 патента, което 
изглежда наистина плодот-
ворно, докато не се зачетем 
в самите патенти. След като 
разгадаем объркания правен 
език, на който са описани, 
виждаме революционните от-

крития, за които хипотетич-
но са похарчени споменатите 
вече суми:

Патент номер 10019066: 
Метод за стартиране на при-
ложение в графичен потреби-
телски интерфейс. Методът 
предлага да има лента с при-
ложения от която потреби-
телят може да избере икона, 
която да изтегли до празни 
полета в останалата част 
на екрана. Приложението се 
стартира и работи в избра-
ния прозорец. Тази технология 
със сигурност има потенциал 
да промени живота на плане-
тата.

Патент номер 10020550: 
Пакет батерии с вход и изход 
за охладителна течност, как-
то и известен брой топлооб-
менници. На човешки език ба-
терия с радиатор – как никой 
не се е сетил досега за тако-
ва нещо!

Патент номер 9692025: 
Капак за пакет от батерии с 
вграден вентил, предотвра-
тяващ пробива на пакета в 
случай на повишаване на на-
лягането. Реално погледнато 
капакът на всяка тенджера 
под налягане представлява 
точно това.

Патент номер 9688164: 
Подвижна седалка за кола, мон-
тирана върху единична подпо-
ра. Офис стол в кола, един от 
любимите ми.

По-нататък можем да на-
мерим редица други озадача-
ващи открития, явно смята-

ни за достатъчно ценни, за да 
бъдат защитени с патент. 
Оказва се, че подчинените на 
Мъск са открили автомобил-
ното купе, страничното огле-
дало, сенниците, както и вола-
на. Името на самия визионер 
не присъства в нито един от 
патентите, които прочетох, 
което поставя под въпрос 
личния му принос в тези ино-
вации.

Изглежда чувството на 
дежа вю ще бъде наш посто-
янен спътник из историята 
на господин Мъск. Сценари-
ят от първите начинания на 
„визионера” се повтаря почти 
дословно, разликата е основ-
но в мащаба и източниците 
на парите. Отново няма ни-
какви данни за принос от са-
мия Мъск към техническата 
част на продукта, който той 
рекламира. Отново не можем 
да намерим никакви данни за 
техническите чудеса, спо-
собни да променят света. В 
светлината на тази информа-
ция човек неизбежно си задава 
въпроса защо всички хора с 
влияние и богатство, инвес-
тирали огромни суми в ком-
пания, която се крепи само на 
чара и обаянието на един чо-
век, все още не са повдигна-
ли обвинения в измама срещу 
Мъск?

Както вече писахме, избо-
рът на главният герой е про-
диктуван основно от извест-
ността на името му, а не от 
уникалността на неговия слу-

чай. При целенасочено търсе-
не можем да попаднем на мно-
го сходни истории, например 
тази на компанията Теранос, 
ръководена от Елизабет Хо-
умс и Рамеш (Съни) Балуани. 
Тези двама предприемчиви 
иноватори успяват да измък-
нат от инвеститорите поч-
ти 10 млрд. долара, преди да 
бъдат обвинени във финансо-
ва измама в особено големи 
размери. Интересен е въпро-
сът защо господин Мъск, кой-
то е успял да отмъкне значи-
телно повече към момента, 
все още не е даден под съд 
от инвеститорите. Може би 
причината е, че много пари 
идват от държавата под фор-
мата на данъчни отстъпки и 
директни субсидии за проду-
ктите, предлагани от компа-
нията му – тоест, от данъ-
коплатците. Едва ли можем 
да кажем точно какъв е случа-
ят, защото са известни само 
49.48% от собствениците на 
Тесла, въпреки че компания-
та е публична и получава пари 
от данъкоплатците. Самият 
Мъск притежава едва 21.9% 
от компанията, така че ве-
роятно няма контрол над ре-
шенията. Можем обаче да бъ-
дем сигурни, че докато служи 
добре за ограбване на пари 
под формата на „инвестиции” 
и „сделки”, ще продължат да 
ни го представят като визи-
онер, водещ човечеството 
към светлото бъдеще. •

Федерико де Соя

НОВИТЕ КУМИРИ

Мъск – от провала до държавните субсидии
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Да се унищожи напълно съ-
ществуващият „ред”, държа-
вата, всички закони, съдът, 
религията и църквата, част-
ната собственост, всички 
традиции, обичаи и техни-
те привърженици – такива са 
били целите на руските анар-
хисти. За своя главна задача 
те са считали пълното осво-
бождение на човека от всич-
ки изкуствени ограничения, 
до пълната му независимост 
и от Бога, и от дявола. Сред-
ство за постигане на това 
е социалната революция, съ-
пътствана от терор, екс-
проприация или унищожение 
на държавните институции, 
целящи разклащането на ос-
новите на съвременното об-
ществено устройство. Тези 
акции трябва да се предпри-
емат без компромиси с бур-
жоазията, без предявяване на 
каквито и да е реформистки 
искания и да водят към окон-
чателното разрушаване на 
държавата и капиталистиче-
ския строй, на смяна на кои-
то трябва да дойде едно ега-
литарно общество, свободно 
от гнета и дори от минимал-
ния властнически контрол.

До началото на ХХ век 
анархистите в Русия са били 
твърде малко. Първите групи, 
които застават под черното 
знаме на анархизма се появя-
ват в Белосток (в днешна Пол-

ша), в Одеса и Нежин в Украйна 
и на други места едва в края 
на 1903 година. Те не се съз-
дават на пусто място – те-
хни членове стават отнача-
ло основно пришълци от дру-
ги политически организации, 
най-вече есери и социалдемо-
крати. От началото на ре-
волюционните събития през 
1905 г. и в течение на следва-
щите бурни години анархис-
тическите групи, по думите 
на секретаря на Белостокския 
комитет на анархистите 
Гросман, „никнат като гъби 
след дъжд” в големите и мал-
ките градове, в селата и ма-
халите. Всичко става по една 
и съща схема във всички обла-
сти на империята. В Украйна, 
Кавказ и особено в запада на 
Империята, където центро-
ве на анархизма стават Рига, 
Вилно и Варшава, групи раз-
очаровани есери или социал-
демократи се обединяват в 
анархистки ядра, образува-
щи по-късно федерации, и на-
чеват разнородна радикална 
дейност с особена склонност 
към тероризма. Тези пришъл-
ци напускат своите партии 
по различни причини. Повече-
то са от низшите слоеве на 
населението, особено работ-
ници, недоволни от лидерите 
на своите партии, интелек-
туалци-теоретици, предпочи-
тащи идеологическите споро-

ве пред радикалните дейст-
вия и считащи, че „революцио-
нерът-работник може да се 
яви в едно учреждение само… 
с бомба!”.

Пришълците от партията 
на есерите, одобряващи так-
тиката на политическия те-
рор, желаят да я приложат и в 
икономическата сфера, в бор-
бата с капиталистите и дру-
гите експлоататори. Диси-
дентите от лагера на социал-
демократите напускат редо-
вете на партията си поради 
официалната антитерорис-
тическа позиция на своето 
ръководство. Такива неспо-
койни млади хора, неспособни 
да смирят бунтарския си дух 
и да се подчинят партийната 
дисциплина, напускат партий-
ните редове, зарязват идео-
логиите и тактиките и ста-
ват анархисти.

Независимо от това, че и 
след 1905 година анархисти-
те са по-малобройни от есе-
рите и социалдемократите, 
техните терористически ак-
ции далеч надминават тези 
на големите политически ор-
ганизации. Не е възможно да 
се изчисли с точност броят 
на терористическите акто-
ве, извършени от анархисти-
те, тъй като в своите доне-
сения местните власти ряд-
ко съобщават политически-
те убеждения на отделните 

терористи. Самите анархис-
тически групи не водят сче-
товодство, но вън от съмне-
ние е, че мнозинството от 
17 000-те жертви на теро-
ристическата кампания от 
1901 до 1916 г. са били мише-
ни на анархистите, паднали 
от техните куршуми и бом-
би по време на престрелките 
с полицията или експроприац-
иите. Така че въздействието 
на анархизма върху живота в 
Русия през първото десетиле-
тие на ХХ век е много по-вну-
шително от броя на неговите 
привърженици. Много от тези 
анархисти са нов тип теро-
ристи, особено що се отнася 
до теоретическото обосно-
ваване на техните действия.

От по-значителните обе-
динения на анархистите най-
малко радикална е била група-
та последователи на Пьотър 
Кропоткин, виден теоретик 
на руския анархизъм, по това 
време живеещ в Лондон. Цен-
търът на тази група е в Же-
нева, а нейните най-изтъкна-
ти активисти са грузински-
ят анархист Г. Гогелия (К. Ор-
геиани) и неговата жена Ли-
дия. Издават седмичния вест-
ник „Хлеб и воля”, откъдето 
привържениците ґ стават 
известни под името хлебо-
волци. Те са анархокомунисти, 
тоест, последователи на те-
орията на Кропоткин за феде-

рация на свободните комуни, 
обединени със свободен дого-
вор, в които личността, осво-
бодена от опекунството на 
държавата и законите, полу-
чава неограничени възможнос-
ти за развитие, от всеки ще 
се иска според способности-
те и всеки ще получава спо-
ред нуждите. Както есерите 
и социалдемократите, анар-
хокомунистите считат, че 
главна роля в революционно-
то движение ще играят маси-
те на трудовите хора. Макар 
Кропоткин да твърди, че по-
ощрява самостоятелността 
и независимостта в действи-
ята на анархистите, в също-
то време той предпазва свои-
те последователи от извърш-
ването на актове на насилие, 
които не са свързани с движе-
нието на масите. По негово 
мнение отделните терорис-
тични актове не могат да по-
стигнат промяна на същест-
вуващия социалноикономиче-
ски и политически строй. Що 
се отнася до революционни-
те експроприации, той твър-
ди, че макар и да е оправдано 
предаването на средствата 
на буржоазията на тези, кои-
то олицетворяват интере-
сите на угнетените, такава 
практика не води към пълно-
то унищожение на частната 
собственост, което е една 
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от крайните цели на всички 
анархисти. Освен това, ма-
кар че последователите на 
Кропоткин не се отказват 
от тактиката на терора, те 
настояват за абсолютното 
съхранение на чистотата на 
революционните традиции и 
моралния облик на самите ре-
волюционери.

Хлебоволците считат, че 
различието между политиче-
ския и икономическия терор – 
теза, прокарвана от всички 
радикални партии, – е изкуст-
вено и че дълг на всеки анар-
хист е да се бори както про-
тив държавата, така и про-
тив гнета от страна на капи-
талистите. Те считат също 
така, че централизираният 
терор – като този на есери-
те – не е оправдан, тъй като 
окончателното решение за 
осъществяването на даден 
терористичен акт трябва да 
се взема единствено от са-
мия терорист, без влиянието 
и решението на други лица и 
организации. И макар че тези 
принципи способстват за раз-
пространението на терори-
зма, провеждан от анархисти-
те, освободени от всякакви 
ограничения при употребата 
на насилие срещу капиталис-
тическите угнетители, хле-
боволците подчертават, че 

нападенията срещу държав-
ните чиновници и предста-
вителите на буржоазията на 
низшите стъпала на официал-
ната йерархическа стълба, са 
несъвместими с революцион-
ния морал.

Хлебоволците открито 
одобряват терора за самоза-
щита и отмъщение спрямо 
особено зловещи фигури сред 
полицията и черносотници-
те. Разрешават също така 
„актове на насилие, продикту-
вани от разбунтувана съвест 
или състрадание към угнете-
ните”. Те заявяват, че фор-
малните съд, присъди, нака-
зания и други подобни „буржо-
азни предразсъдъци”, практи-
кувани от разни революцион-
ни партии, противоречат на 
принципите на анархизма. В 
същото време, както и есери-
те, те се надяват и очакват, 
че техните терористически 
операции ще подпомогнат ре-
волюционната „пропаганда на 
дело”, ще събудят масите и 
ще направляват по-нататъш-
ната им борба.

Много от анархистите 
приветстват безусловно сис-
темното насилие, считат 
съществуващите държавен 
гнет и икономическо заробва-
не за достатъчна причина за 
масовия и индивидуален те-
рор против угнетителите и 
експлоататорите.

Най-голямата и активна ор-
ганизация на анархистите в 
Русия е федерацията на гру-
пите от запада и юга на им-
перията, известна като „Чер-
но знаме”. Както хлебоволци-
те, чернознаменците също 
са анархокомунисти. В свои-
те действия обаче те са при-
върженици на системното на-
силие и стриктното спазване 
на принципите на конспира-
цията в духа на Михаил Баку-
нин. Те се отнасят с подозре-
ние към големите организа-
ции и не поддържат идеята 
на анархосиндикалистите за 
водещата роля на профсъюзи-
те в освобождението на про-
летариата, които предпочи-
тат търпеливата пропаган-
да пред незабавните кървави 
действия против капитали-
стите и властниците. Скоро 
след появата си през 1903 го-
дина, намиращите се в Белос-
ток бойци на „Черното знаме” 
изработват своя собствена 
теория за терористическата 
дейност. За тях всеки акт на 
насилие против политическия 
гнет в Русия е оправдан в ис-
торическата ситуация през 
1905 година, която се харак-
теризира с открита граждан-
ска война. В атмосферата на 
дълбок конфликт и взаимна не-
навист между въстаналите 
роби и техните господари, 
анархистите не се нуждаят 

от конкретни причини за от-
мъщение срещу всеки отделен 
представител на самодържа-
вието. Политическите теро-
ристични актове не са непре-
менно заслужено наказание на 
избрани държавни чиновници 
за особено суровите репре-
сивни или реакционни дейст-
вия, а възмездие за тяхната 
принадлежност към клана на 
„паразитите-експлоататори”.

В съответствие с тази 
теза атентатите срещу 
властниците и капиталисти-
те не се нуждаят от причи-
ни и мотивировка – доста-
тъчен е фактът на тяхната 
принадлежност към господ-
стващата експлоататорска 
класа. Според чернознаменци-
те всички защитници на са-
модържавието, включително 
онези, които се прехранват, 
като му слугуват, заслужават 
смъртно наказание. Така те 
разкриват широко поле за дей-
ност на всички екстремисти, 
решили да хвърлят бомба сре-
щу военен отряд, казашки или 
полицейски патрул. Нещо по-
вече, дълг на всеки анархист 
е борбата с капиталистите, 
които, според чернознамен-
ците, са не по-малко виновни 
за заробването на народа, от-
колкото слугите на самодър-
жавието. В борбата против 
частната собственост това 
верую оправдава изтребле-

нието на всякакви банкери, ин-
дустриалци, управители, по-
мешчици и пр. представите-
ли на света на експлоатато-
рите по силата на техния об-
ществен статут. Те считат 
за виновни за икономическия 
гнет не само общественият 
строй, а и всеки, който го под-
държа и се възползва от него. 
Предвид това, чернознамен-
ците призовават своите бой-
ци без угризение на съвестта 
да хвърлят бомби във всички 
сгради, учреждения и увесели-
телни заведения, които се по-
сещават от експлоататор-
ската класа на паразитите. 
Такива действия се считат 
за особено целесъобразни – в 
една прокламация на анархо-
комунистите се твърди, че „в 
сравнение с политическия, ан-
тибуржоазният терор е най-
доброто средство за пропа-
ганда на нашите идеи сред 
пролетариата”.

Анархистите се стремят 
както към разрушаване на дес-
потичния политически и ико-
номически строй, така и към 
унищожаване на културните 
и духовни основи на държава-
та и буржоазното общество. 
Затова те одобряват терора 
против реакционните мисли-
тели, интелектуалци и журна-
листи, особено против духо-
венството. В очите на анар-
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Анархизмът в 21 век
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Вместо увод

Предлаганата брошура няма 
претенции за непогрешимост 
и непроменимост. Тя не е про-
грамен документ и е посве-
тена на 100-годишнината от 
създаването на Федерацията 
на анархокомунистите в Бъл-
гария (ФАКБ). С нейната пуб-
ликация редакцията на вест-
ник „Свободна мисъл” преслед-
ва две цели:
• Първата е да структурира 

и систематизира по-ранни-
те теоретични познания, 
тезиси, мисли, предложения 
с отчитане на реалности-
те на нашето време.

• Втората цел е с прост и 
разбираем език да отгово-
ри на често възникващите 
въпроси у хората, които ис-
кат да се запознаят с анар-
хизма, но се сблъскват с лип-
сата на съвременни теоре-
тични материали.
Редакцията ще привет-

ства всяка обективна крити-
ка, допълнения или мотивира-
ни съкращения на идеите изло-
жени в брошурата.

Какво е анархокомунизъм

Анархизмът е революционна 
теория за унищожение на вся-
ка власт1, на първо място дър-
жавната, на капитала и екс-
плоатацията на човек от чо-

века и на границите между хо-
рата и народите. За замяната 
им с доброволното съюзяване 
и сътрудничество на равно-
поставени хора, върху основа-
та на свободата, социалното 
равенство и братския съюз 
на народите. Реализацията на 
тези цели е Социална револю-
ция (СР), дело на потиснатите 
класи2. Тя има разрушителна и 
творческа част. Двете са не-
делими: Страстта да разруша-
ваш – казва Бакунин – е твор-
ческа страст. В резултат на 
реализирането на СР, различ-
ните форми на власт и експло-
атация ще бъдат премахнати. 
След ликвидирането на старо-
то общество, новите социал-
ни структури и отношения ще 
се базират на взаимопомощ-
та, солидарността, добровол-
ното съгласие и отговорност-
та на всички участници. Това 
ще бъде гарантирано с лична-
та им заинтересованост от 
съществуването на такава 
обществена система.

Вместо вертикално ус-
тройство на общество-
то, анархистите предлагат 
структурирането му чрез хо-
ризонтални мрежови връзки, 
върху принципите на самоу-
правлението или пряката де-
мокрация.

Анархизмът е освобожде-
ние. Освобождение на разу-
ма от властта на религия-

та и господстващата идео-
логия. На човека от властта 
на вещите. Освобождение от 
властта, потисничеството, 
оковите, заповедите и забра-
ните на правителството. Ос-
вобождение от властта на па-
рите и от експлоатацията на 
капитала.

Анархизмът означава со-
циален ред, основан върху сво-
бодния и доброволен труд, сре-
щу който всеки и всяка задово-
ляват личните и колективни-
те си нужди. Означава свобо-
дата на събрания на свободни 
(и – ако е нужно – въоръжени) 
хора, на които те разискват 
общите и личните си пробле-
ми, вземат решения и ги при-
веждат в изпълнение – без на-
чалства, без посредници и без 
представители.

Анархистите са борци 
за общество, организирано 
много по-рационално и логич-
но от капиталистическата 
джунгла или марксистко-ле-
нинските диктатури. Ние 
искаме да изградим свобод-
но общество без класи, дър-
жави, нации и граници, чиято 
цел е:

Еманципация на хората, 
тяхното освобождение като 
автономни същества, свобод-
ни в своя избор, съзнателни, 
критични и отговорни;

Социално, икономическо и 
политическо равенство на 

всички личности (независимо 
от възрастта, пола, цвета,…), 
чиито последици ще бъдат 
краят на социалните класи и 
разделението между властни-
ци и подчинени;

Свобода на творчество, 
която е единствената реална 
гаранция срещу нивелирането 
на личностите, което може да 
се види както сред всеизвест-
ните диктатури, така и в на-
шите общества на масова ви-
диотяваща консумация;

Справедливост, която про-
изтича от равенството3;

Свободно и гарантирано 
образование и възпитание, 
което позволява възможно 
най-пълното развитие на ли-
чността, а не приспособяване-
то ґ към днешната социална 
система4;

Обществена организация, 
основана върху свободната 
федерация на производители 
и потребители. Пряка, кому-
нална и федералистка5, а не из-
борна и парламентарна демо-
крация. Без пълномощия, с ко-
ординация чрез избираеми де-
легати с императивни манда-
ти, които могат по всяко вре-
ме да се отзовават от избра-
лите ги. Самоуправление;

Икономика, ориентирана 
към задоволяване на нужди-
те, а не към печалбите. Про-
изводството се определя от 
личните и колективните нуж-

ди, а не от покупките и инте-
ресите на богаташите;

Колективно или лично уп-
равление на средствата за 
производство и разпределе-
ние. Изключване на възмож-
ността за експлоатация на 
чужд труд. Премахване на соб-
ствеността6 и наемния труд;

Равно разпределение на об-
щите права и отговорности. 
Премахване на разделението 
между физически и умствени 
работници, между боклукчии и 
„млади динамични мениджъри”;

Опазване на околната сре-
да не като самоцел, а за пъл-
ноценното развитие на чове-
чеството и повишаване ка-
чеството на живота;

Свободно съюзяване на хо-
рата или общностите спо-
ред техните сходства, афини-
тет, склонности и избор;

Свобода на изразяване, аб-
солютно право на всеки чо-
век да изрази своето мнение, 
устно, в писмена форма или по 
друг начин чрез медиите;

Свободно движение на 
хора, премахване на граници-
те, с въвеждане на едно ново, 
световно гражданство: с въз-
можност да се установяват 
да живеят във всяка комуна, 
даваща им право на участие в 
решенията, засягащи общест-
вения, икономическия и култур-
ния живот.

» » » продължава на страница 10
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хокомунистите дори симво-
лите на държавното и духов-
ното поробване – триумфал-
ни арки, паметници на цивил-
ни и военни деятели, църковни 
здания и пр. – са подходящи за 
взривяване.

Чернознаменските органи-
зации набират повечето от 
своите бойци от низшите 
слоеве на обществото, от 
периферните области на им-
перията и еврейските гета. 
Макар и с по-малко последо-
ватели, в Централна Русия и 
столиците също действат 
неголеми анархистически гру-
пи, които по своя радикализъм 
и фанатизъм с нищо не от-
стъпват на чернознаменци-
те. Може би най-ярката сред 
тях е въоръжената организа-
ция „Безначалие”, чийто цен-
тър през 1905 г. е в Петер-
бург, а малките ґ подразделе-
ния – в Киев, Минск и Варшава. 
Те също са анархокомунисти 
и застъпници на терора. Един 
от най-активните безначал-
ници е младият двадесетго-
дишен съименник на царя Ни-
колай Романов. Той призовава 
своите другари да нанасят 
безмилостни удари срещу все-
ки държавен чиновник и поли-

цай и твърди, че всяко такова 
нападение е крачка към осво-
бождението на народа. По не-
гово мнение терористични-
те актове трябва да се насоч-
ват и против всички прите-
жатели на частната собстве-
ност. Всяко такова нападение 
се счита за прогресивно, за-
щото изостря класовите про-
тиворечия и тласка угнетени-
те маси на борба с господари-
те. Безначалниците настоя-
ват, че истинският анархист 
не може да участва в произ-
водството. Той „не е длъжен с 
труда си във фабриката и ра-
ботилницата да създава сила-
та и да укрепва позициите на 
тази буржоазия, която подле-
жи на безпощадно изтребле-
ние”. Своите материални по-
требности истинският анар-
хист е длъжен да обезпечи с 
ограбване на имуществото 
на богаташите. Накратко, Ро-
манов и другарите му обявя-
ват тотална война на съвре-
менното им общество, което 
считат за покварено до мозъ-
ка на костите си и което се 
стремят да разрушат с всич-
ки средства и сили. •

„Хлеб и воля”, 1905 г.
Откъс от книгата на Анна 

Гейфман „Революционният терор 
в Русия” (1894–1917 г.)

ИСТОРИЯ

Само враговете на 
народа...
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Ако не се подвеждаме от 
етимологията7, анархизмът 
цели равното разпределение 
на властта между всички, без 
изключение. В този смисъл 
„анархия”, „пряка демокрация” и 
„самоуправление” са синоними.

Комунизмът е икономиче-
ска обществена система, в 
която отделните личности 
имат равни права и задълже-
ния (включително трудови) 
към цялата общност. Той пред-
полага обща собственост вър-
ху средствата за производ-
ство. Комунизмът е неотде-
лим от анархията8. Те се обу-
славят взаимно.

Накрая, можем да формули-
раме най-краткото и може би 
най-ясно определение на анар-
хокомунизма:

Анархокомунизмът е об-
щество, в което властта и 
собствеността са разпреде-
лени поравно между всички-
те му членове.

Следователно властта и 
собствеността в това обще-
ство са унищожени, защото 
никой индивид или група хора 
не може нито да властва над 
останалите, нито да ги екс-
плоатира.

Социална революция

Ние, анархистите, искаме да 
преобразим днешното обще-
ство чрез Социална револю-

ция. Това е трансформация на 
капитализма и съответства-
щата му държавна структура 
в анархокомунизъм.

За съжаление, революцията 
не може да бъде извършена без 
„противоконституционно” ре-
волюционно насилие9. Дали то 
ще приеме формата на кръвоп-
ролитна гражданска война, или 
ще завърши с доброволна капи-
тулация на паразитите, зави-
си изцяло от господстващата 
класа. От нейната готовност 
да престане да господства и 
да граби, и да приеме да живее 
като освободилите се нисши 
класи. В тази революция йерар-
хичните държави, включител-
но и най-„демократичните”, 
трябва да умрат. Стихийното 
развитие на световния пазар 
трябва да се замени с разум-
на планова стратегия на ико-
номическа и технологическа 
еволюция, съобразена с нуж-
дите на цялото човечество. 
Тя ще се базира на новите ес-
тественонаучни изследвания 
и на технологичните пости-
жения, позволяващи да се пред-
виждат опасностите, които 
ни очакват, и да се използват 
възможностите, с които раз-
полагаме, за да ги отстраним.

Възможно ли е да 
съществува общество 
без държава?

Държавността и собстве-
ността не са нито вечни, 

нито „присъщи на човешката 
природа” категории. Те са кла-
сови институции, появили се 
след неолитната икономиче-
ска революция и последвалата 
я политическа контрареволю-
ция, чийто завършек е създа-
ването на държавата. Пре-
ди това, в течение на десет-
ки хиляди години не е имало 
нито индивидуална, групова 
или държавна собственост, 
робски труд, експлоатация, 
пари и търговия, нито извъ-
никономическа или икономиче-
ска принуда и полицейско гос-
подство на една политически 
организирана банда над дезор-
ганизираните маси. Те възник-
ват едва след разпростране-
нието на скотовъдството и 
земеделието, на мястото на 
лова и събирането на готови 
храни от природата. Следва 
разделение на труда, загра-
бване на произведените „изли-
шъци” от бандите10 и превръ-
щането на хора в роби. Тър-
говски експедиции, търговия 
с хора, ресурси и продукция, 
отнета от преките ґ произ-
водители. Войни между въоръ-
жените банди от паразити и 
лентяи за плячката. Докато 
се стигне до съвременните 
„конституционни власти” на 
държавните институции и на 
корпорациите, в чиято осно-
ва откриваме известните ни 
от историята до днес моди-
фикации на собствеността, 
на държавността и на социа-

ликономическите и полити-
ческите отношения и класи в 
обществото. •

БЕЛЕЖКИ:

1 Властта е възможност да вземаш ре-

шения и да задължиш други да ги изпълнят. За 

целите на този текст под „власт” ще разби-

раме възможността на малка група индивиди 

да наложи волята си над останалите посред-

ством терор, измама и манипулации. Напри-

мер властта на държавните институции се 

упражнява посредством заплахата от поли-

цейско насилие. 
2 Класата е група хора с относително по-

стоянен състав и сходни икономически и со-

циални характеристики и интереси. Истори-

чески са се оформяли различни класи - селяни, 

феодална аристокрация, работническа, капи-

талистическа и др. В познатите ни обще-

ства потисничеството обикновено е класо-

во обусловено, като „висшите” класи (напри-

мер капиталистическата или номенклатурна-

та) потискат „нисшите” (селяни, работници, 

„прекарии“ (хора с непостоянна работа и до-

ходи) и др.)
3 Последните четири принципа са несъв-

местими с неравенството между индивиди-

те и наличието на репресивни институции, 

независимо дали те са съдебни, полицейски, 

или военни;
4 За това е необходим равен достъп до 

средствата за личностно развитие на човека, 

тоест материално и информационно обезпе-

чаване на обучението във всички области на 

науката, технологиите и изкуствата.
5  Принципът на федерализма означава до-

броволно сдружаване на хората за решаване 

на въпросите, свързани с общите им нужди, 

но със запазване на свобода за действие по 

другите въпроси, по които нямат общо мне-

ние и правото им за обособяване в отделна 

федерация (съюз).
6 Собствеността е социално отноше-

ние между имащи и нямащи, зад което стои 

въоръжената сила на държавата и законите. 

Прудон казва, че тя е кражба. Като форма на 

неоспорима власт над вещ или човек, тя е не-

естествен феномен в човешкото общество, 

водещ до парадоксални явления като гладната 

смърт на милиони хора, докато се изхвърлят 

милиони тонове храна. Тя е различна от пра-

вото на лично ползване на някоя вещ, което 

обществото признава на членовете си, но то 

може да бъде прекратено в случай на нужда. 
7 В буквален превод от гръцки „анархия” 

(αναρχία) означава „безвластие”, липса на 

власт.
8  Опитът за въвеждането му чрез власт-

та доведе до диктатурата на държавния ка-

питал и обратния преход към частен капита-

лизъм. Така изгубихме един век и „спечелихме” 

крушението на идеализма за няколко поколе-

ния…
9  Противно на популярното гледище, „ре-

волюционното насилие” не е самоцел на раз-

бунтуваните маси, а е реакция срещу опити-

те на “висшите класи” да запазят властта, 

собствеността и привилегиите си. Същевре-

менно, то е и демиург на новото общество.
10 Вероятно първите държави са били 

обикновени разбойнически банди, разраснали 

„бизнеса“ си дотолкова, че да го превърнат 

в добре организирано и регулярно събиране 

на данъци. По-често бандите, вместо бирни-

ци, са ставали собственици. Представата, че 

властта може да бъде справедлива и полезна, 

е наложена на хората далеч по-късно чрез кон-

трол върху религиите и средствата за масо-

во разпространение на информация и оглупя-

ване.

(следва)

ТЕМА НА БРОЯ:

Анархизмът в 21 век
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III. Държавната власт 
и нейната вътрешна и 
външна политика или 
изкуството да се оскубе 
перушината на своите и 
чуждите поданици

Политиката е съвкупност от 
методи и средства, с които 
се цели завладяването, разши-
ряването и стабилизирането 
на държавната власт над оп-
ределена човешка маса и насе-
ляваната от нея територия.

От подобна дефиниция 
следват няколко неща:

1) Политиката е немисли-
ма вън от институциите на 
държавата.

2) Политиката е дело на 
професионалисти, които при-
тежават средства за нейно-
то провеждане, разработи-
ли са повече или по-малко „на-
учни” методи, стратегия и 
тактика, и са създали органи-
зации, които, ако не държат 
властта в свои ръце, прите-
жават в ембрионално (пар-
тийно) състояние всички ней-
ни атрибути и институти.

3) Който се бори срещу дър-
жавната власт и цели нейно-
то унищожение, не се занима-
ва с политика.

4) Този, който е лишен от 
средствата, с които се овла-

дява и задържа държавната 
власт, се изключва автома-
тично от политическата 
игра.

5) Впрегатната публика, и 
в най-съвършената парламен-
тарна република, е обект на 
политиката, върху когото се 
упражнява властта. Нейната 
роля при диктатурата не се 
нуждае от коментари.

Дори беглото запознаване 
с историята показва, че по-
литиката не е нищо друго, ос-
вен набор от машинации, чрез 
които се осъществява непре-
къснатият грабеж. Послед-
ният сменя само формата и 
обектите си. Спрямо чужди-
те поданици продължението 
на политиката „с други сред-
ства” се нарича война (Клаузе-
виц). Продължението на вой-
ната спрямо „своите”, с чия-
то помощ властниците пре-
връщат подвластното насе-
ление във впрегатен добитък, 
се нарича „граждански мир”.

Разбира се, в историята 
съществуват политици, кои-
то действат против граж-
данския мир, но тяхната цел 
е неговото незабавно възста-
новяване, след като „послед-
ните станат първи”! Така е 
било от времето на Исусови-
те наместници на земята до 
вчерашните маркс-ленински 
„революционери” и милиционе-
ри, и днешните родолюбиви 

властници и честни частни-
ци.

В социалната история впре-
гатният добитък носи името 
роби, крепостни, „свободни” се-
ляни или наемни работници. С 
помощта на различни форми 
на принудата: законодател-
ство, съдебно „производство”, 
правораздаване във вид на ек-
зекуции, експроприации, затво-
ри, интернирания и охрана на 
границите на „родината” сре-
щу бягащите от щастието, 
„народът” приема волския хо-
мот, ангарията и данъците, 
покорството и безмълвието.

Вън от границите подобни 
резултати се постигат чрез 
войната. Модерните теоре-
тици разглеждат тази педан-
тично организирана кланица 
като стратегическа игра. Та-
къв вид „игри” обаче предпола-
гат независими партньори, 
при които, макар че едни пече-
лят, а други губят, в края на иг-
рата играчите не се намират 
в отношение на власт и подчи-
нение. Явно този тип игри са 
възможни само за властници-
те и главнокомандуващите на 
воюващите страни. „Масите”, 
които те изпращат на заколе-
ние, са постоянно губещи, ако 
не се считат посмъртните 
почести, поради което тряб-
ва да ги считаме като залог на 
играта.
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Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви и не 

е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и затова 

не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, написани 

грамотно на стандартни машинописни страници – 30 реда 

на страница, 55 знака на ред или набрани на компютър. Всеки 

автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения! 

Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

с а й т  н а  Ф А Б :    www.anarchy.bg

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

т е л е ф о н  з а  в р ъ з к а  с  Ф А Б

0896 613 727

а д р е с  н а  р е д а к ц и я т а

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 10 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 01.02.1931 г. в Хасково излиза брой 

1 на бюлетина на земеделската анар-

хосиндикална конфедерация „Власов-

ден”.

•  На 05.02.1894 г. в Париж е гилотини-

ран анархистът Огюст Ваян, хвър-

лил бомба по време на заседание на 

френския Парламент.

•  На 06.02.1878 г. революционерката 

Вера Засулич извършва неуспешно 

покушение срещу генерал Трепов, на-

чалник на Охранката.

•  На 07.02.1942 г. в съветския ГУЛАГ е 

убит българският анархист Желю 

Грозев Тилев.

•  На 08.02.1921 г. в град Дмитров уми-

ра теоретикът на анархизма Пьотр 

Кропоткин.

•  На 09.02.1618 г. италианецът Вивиан 

е осъден да бъде изгорен жив като 

„безвластник”.

•  На 10.02.2005 г. в София след дълго 

боледуване умира анархосиндикалис-

тът Никола Младенов, дългогоди-

шен политически затворник  при мо-

нархическия и болшевишкия режим, 

участник в испанската гражданска 

война 1936-1939 г.

•  На 11.02.1991 г. в София умира анархи-

стът Идаки Христов, концлагерист 

от Богданов дол и Белене.

•  На 13.02.1893 г. в село Бобошево е 

роден анархистът Александър Са-

пунджиев, деец на ФАБ, редактор и 

публицист.

• На 14.02.1894 г. в Ямбол е роден анар-

хистът Георги Василев Шейтанов, 

поет и публицист.

•  На 15.02.1907 г. в София под редакция-

та на Михаил Герджиков излиза брой 

1 на анархистическия вестник „Сво-

бодно общество”.

•  На 16.02.1844 г. в Лондон е роден 

анархистът Джеймс Гийом, деец на 

Първия Интернационал, историк.

•  На 16.02.1901 г. в Хасково е роден 

анархистът Делчо Василев Демирев, 

писател, поет и публицист.

•  На 19.02.1873 г. край София е обесен 

Васил Левски.

•  На 18.02.1924 г. на улица „Доростол” в  

София, след седемчасово сражение с 

полицията, загиват анархистите Ге-

орги Лазаров Георгиев и Иван Дими-

тров Минчев.

•  На 20.02.1931 г. във Франция умира 

анархистът Димитър Бълхов, орга-

низатор на Килифаревската анар-

хистка чета (1923-1925).

•  На 21.02.1974 г. умира писателят и 

поет Лальо Маринов (Ламар), поет, 

хуморист и сътрудник на анархист-

ки издания.

•  На 23.02.1924 г. в София, под редакци-

ята на Кирил Радев, излиза брой 1 на 

анархистическия вестник „Зов”.

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

Критика на историческия разум
Разглеждайки войната като 

„игра”, можем да установим, че 
въпреки стратегиите и так-
тиките, както и многоброй-
ните хитрости, жестокости 
или прояви на доблест, които 
придружават войните, вари-
антите във външната поли-
тика са далеч по-малко на брой 
от шахматните дебюти.

Схемите на организиране 
на грабежа в отечествената 
и световна история са банал-
ни и до повръщане повтарящи 
се: Следят се международни-
те или вътрешните „затруд-
нения” на конкурента, и кога-
то те го доведат до известен 
праг на парализа, се нанася уда-
рът – фронтален или в гърба. 
В зависимост от изхода на иг-
рата, властта се консолидира 
при печалба, или, в противния 
случай, привържениците на 
предишната „генерална линия” 
се изхвърлят от държавния ко-
раб, чието управление се пое-
ма от нови кормчии на народа.

Подобни обстоятелства 
на „затруднения” на империя-
та са помогнали в древност-
та на хановете да въстанат 
срещу Византия и да плюят на 

васалството. В по-ново време 
Живковци и компания се измък-
наха по терлици, съхранявай-
ки приемствеността за дечи-
ца и внученца. С тоя си акт те 
доказват, че разбират от по-
литика далеч повече от Фило-
вци или днешните евродупеда-
вци. Последните са лишени от 
интелигентността (или ин-
стинкта) на плъховете и ще 
потънат заедно с продънена-
та лодка на властта.

Политическият период, 
който преживяваме днес, е 
един от най-неподвижните в 
българската история. Между-
народното статукво, устано-
вено в Техеран, Ялта, Потсдам 
и Малта, с активното учас-
тие на московския пръст на 
провидението, западните „съ-
юзници” и резигнацията на „на-
родните маси”, създават ус-
ловия за увековечаване на въ-
трешното социално и полити-
ческо мъртвило. Затова в те-
чение на повече от 40 години, 
по време на „презрелия социа-
лизъм” само от време на вре-
ме някой софийски ибрикчия 
потъваше в неподвижните и 
миризливи води на блатото, 
наречено нова българска исто-
рия.

Днес държавните задници 
се сменят с помощта на „елек-
тората”. Не е изключено ста-
рата схема на смени на импер-
ските господари, наречена „на-
ционална независимост”, да 
възкръсне в огъня на една тол-
кова дълго подготвяна све-
товна война. Подобна поли-
тика може да вземе връх, ако 
Китай пробие сибирските гра-
ници на остатъците от на-
шата тройна освободителка. 
Тогава, в периода на „немирно-
то” разкъсване на агонизира-
щия „Трети Рим” и нашето по-
литическо блато може да се 
раздвижи, и от пяната му да 
изскочи поредната смяна на 
днешните ибрикчии.

Дотогава, ако народът не 
стане Народ, най-вероятно 
е да се съхрани Оруеловото 
статукво от „1984”, с негово-
то равновесие между изкачва-
щите се и слизащи от истори-
ческата сцена триъгълници и 
многоъгълници на световните 
сили, с вулканичното „спокой-
ствие” на „локалните конфли-
кти”, полуколониалното роб-
ство на малките народи и ми-
зерията на живущия във всяка 
страна „четвърти свят”. •

Г. К.
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На 1 февруари в Москва бяха за-
държани неколцина активисти на 
анархичното движение „Народна 
отбрана” (Народная оборона), от 
които беше иззето оръжие, но не 
бойно, а за играта страйкбол. Впо-
следствие повечето от активи-
стите бяха освободени, но аспи-
рантът от математическия фа-
култет на Московския държавен 
университет Азат Мифтахов, об-
винен в направата на взривни ус-
тройства, беше отново задържан. 
Самите анархисти са на мнение, че 
срещу тях се подготвя политиче-
ски процес. „Медуза” отправи мол-
ба към Александър Шубин – участ-
ник в анархичното движение от 
времето на Перестройката и 90-
те години на миналия век, понасто-
ящем доктор на историческите 
науки, главен сътрудник на Инсти-
тута по всеобща история и про-
фесор в Руския държавен хуманита-
рен университет – да отговори на 
въпроси за идеологията и истори-
ята на анархизма, за отношението 
на анархистите към насилието и 
за това какво представлява днес 
анархичното движение.

За какво се борят 
анархистите? Те искат да 
няма държава ли?

Анархизмът се бори за замя-
на на държавните структури 
и частната собственост със 
самоуправление и самооргани-
зация. В съгласие с идеите на 
Пиер Прудон, Михаил Бакунин 
и Пьотр Кропоткин, хората 
могат да се обединяват в те-
риториални и производстве-
ни съюзи, които самостоя-
телно да се разпореждат със 
средствата за производство 
и да приемат решения на своя 
територия. Обединението 
им в по-големи съюзи може да 
бъде единствено добровол-
но, а пълномощните органи на 
такива съюзи могат да бъдат 
неголеми и да се определят 
със съгласието на участници-
те в тях. По такъв начин „пи-
рамидата на властта” се об-
ръща – най-големи пълномо-
щия имат жителите и работ-
ниците, а най-малки – техни-
те делегати в координацион-
ните съвети. Съществуват и 
други концепции на анархизма: 
от пълната свобода и незави-
симост на човека от другите 
хора до делегирането на ши-
роки пълномощия на профсъ-
юзите и комуните, но никога 
на държавата.

Въобще анархизмът е тол-
кова разнообразен, колкото 
и ученията на етатистите. 
Има анархоиндивидуализъм, 
анархоколективисти, анар-
хокомунисти, анархосиндика-
листи и други. Те могат да се 
преплитат помежду си, мо-
гат и да бъдат в конфликт.

Бил ли е някога анархизмът 
сериозна политическа сила 
в Русия?

Анархизмът е много влия-
телен още по време на народ-
ничеството от 1870 г. По вре-
ме на революцията от 1917 г. 
анархистите са мощна сила 

в Петроград, Москва и други 
градове. В частност, именно 
техните действия предиз-
викват юлската политическа 
криза от 1917 г. За ликвидира-
нето на анархистката „Черна 
гвардия” комунистите тряб-
ва да проведат военна опера-
ция през април 1918 г. По вре-
ме на гражданската война ар-
мията на анархиста Нестор 
Махно контролира обширни 
територии в северния район 
на Азовско море, където се на-
лага самоуправлението на ра-
ботници и селяни. Също тол-
кова силни анархични отряди 
действат в Сибир и Далеч-
ния Изток, където имат съ-
ществено влияние за хода на 
гражданската война. Никога 
по-късно влиянието на анархи-
стите в Русия не достига по-
добни мащаби. Въпреки това 
те са забележима сила по вре-
ме на Перестройката в СССР, 
когато съществува и дейст-
ва всесъюзната Конфедера-
ция на анархосиндикалисти-
те, обединила идеите на кла-
сическия анархизъм с тези на 
постиндустриалното обще-
ство. Миньорското движение 
от 1989-1990 има силно пър-
воначално влияние от анархо-
синдикализма. Анархистите 
са влиятелни и в екологично-
то движение в периода 1980-
1990 г.

Случвало ли се е някога 
анархисти да управляват 
дадена територия?

Има няколко подобни случая, 
макар по правило анархисти-
те да са встъпвали в съюзи 
с други сили. По време на Па-
рижката комуна „прудонисти-
те” са малцинство, но факти-
чески определят икономиче-

ската политика и влияят се-
риозно на идеологията. В „мах-
новския” район анархистите 
си сътрудничат с левите есе-
ри, понякога и с комунисти-
те (макар и после да воюват 
с тях).

Най-голямо влияние анар-
хосиндикалистите и други 
направления анархисти дос-
тигат в Испания, където по 
време на Гражданската вой-
на през 1936-1939 г. контро-
лират обширни територии в 
Арагон и Каталония, преобла-
даваща сила са в Барселона, 
имат въоръжени отряди. Зна-
чителна част от испанката 
промишленост е преобразена 
в съответствие с исканията 
на анархосиндикалистите и 
предадена в ръцете на работ-
ническите колективи и проф-
съюзи. През ноември 1936 г. и 
май 1937 г. анархистите вли-
зат в правителството на ре-
публика Испания.

Анархистите не смятат, 
че управляват територията, 
макар и мнението им да тежи. 
Властта принадлежи на тру-
дещите се, а анархистите 
предпочитат да съветват, 
да агитират за свобода и со-
лидарност. Ако профсъюзите 
настояват анархисти да за-
емат отговорни длъжности, 
то конструктивната част 
се съгласява с това. В Катало-
ния и Испания министри-анар-
хисти ръководят снабдяване-
то, регулират икономиката 
и медицината. Благодарение 
на анархистите в републикан-
ска Испания, възниква уникален 
сектор на икономиката, осно-
ван на самоуправлението на 
работниците.

Има ли днес в Русия 
организирано движение на 

анархистите? Как може 
да се формулира неговата 
основна цел?

По време на Перестройката 
анархистите успяват да ор-
ганизират многобройни ма-
нифестации (в които, раз-
бира се, далеч не всички бяха 
анархисти). Сега съществу-
ват няколко анархични движе-
ния. Има малобройни участни-
ци в Международната асоциа-
ция на трудещите се – анар-
хосиндикалисткият интерна-
ционал, привърженици на кано-
ните на анархокомунизма от 
първата половина на ХХ век; 
в анархично движение участ-
ват известни учени – докто-

рът на историческите науки 
Вадим Дамие, както и филосо-
фът Пьотр Рябов. Има и мла-
дежи, за които анархизмът е 
по-скоро стил на живот, от-
колкото идейно течение. По 
време на подема на общест-
веното движение през 2012 г. 
анархистите в Москва набро-
яват няколко десетки младе-
жи. Съдейки по уличната ак-
тивност и състава на анар-
хистките групи, днес това 
течение е малобройно и – как-
то обикновено – разделено на 
множество секти.

Групичките по региони на-
брояват единици, максимум 

по десетина члена. Много от 
тях са и под натиска на Пра-
вителствената служба за 
борба с екстремизма (Център 
„Е”). Трудно е да се каже в кои 
случаи полицейският интерес 
е предизвикан от техни ре-
ални действия и в кои от са-
мата дума „анархизъм”, коя-
то младежите използват, за 
да опишат идеологията си. 
Преди всичко за младите хора 
анархизмът е част от тази 
или онази субкултура, в която 
важна част е личната свобо-
да.

Силата на анархизма не е в 
масовостта, а в идеите, кои-
то оказват въздействие вър-
ху социалистическата, еко-
логичната и постиндустри-
алната мисъл. Така че в бъде-
ще, при евентуален подем на 
социалното движение, анар-
хизмът и близките му тече-
ния бързо могат да увеличат 
своята численост.

Анархистичните 
организации често са 
прибягвали към насилие. 
Какво мислят за това 
съвременните анархисти?

Към насилие често са прибяг-
вали привържениците на всич-
ки политически направления и 
анархизмът не прави изключе-
ние. По време на Перестрой-
ката Конфедерацията на 
анархосиндикалистите изця-
ло отричаше насилието, за-
стъпваше се за ненасилстве-
на съпротива (по Ганди). До-
колкото анархистите са раз-
нолики, то и сред тях има раз-
лични мнения по този въпрос. 
На някои повече се харесва ме-
тодът на Ганди, други се увли-
чат от примера на Махно. Те 
обаче разбират, че Махно ус-
пява да поведе масово въста-
ническо движение единстве-
но в условията на гражданска-
та война, която разпалват 
държавниците. •

Източник: meduza.io

Той се появи още когато ру-
ските жени крещяха „Изтощи 
ме мъката” и „Светата ико-
на със сълзи заливам”… И тех-
ните крясъци му се струва-
ха като Песен. Още по-добре 
пееха в църквата. Това обаче 
ставаше много рядко, кога-
то водеха дечицата на изпо-
вед и причастие, но скоро и 
Това съвсем заглъхна. Църква-
та разрушиха, попа откара-
ха нанякъде. Години по-късно 
той чу музиката на Бетовен 
и Чайковски, но тя не можа да 
заглуши стоновете и плача 
от детството. Крясъците 
непрестанно звучаха в него. 

Прекрасната душа бе навеки 
закована в Уродливото тяло. 
Най-хубавите му години пре-
минаха, когато всички руски 
хора пееха „Ех, хубаво е да жи-
вееш в съветската страна!” 
и „Не зная друга такава стра-
на, гдето тъй свободно диша 
човек”… Пяха и милиони заги-
ваха от глад, в концлагерите 
или на война. Той изчезна. Ни-
кой вече не знае какво е напра-
вил в този живот и живял ли 
е в него изобщо. Мир на праха 
му и на страха му! Нека суро-
вата и измъчена руска земя да 
му бъде постеля и завивка! •

Александър Зиновиев
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