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Народна 
мръдналост
Какво ни говори и какво премъл-
чава „народната мъдрост” за до-
брото и злото

Мрежи
Мрежовата организация на бор-
бата и съпротивата изминава 
път през последните 60 години, 
който трябва да бъде изучен

21 юли 1936 г.: 
революция на 
полупът
Прибързана предпазливост – 
поуките от Испания през 1936 г.

Държавната власт 
и националният 
въпрос
Критика на историческия разум 
или „как се фабрикуват нации”

Анархия 21
Белоруските другари споделят 
своите виждания за бъдещата 
работа след две десетилетия 
горчив опит на „проби и грешки”
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ТЕМА НА БРОЯ:

АНАРХИЗМЪТ В 21 ВЕК

Анархията в информационната ера
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Планиране на икономиката 
и разпределение на 
обществените блага

Без собственост върху ма-
шините и произведеното от 
тях няма да има пазар. Негови-
те функции по разпределение 
на продукти, услуги и ресур-
си също трябва да бъдат ав-
томатизирани. Справедливо е 
онова разпределение, при кое-
то от отделните хора се из-
исква еднакво минимално коли-
чество труд, срещу което по-
лучават максимално и еднакво 
количество предмети и услу-
ги. За разлика от корпоратив-
ното и държавното планиране, 
където едно малцинство се 
опитва да планира бъдещето 
според собствените си инте-
реси, икономиката трябва да 
бъде планирана според нужди-
те и възможностите на всеки, 
върху принципите на пряката 
демокрация. Днес това е по-
лесно от всякога.

При развити изчислител-
ни технологии и равно разпре-
деление между хората, иконо-
мическото планиране не пред-
ставлява сложен проблем. Нуж-
дите на всеки човек и възмож-
ностите на всяка машина мо-
гат да бъдат отчитани в ре-
ално време, така че трудът и 
ресурсите да бъдат насочени 

там, където е най-необходимо. 
Икономическите планове ще 
бъдат напълно прозрачни, за да 
бъдат непрекъснато подобря-
вани от хората, участващи 
едновременно като работни-
ци и потребители.

Това би променило радикал-
но качеството на нашия жи-
вот. Вместо хлябът да съх-
не по лавиците със седмици и 
капиталистите да го пълнят 
с консерванти, за да не го из-
хвърлят, нужното количество 
хляб може да бъде преизчисля-
вано всеки ден, така че да има 
пресен хляб за всеки желаещ, 
но да се изхвърля минимално. 
Същият принцип може да бъде 
приложен към всякакви проду-
кти и услуги – от клечките за 
зъби до самолетните пътува-
ния, от фризьорските услуги 
до хирургическите интервен-
ции.

Няма нужда от политическа 
и икономическа централиза-
ция – един проблем трябва да 
бъде разглеждан на по-глобал-
но ниво, само ако не може да 
бъде решен на локално. Напри-
мер проблемът със снабдява-
нето със зеленчуци очевидно 
не е рационално да бъде реша-
ван в национален мащаб, дока-
то проблемът за атомната 
енергетика е проблем с кон-
тинентални измерения. Масо-
вото разпространение на 3D-
принтерите опростява още 
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БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Вагонни етюди

Пак ме клатушка родното 
БДЖ. Разнебитен вагон, тра-
ка, тресе – само една надеж-
да остава, че колегата с чу-
кче на дълга дръжка, нарича 
се „ревизор”, е преценил ваго-
на за годен, а не просто е от-
стъпил на натиска на начал-
ниците да пусне влака и да не 
създава проблеми.

Та шумно е покрай мен, но 
успявам да чувам приказките 
наоколо.

И слушам – класика в жанЪ-
ра – двамина пенсионери, май 
са ми набори, които бистрят 
последните политикономи-
чески новини. Слушам тях, но 
гледам другаде, просто защо-
то гледката е по-приятна.

Понякога правя така и у 
дома – телевизорът показ-
ва някой сериал, дето не ти 
трябва да ги чуваш какво го-
ворят, а радиото приказва 
нещо интересно.

Разговорът на наборите 
ме радва, понеже от моята 
камбанария разсъждават го-
ре-долу правилно:

– Бесепето с тая иници-
атива за дедесето – егати 
лъжата! Като са в опозиция, 
много знаят, а докато бяха в 
правителството – защо не го 
направиха?

– Министъро рече, че и да 
се намали дедесето, цените 
нямало да мръднат. Така било 
в Гърция.

– Лъже. Или не лъже?
–  Лъже разбира се, крадли-

во гербаджийче! Сите са ма-
скари скапани! Ама знаеш ли 
кое е най-скапаното?

– Синдикалистите. Рипна-
ли и те против намаляване на 
дедесето. Егати защитници-
те на работническата класа! 
Да ги…

– Аз не знам колко и как-
во още трябва да направят 
профсъюзниците, та и най-
глупавите да се сетят, че са 
тъпи бюрократи и нагажда-
чи…

Та слушам аз пенсионери-
те, а очите ми – в двете жени 
отсреща. Млади, под или око-
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ло трийсетте, всяка с по две 
хлапета. Двете говорят по 
телефона. За никакви, дребни 
неща. Разменят си и погледи. 
Личи, че би им било по-прият-
но да си побъбрят помежду си, 
но едната е захапана от явно 
изкуфяващата си майка, а дру-
гата – от „скъпия”, който дава 
инструкции.

Хлапетата – всяка има 
момче и момиче, предучилищ-
на възраст или първи клас – 
са заети с общуване. Момче-
тата разглеждат и сравня-
ват своите играчки – роботи 
трансформъри, много сериоз-
ни са и двамата, не е шега ра-
бота роботехниката. Моми-
ченцата зяпат в лъскаво спи-
сание и не са толкова сериоз-
ни, кискат се, но са не по-мал-
ко съсредоточени от братя-
та си.

Май забравих да уточня. 
Едната млада майка е циган-
ка. Мургава, с красиво, но с 
траен отпечатък на умора 
лице. Бели дрешки, къса пола. 
Спретната, децата ґ също 
спретнати, чисти, гледат 
будно, не тъпо.

Другата е българка – бледо-
кожа, тъмноока, светлокесте-
нява. Черна рокля, също високо 
над коляното. И тя спретна-
та, и нейните спретнати, чис-
ти, с жив блясък в очичките.

В един момент телефонни-
те им събеседници се уморя-

ват. Жените ги прибират в 
чантите.

– Майка ти?
– Съвсем е зле вече, едва се 

оправям… Ама как да я оставя. 
Твоят? Все така?

– Все така. Кажи нещо хуба-
во по-добре, да си оправим на-
строението!

– Малкият чете вече! Сам! – 
циганката е горда, малчуга-
нът не ґ обръща внимание, за-
хласнат е от робота-играч-
ка на приятелчето си, както 
то – от неговия модел.

– Браво! Моят все успява да 
ме изнуди да му чета аз, не оп-
итва сам, а знае буквите!

Мили, но банални и неин-
тригуващи неща.

А наборите продължават 
от другата ми страна – и все 
правилни неща редят дума по 
дума. Кеф да ги слушаш! От 
гледната точка на анархист 
агитатор:

– Ти знаеш ли как требе да 
действа един истински синди-
калист?

– Знам! Да не се съгласява с 
правителство и работодате-
ли! Даже ако нещо са прави, пак 
да е против!

– Точно така! Тия и да напра-
вят нещо правилно, връзват 
го с вратички и портички, с ус-
ловийца и дребен шрифт, така 
че накрая си вътре пак!

– Ред няма. Това е. Отговор-
ност.

Тъжното е, че предчувст-
вам – ще чуя лъжицата кат-

ран в качето с мед – във все-
ки момент ще прозвучи. Пове-
чето съждения с етикет „про-
тив” спадат към категорията 
„вярно е”. Но тръгне ли слове-
сен поток „за”, тоест рецепти 
„как да се оправим” – и край на 
радости всякакви, чак ми ехти 
в ушите призрачният глас на 
Данте Алигиери, който специ-
ално за мен го казва на българ-
ски, понеже италиански не раз-
бирам: Надежда всяка остави, 
ти който влизаш тук!

Тук – в Ада. Пъклото на на-
шето всекидневие, сами себе 
си варим в казаните с бълбука-
ща наша собствена глупост.

Ще избързам – не чух, не до-
чаках наборите да изтърсят 
обичайните дивотии от сор-
та „трябва ни твърда ръка! – 
да, Пиночет!”, просто защото 
влакът пристигна на моята 
спирка.

Но за сметка на това видях 
лъжицата. Беше цяло канче. 
Бяха погледите им към двете 
жени. Изпълнени с омраза към 
„черната” и презрение към бя-
лата „циганолюбка”.

Чак устните им потръп-
ваха от възмущение, особено 
когато лупите на очилата им 
фиксираха хлапетата.

И с това всичките верни 
дотук размишления на глас на 
двамата вербални борци за со-
циална справедливост се пре-
върнаха в малко по-малко от 
абсолютно нищо. •

Хасан Девринджи

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Вагонни етюди
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ТАКТИКА

МРЕЖИ
Народите нямат своя история, 
освен когато тя е история на 

техните борби срещу държавата.

Старите организационни 
форми, стратегии и такти-
ки на съпротива и революция 
са станали негодни. Затова е 
крайно време да ги ревизираме 
и актуализираме. Започвам с 
един юношески спомен. В 1953 
година, без теоретизиране, 
ние, момчета около двадесе-
тте, бяхме стигнали на прак-
тика до идеята, чието име на-
учихме десетилетия по-късно: 
градска гериля. В нея, вместо 
джунгли и планини, ние използ-
вахме градовете. Бяхме съз-
дали мрежова организация от 
многоъгълници (малки групи 
или отделни единаци от тру-
дещи се и безработни), раз-
пръснати в много населени 
пунктове на страната. Все-
ки неин ъгъл беше един от 
600-те действащи или „спя-
щи” бойци в градовете и села-
та. Организацията нямаше ръ-
ководен център, а връзките 
между бойците се поддържа-
ха хоризонтално, по начина, по 
който са свързани съседните 
многоъгълници в една телена 
мрежа. Решенията се вземаха 
автономно от групата. Съби-
рахме се в своя „многоъгълник” 
за определена акция и веднага 
след провеждането ґ става-
хме „мирни граждани” – всеки 
в своето училище, местора-
бота или убежище. Действия-

та ни срещу властта бяха ре-
зултат от свободните ини-
циативи, продиктувани от 
обща цел – въоръжената бор-
ба срещу диктатурата на дър-
жавния капитал в „мирно вре-
ме”. При един военен конфликт 
между блоковете трябваше 
да се премине в нелегалност – 
евентуално в планините, къде-
то мрежовите връзки щяха да 
се „развържат”, за да се образу-
ват по-големи бойни единици.

При следствието Държавна 
сигурност не можа да разкрие 
мрежовите принципи, което 
личеше от нейната графична 
схема на организацията, при-
ложена към съдебното дело и 
дадена тук като илюстрация. 
Благодарение на това, вслед-
ствие предателство, пред 
съда бяхме изправени само 9 
души. Останалите другари не 
бяха разкрити. Частичният 
провал се дължеше на неспаз-
ване на строгите конспира-
тивни принципи от някои от 
нас, на момчешката ни само-
надеяност и неопитност.

Отхвърляйки централизи-
раната йерархия, лидерство-
то и „представителството”, 
ние съхранявахме автономия-
та си, считайки централизи-
раните партии, армии и пар-
тизански движения за лесно 
разкриваеми от полицията 
или подчиняеми на бъдещи кан-
дидат-властници, поради кое-
то противопоказни на целта 
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ДОЗА АНТИИДИОТИК

Народна мръдналост
Поговорките са това, което 
сме. За какво мислим, как го 
мислим, какви изводи правим, 
а значи и съобразно с тях по-
стъпваме. Много хубави, но и 
лоши неща в така наречения 
„характер на българина” лъс-
ват в огледалото на поговор-
ките.

Търсґ доброто, защото то 
не идва само – вижда ми се по-
лъх на песимизъм.

Добро с добро се заплаща – 
пак това „заплащане”, много 
се е набило в кожата ни като 
въглищен прах.

Направи добро и не се обръ-
щай – тази възразява на пре-
дишната, не иска заплащане, 
зове към безкористно добро. 
Хубава мотивация в живота.

Против доброто никой не 
рита! – със сигурност. Често 
я чуваме в ироничен смисъл.

Доброто и звяр го разпоз-
нава – много точна мисъл. 
Колко пъти се сещаме за нея?

С добро можеш хапка от 
устата на човек да вземеш – 
опа… прилича на инструкция 
как со кротце, со благо да лъ-
жем хората. Което не е до-
бро. Ако по този начин ще си 
илюстрираме силата на до-
брото, по-добре да не го пра-
вим.

И дяволът знае що е добро, 
ама нехае – уви, отнася се не 

толкова за вечния дежурен ви-
новник Дявола, колкото за чо-
веците.

Доброто без зло не се раз-
личава – опа, примиренчес-
тво. Тази наша способност да 
превръщаме нуждата, безиз-
ходицата в добродетел! Прис-
пиваме съвестта си. Правим 
се на мъдри, за да не се сетим, 
че сме страхливи да се опъл-
чим на „ами такъв е светът” 
и поне да се пробваме да го 
променим. И тази поговорка 
показва дълбините на това 
падение, примирението с не-
справедливостите:

Много добрини на едно мяс-
то не се събират.

Срещал съм и едно съвсем 
реакционно: По-доброто е 
враг на доброто. Любимо е на 
конформистите, на консерва-
торите. Оправдано е под фор-
мата „докато не се счупи – не 
го поправяй” в областта на 
техниката. Но когато ста-
ва дума за тъй нареченото 
ни „социално битие”? Тогава 
призивът „не го пипайте, ще 
се развали!” е първата стъп-
ка към принудата да търпим 
това, което на едни им изнася 
чудесно, други се оправят, но 
повечето буквално се мъчат.

Представата, че усъвър-
шенстването на нещо е „раз-
валяне”, не издържа на крити-

ка. Османско робство? Не, са-
кън, оставете, султанът си 
пази раята, така ни е добре! 
Представителна „демокра-
ция”? Не, моля ви се, работи 
добре, какво ще стане, ако 
всеки почне да има влияние 
върху управлението – хаос!

Правенето на добро е не-
благодарна задача. По-удобно 
е човек да бъде консуматор 
на доброто, а не негов произ-
водител. В краен случай бива 
да е дистрибутор, ако е добро 
заплащането.

Антропологът Станислав 
Добришевски твърди, че до-
брото е онзи еволюционен 
фактор, който ни е направил 
разумни същества. Не сме ос-
танали на нивото „умни жи-
вотни” именно заради разби-

рането си що е добро – пра-
прапредците на съвременния 
човек са се грижели за себе-
подобните, при среща с дру-
го проточовешко стадо не са 
се хвърляли в бой и кавга, а се 
събирали приятелски и после 
се разделяли, често с проме-
нен състав на стадото, съв-
сем мирно. Хрумванията за 
направа на каменна брадва 
се разпространявали именно 
по този начин, не чрез фир-
мен шпионаж и пленяване на 
инженери ракетостроители. 
Твърденията на Добришевски 
са потвърдени с археологични 
и биологични факти – може-
те да видите лекциите му в 
youtube.

Съгласен съм, че Доброто и 
Злото – каквото и да значат 
тези понятия – от зората на 
прачовешката история са се 
намирали в нещо като „равно-
весие”, най-вече защото и до-
сега е трудно да предвидим 
последиците от някое добро 
или „зло” дело – за това между 
другото подсказва поговорка-
та „всяко зло за добро”, но съм 
се убедил, че малцина я въз-
приемат точно така. Изобре-
тението на антибиотици-
те – добро, но прекомерната 
им употреба довела до злото 
устойчиви на лекарства при-
чинители на инфекции. А пък 

самата еволюция на болести-
те също съдържа „добро” – жи-
вотът намира начини да оце-
лява, даже когато го малтре-
тират с убийствени химии. 
Много нееднозначно е всичко, 
нали?

Със сигурност обаче през 
последните няколкостотин 
години Доброто е подложено 
на сериозна ерозия. Не в пол-
за на условното и неприкрито 
Зло. В полза на междинното 
Никакво. Това никакво никак 
не е „зловещо”, но ефектът му 
е обратен на доброто. Никак-
вото отношение към себепо-
добните, например, погуби 
живот на одобрен за лечение 
пациент, но процедурата по 
одобряване, по принцип дъл-
га, се проточила толкова, че 
станало късно. Това е Никак-
вото – „ами, случва се”. А защо 
се случва? Няма отговор. Има 
поговорки – „няма добро без 
зло”.

Но се намират други пого-
ворки: Добро при добро отива.

Да помислим за Доброто, 
което е сумата отношения 
между отделните хора. Да 
си представим, че го има не 
само като недостижим хо-
ризонт. Може би това ще ни 
окуражи да направим усилие 
да го достигнем. •

Шаркан

Да помислим 
за Доброто, 
което е сумата 
отношения 
между 
отделните хора
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ТАКТИКА

МРЕЖИ
на анархизма – ликвидиране на 
властта и замяната ґ със са-
моуправление.

Нещо новаторско е било съ-
зряно от професорското тяло 
в полицейската школа на ДС 
в Симеоново в материалите 
за нашия съдебен процес. Би-
дейки адепти на „демократи-
ческия централизъм”, те как-
то следователите не са мог-
ли да разберат необичайната 
организационна идея. Въпреки 
това или точно поради това 
нейният ректор ген. Капита-
нов е поискал от „органите” 
НОХ Дело № 117/1953, за да го 
използва като учебен матери-
ал при обучението на питом-
ците на школата. В този ра-
нен период на модерното ор-
ганизационно строителство 
идеята за създаване на мрежо-
ва градска гериля е останала 
неразбираема за бъдещите ин-
квизитори и екзекутори.

Разбира се, аз съм далече 
от мисълта, че нашият опит 
може да бъде последната дума 
на формите на съпротива и 
гражданска война. Организа-
цията, която ни е нужна за 
борба и функциониране на бъ-
дещето общество се развива 
и обновява в зависимост от 
състоянието на политическа-
та и социалноикономическа 
система, която искаме да уни-
щожим, от новите оръжия, от 

стратегията и тактиката на 
врага, от средствата и мето-
дите на война.

Гореописаното беше дет-
ството на Мрежовата орга-
низация. Днес по тази тема 
има огромна теоретическа и 
практическа литература, коя-
то заслужава най-изострено-
то ни внимание, защото мре-
жата импулсира към самоор-
ганизация, изобретателност 
в създаването на връзки, съ-
трудничество и индивидуално 
и групово творчество. Такава 
организация ликвидира йерар-
хията, вертикалността, цен-
трализацията и казармената 
дисциплина, не се стреми към 
завземане на властта над на-
селението и по „анатомията 
и физиологията” си е по-близка 
до неговата постреволюцион-
на, анархистическа организа-
ция.

Примерни критерии или 
принципи, от които следва да 
се ръководим при организира-
нето на съпротивата и ата-
ките срещу държавата и капи-
тала, са:

1) Способност на организа-
цията да се самовъзпроизвеж-
да въпреки ударите и пораже-
нията, нанасяни ґ от власт-
та.

2) Ефикасност на органи-
зацията в борбата ґ срещу 
властта при конкретните ус-
ловия и способност да я надде-
лее и преодолее.

3) Действията и акциите 
на революционната органи-
зация в нейната съпротива и 
атаки срещу властта трябва 
да се ръководят от реализаци-
ята на анархията, комунизма 
и интернационализма.

В условията на „демокра-
ция” се ползват конститу-
ционно гарантираните права 
и свободи, като:

4) При легалност се използ-
ват законните форми на съ-
протива: стачки, актове на 
гражданско неподчинение, де-
монстрации и други действия, 
с които се оспорват прерога-
тивите на икономическата и 
политическа власт;

5) Със синдикатите и дру-
ги движения се действа едно-

временно в рамките на зако-
на и вън от него, като се съз-
дават постоянни предизвика-
телства и бази в противовес 
спрямо властта;

6) Мрежовата организация 
е най-ефикасна, когато е неле-
гална, вън от закона с нея се 
създават бойни групи, които 
са се опълчили срещу система-
та и се стремят да създадат 
предмостия на новото обще-
ство…

При Бакунин има 3 (три) 
нива на организираност, ме-
тоди и средства на револю-
ционна борба – легални, полу-
легални и нелегални. В негова-
та идея и практика те са цен-
трализирани и подчинени на 
най-стриктна конспирация. 

При мрежовата организация 
могат да се използват едно-
временно и трите нива на съ-
протива и акции, като се спаз-
ват гореизброените принци-
пи.

Едни от основните зада-
чи пред мрежата могат да се 
формулират така: как да се 
трансформира класовата бор-
ба в социална война и империа-
листическата война – в Соци-
ална революция? Мрежовата 
организация притежава харак-
теристики като мобилност, 
гъвкавост, способност да се 
адаптира и отправи револю-
ционно предизвикателство 
към променящите се инстру-
менти на потисничество. •

Георги Константинов
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ПОУКИТЕ ОТ ИСПАНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

21 юли 1936 г.  – революция на полупът
На пленума на местните орга-
низации на каталонската CNT 
на 21 юли 1936 г. делегацията 
на Долни Льобрегат предлага 
да се напусне създаваният Ко-
митет на антифашистките 
милиции (КАМ) и да се провъз-
гласи анархокомунизъм, кое-
то би съответствало на ре-
шенията, принципите и идей-
ните цели на организацията. 
Против тези предложения се 
изказват „отговорните” дея-
тели на ФАИ Федерика Монсе-
ни, Диего Абад де Сантилян и 
секретарят на каталонската 
CNT Мариано Васкес. Гарсиа 
Оливер се опитва да опровер-
гае доводите на опонентите. 
Той отхвърля обвиненията в 
стремеж към „синдикална” или 
„анархистическа” диктатура 
и призовава незабавно да се 
приеме решение да не се оста-
вя вакуум, от който биха мог-
ли да се възползват проти-
вниците на революцията, как-
то в Русия през 1917 г.: Ако не 
покажем, че можем да постро-
им безвластния комунизъм, бъ-
дещето по старому ще при-
надлежи на оня сорт полити-
ци, които се родиха от Френс-
ката революция, започнала с 
множество политически пар-
тии и завършила с една. Гар-
сиа Оливер критикува също 
опитите „да се посее страх” 
и подчертава, че революция-
та може да се справи с интер-

венцията, както се справя с 
метежа.

Въпросът е поставен на 
гласуване. В поддръжка на про-
възгласяването на безвласт-
ния комунизъм гласува само 
делегацията на Долни Льобре-
гат, останалите делегации 
поддържат „антифашист-
кото сътрудничество”. При-
етото решение гласи, че ре-
волюцията преживява „анти-
фашистки етап”, безвласт-
ният комунизъм е несвоевре-
менен и в момента е необхо-
димо да се укрепва „създалият 
се на улицата антифашистки 
фронт”.

От какво е предизвикан 
такъв кардинален поврат на 
CNT, който по същество от-
хвърля програмата за дейст-
вие, приета на конгреса в Са-
рагоса само два месеца преди 
събитията?

Съгласихме се на сътруд-
ничество, – се казва в докла-
да на CNT на конгреса на МАТ 
в 1937 г.  – Защо? Валенсия 
беше беззащитна и се баве-
ше, казармите бяха гарнизо-
ни на превратаджиите. В Мад-
рид нашите сили бяха в мал-
цинство. В Андалусия положе-
нието беше хаотично, с групи 
трудещи се, които бяха въоръ-
жени само с ловно оръжие и во-
деха борба в планините. Ситу-
ацията на Север беше неясна, 
а останалата Испания беше 

в ръцете на фашистите. Вра-
гът се намираше в Арагон, 
пред вратите на Каталония. 
Действителното съотноше-
ние на силите ни беше неиз-
вестно – както на национално, 
така и на интернационално 
ниво. Активът на CNT не рис-
кува да предприеме самосто-
ятелни революционни дейст-
вия, опасява се от перспекти-
вата на борба на три фрон-
та: против фашистите, пра-
вителството и възможната 
чуждестранна интервенция. 
С други думи, мнозинството 
активисти решава, че да се 
говори за социална революция 
в мащабите на страната е 
преждевременно, а безвласт-
ният комунизъм само в Ката-
лония неминуемо е обречен.

Действителното състоя-
ние на нещата далеч не е тол-
кова безнадеждно, колкото из-
глежда на каталонските анар-
хосиндикалисти, над които ве-
роятно още тегне поражение-
то във въстанията от 1932–
1934 г. Този път не става 
дума за изолирани действия. 
Социално-революционното 
движение се разпространява 
в Каталония, части от Арагон 
и Валенсия, а пътят към Анда-
лусия е открит. С други думи, 
ключовите икономически ин-
дустриални и аграрни райо-
ни на Иберийския полуостров 
са в ръцете на революцията. 

В такава ситуация е възмож-
но да се поеме рискът „да се 
отиде до края”. В този случай 
считаме – пише съвременни-
ят испански анархосиндика-
листки автор Камачо с псев-
доним Абел Пас, – че въпросът 
за властта беше решен прека-
лено прибързано и това попре-
чи да се вземе предвид цялото 
значение на революционната 
ситуация, която беше очерта-
на в доклада на CNT. Ако тези-
те на Гарсия Оливер бяха при-
ети, то проблемът на рево-
люцията без съмнение щеше 
да бъде изяснен веднага и на 
място. Анархосиндикалисти-
те пропуснаха ценно време и 
отстъпиха инициативата на 
своите врагове.

… Първата грешка – отбе-
лязва Абел Пас – вече беше 
извършена на 19 и 20 юли, ко-
гато група активисти се по-
стави на мястото на самите 
членове и решаваше вместо 
тях. От този момент ната-
тък пропастта между базата 
и висшите инстанции се за-
дълбочаваше: базата искаше 
да разшири революцията, до-
като на върха се опитваха да 
я контролират и ограничат… 

Под тежестта на 
„обстоятелствата”

Така CNT приема принципно-
то – и както се оказва по-къс-

но, пагубно за нея – решение да 
се откаже от „тоталната ре-
волюция” и да отложи безвлас-
тния комунизъм до победата 
над противостоящата на ре-
публиката коалиция на „нацио-
налистите” – военни, фашист-
ки фалангисти и монархисти.

Лидерите на CNT и FAI при-
емат компромиса с антифа-
шистките партии и движения 
и им правят отстъпки, като 
се аргументират със „създали-
те се обстоятелства”, т. е. с 
необходимостта да спечелят 
гражданската война. Те се съ-
гласяват (за да се избегне чуж-
дестранна интервенция) да не 
се експроприират предприя-
тията, притежавани от чуж-
дестранния капитал, а само 
да се установи работнически 
контрол над тях. Новите орга-
ни (революционни комитети, 
комитети на антифашист-
ките милиции и пр.) вече чес-
то се сформират не на общи 
събрания, а – подобно на цен-
тралния КАМ – въз основа на 
споразумение между CNT, UGT 
и другите организации. Чес-
то революционните органи съ-
ществуват на места паралел-
но със старите, което поняко-
га води до остри конфликти 
между тях.

През първите месеци анар-
хосиндикалистките маси об-
ръщат малко внимание на ком-
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ТЕМА НА БРОЯ: АНАРХИЗМЪТ В ТУРЦИЯ

Революционно анархистко действие
Слязох на перона на малка гара 
в страничен квартал на Ис-
танбул. Наоколо течеше ре-
монт, навсякъде бяха натру-
пани строителни материали, 
но работниците още не бяха 
пристигнали, за да изпълнят 
гарата с живот и глъч. Спът-
ниците ми един след друг под-
минаваха край мен и потъва-
ха в дълбините на огромния 
град, всеки тръгнал по пътя 
си. Само аз се оглеждах безпо-
мощен, с надежда да забележа 
другарски поглед.

И ето че двама брадяса-
ли мъже се засилиха към мен 
и без уводни думи започнаха 
да ме прегръщат,… целувките 
почти успях да избегна. Това 
бяха другарите от DAF, кои-
то бяха дошли да ме посрещ-
нат на гарата.

DAF е съкращението, с 
което е популярна в Интер-
нет групата Devrimci anarşist 
faaliyet. На български нейното 
име се превежда Революцион-
но анархистко действие, за 
по-кратко – РАД. Тази група се 
появи в Турция преди извест-
но време и стана популярна 
с активността си, позиции-
те и новините по различни ак-
туални теми. Имах щастие-
то да прекарам два дни сред 
тях и да видя отблизо – макар 
и съвсем отчасти – как живе-
ят, какво мислят и какво на-
ричат „революционно анар-
хистко действие”.

Без да съм разбрал РАД, 
съм убеден, че човек не може 
да го разбере, без да разбере 
Турция. Страната е много по-
голяма от България, много по-
силна икономически и военно, 
регионален геополитически 
фактор. Същевременно разде-
ленията в нея са много по-го-
леми: етническите и религи-
озните противоречия са мно-
го по-значими, бедните са по-
бедни, а богатите – много по-
богати от тукашните. В Ис-
танбул живеят три пъти по-
вече хора, отколкото в цяла 
България, по улиците в центъ-
ра на града бежанци от Сирия 
търсят постелка, на която 
да прекарат нощта, а над тях 
милиардерите прелитат с хе-
ликоптери от резиденциите 
до офисите си. Властите под-
държат жестоката експло-
атация на населението чрез 
сложна амалгама от светска 
модернизация и интеграция 
с европейските пазари, нос-
талгия по времената на ис-
лямската империя, прости-
рала се от Багдад до Виена и 
безкомпромисни репресии, ко-
гато се почувстват заплаше-
ни. Съпротивата сред населе-
нието, пораждана не само от 
икономическо, но също от ет-
ническо и идеологическо по-
тисничество, никога не е за-
тихвала.

Фактически унищожен за-
едно с Османската империя, 
след разпада на Съветския 
съюз анархизмът отново за-
почва да добива популярност 
в Турция – първоначално сред 
различни марксически групи, 
разочаровани от горчивите 

плодове на болшевишката 
власт, но днес вече негови но-
сители са млади хора, израс-
нали с тези идеи.

РАД е само една от анар-
хистките групи с Турция, но 
изглежда в някои отноше-
ния е единствена. По съще-
ство това е федерация от 
хора, посветили живота си на 
анархизма. Революционното 
действие не подготвя атен-
тати, бойни групи или черни 
нинджи. Революционното е, 
че хората са посветили ми-
слите си, труда си, свободно-
то си време, дори средата, в 
която живеят – самите себе 
си – на социалната револю-
ция.

Пред десетина години два-
десетина млади (и няколко не 
толкова млади) анархисти 
решават, че не могат да по-
магат на революцията, ако 
трябва да работят по 8, 10 
или повече часа на ден, отде-
лят време на семейството 
си и едва тогава, смачкани от 
ежедневието, се събират, за 
да планират акции срещу сис-
темата. Че борбата за рево-
люция не може да бъде хоби и, 
ако искат да победят, трябва 
тя да определя живота им. За-
това са се мобилизирали и са 
направили нужното, за да за-
живеят живот, който им поз-
волява да отделят много по-
вече време на анархисткото 
действие. Началото е било 
трудно, може би по-трудно, 
отколкото са очаквали. Днес 
обаче почти всички в РАД ра-
ботят в трите кафенета в 
Истанбул, които се управля-
ват колективно от движение-
то. Живеят в някое от общи-
те жилища, които РАД под-
държа. Работят не повече от 
два или три дни от седмица-
та, през останалото време 
помагат в някой от анархист-
ките колективи, ориентира-
ни към определена задача.

А задачи има много. РАД 
издава ежемесечен вестник, 
в който обсъжда всякакви въ-
проси за Турция и света. Ос-
вен това издава списание, 
ориентирано към екологични-
те проблеми. Списание за уче-
ниците от гимназиите. Спи-
сание за история и теория на 
анархизма. Интернет сайто-
ве. Отделни групи се занима-
ват с работническите борби, 
проблемите на жените, ор-
ганизират дискусии и срещи, 
поддържат връзки с други ор-
ганизации и движения в Турция 
и по света. РАД участва ак-
тивно в улични акции от вся-
какъв род – чествания, про-
тести, срещи, блокади и др. 
Проблемите с властта след-
ват един след друг, мнозина 
са с присъди, някои дори вли-
зат в затвора. Малцина обаче 
се обезкуражават. Днес РАД 
са вече петдесетина души и 
вероятно са най-забележима-
та анархистка организация в 
Турция.

На срещата с другарите 
присъстваха няколко десетки 
души – повечето сигурно бяха 
членове на РАД, но имаше и 
съвсем случайни хора, просто 
проявили интерес към анар-
хизма в България. След разго-
ворите за миналото и бъде-
щето, повечето си заминаха, 
но неколцина останаха в апар-
тамента на комуната. Нощу-
вах в една стая с още петима 
мъже. В съседната стая спяха 
няколко жени. Сутринта всич-
ки станаха и отидоха на обща 
закуска в кафенето. Храната 
беше еднообразна, но пригот-
вена с грижа, умение и жела-
ние. Едни и същи хора закусва-
ха, работеха, забавляваха се, 
дискутираха, вечеряха и дори 
спяха заедно. Сигурен съм, че 
много хора в Истанбул живе-
ят по-богато от нашите дру-
гари и подозирам, че още по-
вече живеят по-бедно от тях. 

Едва ли обаче са много хора-
та, които живеят по-щаст-
ливо.

Алкохолът в Турция е мно-
го скъп, а местната валу-
та – много евтина. Затова, 
като прочетох из Мрежата 
какво носят хората за пода-
рък в Турция, занесох две бу-
тилки ракия. Гордо обявих, че 
това е специална ракия, защо-
то е моя собствена. Изгледа-
ха ме изненадано, дори може 
би малко накриво. Трябваше 
ми доста време, докато осъз-
ная, че ги тревожи самият из-
раз – помежду им просто няма 
„мое” и „твое”. Обясних, че не е 
въпросът в собствеността, 
а че е домашно приготвена 
и следователно по-хубава от 
онази по магазините. Надявам 
се, че са ме разбрали.

Икономиката

За да разберем повече за ико-
номическата практика, сто-
яща за РАД, направихме спе-
циално интервю по темата 
с член на движението. Както 
ще стане ясно, икономическа-
та реалност в Турция е по-раз-
лична от тукашната и неща, 
които вероятно не биха били 
успешни у нас, там се оказват 
доста ефективни.

Чисто икономически, по-
добре ли живеете от оста-
налите хора в Истанбул?

Разбира се. Не че живеем 
по-удобно, но можем да кажем, 
че имаме по-добър живот, за-
щото е общ. Споделяме всич-
ко. Например сега в списание-
то има статия за номофобия-
та, което е фобия от това да 
бъдеш сам. Ние не сме сами.

В толкова голям град като 
Истанбул е трудно да живееш 
сам-самичък. От една страна, 
това струва повече пари, но 
освен това е доста рисковано 
от гледна точка на сигурнос-

тта. Не само за политически 
активните хора. Всеки, който 
живее в Истанбул, би искал да 
бъде на сигурно място.

В различните капиталис-
тически градове на света е 
така. Истанбул е капиталис-
тическата столица на Тур-
ция – тук има много пари. Къ-
дето има много пари, там са 
бандите на държавата, но 
там са и други банди, които 
целят да се докопат до пари-
те. Ние живеем не просто в 
условията на капиталисти-
ческа експлоатация, но и в не-
престанна война. Затова е 
по-добре да живеем заедно.

От трета страна, Ис-
танбул е и сред капиталис-
тическите столици на света. 
Тук живеят 19 от най-богати-
те хора в света. Същевремен-
но има хора, които преживя-
ват с по-малко от 2 евро на 
ден,… ако имат късмет. Про-
пастта между най-богатите 
и най-бедните е огромна.

Когато решихме да създа-
дем колективна икономика, 
работехме на различни мес-
та. Някои работеха в хотели, 
други почистваха къщите на 
богаташи, трети – в шиваш-
ката промишленост, други – 
в барове и ресторанти. Пре-
ди 10 години се събрахме, го-
ворихме за това какво искаме 
да правим с живота си и за-
почнахме…

Колко хора са включени 
в колектива ви? Когато по-
сетих кафето предишния 
път, в него работеха съв-
сем други хора.

Повече от 50 души, пове-
чето са млади хора. Всеки ден 
в кафето работят различни 
хора. Според нашата система 
работиш най-много два дни, 
останалото време участваш 
в някой колектив, който се за-
нимава с революционна рабо-
та. Имаме 8 комуни, в които 
хората живеят заедно. Имаме 
3 кафета. Основно с приходи-
те от тях се издържат хора-
та, плащат се наемите и ос-
таналите разходи. Във всяко 
едно от тях работят хора. 
Всеки колектив решава как 
ще разпределя работата си. 
Имаме система, според коя-
то разпределяме хората меж-
ду колективите и кафетата 
според възможностите им. 
Например, ако имаш нужда 
да се научиш да готвиш, ще 
работиш повече в кухнята, 
вместо като сервитьор.

Как се вземат тези ре-
шения?

Веднъж седмично идваме 
тук на общо събрание. Това е 
основният начин за вземане 
на решения. После имаме ре-
шения на нивото на различни-
те самоорганизации – вест-
никът, кафетата, организа-
циите, посветени на жените 
и на младежите, всички те 
вземат свои решения по свои-
те си въпроси, според основ-
ните решения, взети на об-
щото събрание.

Когато една самооргани-
зация вземе решение за нещо, 

В такъв тоталитарен режим нещата 
не вървят по пътя, в който вярват 
марксистите. Марксисткият анализ 

на ситуацията се фокусира само 
върху ролята на компаниите, които 
повишават цените и се опитват да 
се възползват от кризата. Ролята 
на държавата трябва да бъде ясно 

обяснена и да се изгради стратегия за 
борба с нея.
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ТЕМА НА БРОЯ: АНАРХИЗМЪТ В ТУРЦИЯ

Революционно анархистко действие
това се знае и извън нея. Ко-
муните, където живеем, са 
много подходящ инструмент 
за това. Например ние три-
мата живеем в комуна и ра-
ботим в различни колективи. 
Вечер се събираме заедно, пре-
карваме време, говорим си за 
случките през деня. Това е съв-
сем неформално. Добре е оба-
че информацията за по-малки-
те решения, които не са взе-
ти на общото събрание, да се 
разпространява.

Понякога трябва спешно да 
се реши нещо, което засяга 
всички, но не може да бъде об-
съдено чрез интернет. Друг 
път един колектив може да 
има спешна нужда да се от-
дели човек от друг – това се 
обсъжда директно между тях. 
В такива случаи е полезно, че 
споделяме хора между колек-
тивите и комуните.

Как решавате за отдел-
ния човек? Например, ако 
ти мислиш, че има нужда да 
се науча да готвя по-добре, 
но аз не мисля така?

На общото събрание се ре-
шават само стратегически 
насоки. Конкретните реше-
ния се вземат от засегнати-
те хора. Например в случая с 
твоя въпрос, ако искаш ти да 
готвиш, но онези, които хра-
ниш, не харесват резултата, 
вероятно известно време ще 
трябва да работиш като по-
мощник на готвача. Важното 
е всички да са съгласни с реше-
нието.

Как се става част от ор-
ганизацията?

Преди всичко, това е ед-
новременно политическа ор-
ганизация и комунистическа 
икономика. Много е трудно 
да си част от едното, без да 
си част от другото. Икономи-
ката е живата част на това, 
което се опитваме да напра-
вим. Ако искаш да си част от 
организацията, просто ид-
ваш да живееш с нас.

Понякога хората не искат 
да станат интегрална част 
от организацията, но искат 
да бъдат близо до нея. Имаме 
модел за това, но е важно, че 
искаме да създадем револю-
ционен път. Хората да пос-
ветят живота си на органи-
зацията, а не да градят свое 
собствено индивидуално бъ-
деще.

Ако избереш да живееш 
само за себе си, добре, но ако 
избереш да бъдеш революцио-
нер, ще работиш по-здраво. 
Защото става дума за твое-
то, но и за моето, за бъдеще-
то на всички. Няма просто да 
се посветиш на организация, 
а на борбата. Капитализмът 
не ти предоставя такава въз-
можност. Това не е просто из-
бор дали да живееш сам, или в 
колектив, а избор между капи-
тализма и борбата.

Присъединяването не е лес-
но. Има период на приемане – 
понякога той е кратък, но по-
някога е дълъг. Не че правим ня-
какви изпити или нещо подоб-

но, това е процес на опознава-
не. Ние опознаваме човека и 
той опознава нас. Не може да 
станеш част от нас, просто 
като прочетеш една брошура 
или като заявиш, че харесваш 
нашите действия – не става 
така. Тук става дума за дру-
гарство. Другарството по-
чива на доверие. Ние трябва 
да имаме взаимно доверие. Не 
става въпрос за включване и 
изключване, а за взаимоотно-
шения. Ние трябва да познава-
ме човека и той трябва да по-
знава нас – как мислим, как ре-
агираме, как действаме. Това 
са важните неща.

След като мине такъв пе-
риод, хората стават част от 
нас. Не че минава определено 
време и казваме „Ти положи ус-
пешно изпита, ето ти доку-
мент, вече си част от РАД” – 
не, няма такова нещо. Просто 
след известно време и той, и 
ние започваме да го чувства-
ме част от нас и започва да 
получава все-повече отговор-
ности.

Нека се върнем на въпро-
са за икономиката! Ако по-
гледнем времето преди 
да се включите в колекти-
ва – тогава с повече пари ли 
разполагахте, отколкото 
сега?

Важното е, че имаше раз-
витие с времето. През първа-
та година, вероятно, напри-
мер аз, ако имах своя собст-
вена работа, щях да изкарвам 
повече. През първите годи-
ни имахме само едно кафене. 
Нямахме политически отдел, 
отдел за вестника, работил-
ница и т. н. Имахме само ко-
лективното кафене и живеех-
ме в него. След 9 вечерта сла-
гахме спални чували и спяхме 
там.

Така беше обаче само през 
първите години. Скоро след 
това отворихме политиче-
ския отдел, който имаше 
свое собствено място – по-

ловината живеехме там, а по-
ловината останахме в кафе-
нето. Малко по-късно отво-
рихме ново място, специално 
за да живеем в него. И така, 
с времето нещата се проме-
нят, но се движат към по-до-
бро.

Много нови хора влизат в 
организацията, вече сме пове-
че от 50 души. А започнахме 
15-20 души.

Вероятно е въпрос на ма-
щаб – колкото по-голям е 
мащабът, толкова по-лес-
но е икономически.

Трудно е да преценим дали 
живеем по-добре, отколкото 
бихме живели в капиталисти-
ческата система. Защото… 
как сравняваме двете? Ако 
броим скъпите вечери в лук-
созни ресторанти – не, живе-
ем по-зле. Хората в нашата 
организация обаче не търсят 
щастие в луксозните ресто-
ранти. Казахме „ще готвим 
храната си заедно, ще се хра-
ним заедно и така е по-добре”. 
Ако погледнеш къде сме сега и 
сравниш с хората, които жи-
веят в системата, живеем 
в по-добри условия от едни и 
по-трудно от други. Зависи с 
кого сравняваме.

Ден след ден обаче се опит-
ваме да разширим икономика-
та. В първата година и поло-
вина продължихме да разиск-
ваме нуждите – какви са ми-
нималните нужди на човека. 
Това е важна дискусия, защо-
то искахме да вземем реше-
ние от какво се нуждаем са-
мите ние. След година и поло-
вина постигнахме съгласие. 
Например луксозен мерцедес 
не е нужен. Някаква кола оба-
че може да бъде нужна. Чудес-
ното в колектива е, че имаме 
метод за колективно реше-
ние на индивидуалните про-
блеми. Например ти може да 
имаш нужда от кола, за да 
отидеш някъде, и аз може да 
имам нужда – тогава можем 

да я имаме колективно. Така 
излиза по-евтино и това е ко-
мунистическият начин.

Друго важно нещо за ко-
лективния бюджет е полити-
ческата мотивация. Защото 
участниците в нашата ико-

номиката са подготвени да 
се сблъскат с икономически 
проблеми. В първата година 
и половина живеехме в мно-
го тежка икономическа ситу-
ация. Не е лесно да живееш в 
кафе. Не е лесно да се къпеш с 
водата от машината за чай. 
Това бяха трудни времена, но 
трудните времена създават 
политическа мотивация. Пре-
живяхме тежки времена за-
едно. Това прави другарство-
то по-силно. Бяхме бити бру-
тално от полицията заедно, 
ядяхме заедно, спяхме заедно 
по столовете… Не се позна-
вахме от преди, не е като да 
бяхме приятелски кръг или се-
мейни роднини, но когато пре-
минахме през всички тези 
неща заедно, другарството 
ни стана по-силно.

От тези хора, които за-
почнаха колектива в нача-
лото, много ли си отидоха? 
По какви причини?

Само неколцина. Някои има-
ха проблеми в семейството. 
Някои решиха да прекратят 
съпротивата. Но само някол-
ко.

Всички бяхте млади 
хора, нали?

Повечето, но не всички. 
Имаше хора в 30-те и 40-те 
си години. И те са още с нас.

Основно за икономиката е, 
че не го правим с икономиче-
ска мотивация. Не за да живе-
ем в по-добри условия. Основ-
ната причина е политическа. 
Искаме да живеем в комунис-
тически колектив.

Когато правите про-
паганда, обаче има зна-
чение дали казвате „Има 
едни хора в Истанбул, 
които живеят заедно и 
им е по-лесно така”, или 
казвате „Има едни хора 
в Истанбул, които живе-
ят заедно, защото така 
искат”.

Когато правим пропаган-
да, казваме „Има политиче-
ска организация и хората в 
нея правят всичко заедно”. 
Най-важното е политическа-
та мотивация. Представи си 
чисто икономическо предпри-
ятие – аз, ти и той влагаме 
пари и правим кафене, прос-
то за да изкарваме повече 
пари. Но ако това кафене не 
изкарва пари, то няма да из-

държи дълго. А ние издържа-
хме. Три години работехме на 
други места, за да поддържа-
ме „Колектив 26А” жив. През 
деня работехме в кафенето, 
а през нощта – на други мес-
та. Това беше заради полити-
ческата мотивация – не би 
могло да се случи, ако имахме 
чисто икономическа мотива-
ция. Разбира се, че ако бяхме 
интегрирани в капиталисти-
ческата система, щяхме да 
спечелим повече пари. Това, 
което нашата политическа 
позиция поставя под въпрос, 
обаче е дали наистина да пе-
челим повече пари би било по-
добре? Дали наистина задово-
лява по-добре нуждите?

По това време открихме 
този въпрос за нуждите на 
човека. Опитахме да намерим 
отговора… и затова държа да 
обясня, че мотивацията е по-
литическа.

» » » продължава от страница 4
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На различни места по све-
та има подобни примери. 
Хора се събират заедно и пра-
вят колективна фабрика. Пе-
челят пари и работата вър-
ви лесно, когато парите сти-
гат. Но когато не стигат, не 
върви.

В действителност това е 
и форма на анархистка пропа-
ганда. Целта на организация-
та ни е социална революция. 
Когато мислиш за социална 
революция, трябва да мислиш 
и за икономиката. И трябва 
да създаваш икономика. Не 
казваме, че даваме пример за 
комунистическа икономика в 
капиталистическата систе-
ма. Не е така. Но ние на прак-
тика създаваме нещо различ-
но от капиталистическата 
система. Наричаме го „колек-
тивистичен модел”.

Да, печелим пари от чай и 
кафе, но това не е толкова ва-
жно – важното е как използва-
ме тези пари.

Получавате доходи от 
три различни кафенета. 
Събирате ли тези пари в 
обща каса, или правите пре-
разпределение на общите 
събрания?

Ще ти дам пример – кафе-
нето до Таксим. Там имат раз-
ходи за наем, консумативи 
и други и после им остават 
някакви пари. Ако другите се 
нуждаем от пари, искаме от 
тях. Друг път работим колек-
тивно за някой капиталист, 
за да спечелим пари. Напри-
мер, за да започнем вестни-
ка Мейдан, десет от нас рабо-
тихме като сервитьори три 
месеца, за да съберем пари и 
да започнем вестника – пари-
те от кафенетата по това 
време не стигаха.

И така, веднъж седмично 
се срещаме и решаваме тези 
неща. Понякога намираме и 
други начини за финансиране. 
Например досега не сме пла-
тили нито лира за чая – има 
достатъчно храна по щан-
довете в хипермаркетите. 
Всъщност, малки магазини 
вече почти не съществуват. 
Когато нещо ни потрябва, 
просто си го взимаме.

Сред вас има хора, които 
не работят в кафенетата, 
но също са част от иконо-
миката. Как работи това?

Някои от тях работят на 
други места за определено 
време. Например единият дру-
гар е екскурзовод. Той рабо-
ти от март до август, кога-
то има туристи, дава парите 
в колективния бюджет и по-
лучава всичко, от което има 
нужда, от колектива. Друг е 
компютърен инженер, той ра-
боти на заплата за разни ком-
пании. Нещата се променят 
според решенията ни – кога-
то има нужда, някои от нас 
работят навън, но общо взе-
то хората, които не работят 
извън колективите, работят 
поне един-два дни седмично в 
кафенетата. Друга част от 
времето си отделят за анар-

хистките колективи, които 
поддържаме.

Колко жени има в колек-
тивите? Колко от вас са 
семейни?

Мисля, че горе-долу полови-
ната от нас са жени. Имаме 
три семейства с деца и още 
няколко двойки измежду друга-
рите. Когато можем да си го 
позволим, те живеят на от-

делни места от останалите. 
Аз имам син и живея в комуна 
с моето семейство и още два-
ма другари. Т. е. семейството 
ми живее в отделна стая на 
място, което споделяме с дру-
ги другари.

Помисли обаче как живеят 
семействата на сирийските 
бежанци в Истанбул? Те живе-
ят по три семейства с мно-
го деца в една къща. Говорим 
за около 25 души в една къща. 
Живеят така, защото са при-
нудени от обстоятелства-
та. Така и ние избираме да жи-
веем заедно, защото е по-ев-
тино и по-полезно за нас и за 
работата, която вършим, но, 

естествено, се съобразяваме 
с различните нужди на различ-
ните хора, живеещи при раз-
лични условия.

Имате ли случаи, в които 
хора напускат колектива, 
защото половинката им не 
иска да живее в него?

Ние имаме „Организация 
на анархистките жени”. Те 
са ориентирани към борба-

та срещу патриархата, а па-
триархатът е голям проблем 
тук. Само през януари, само в 
Истанбул, повече от 40 жени 
бяха убити в своите семей-
ства – от братя, бащи или 
съпрузи. Насилието от мъже 
над жени е голям проблем тук. 
Жените се сблъскват с наси-
лие от мъже всеки ден.

От първия ден живата 
част, икономическата и соци-
алната част, беше важна за 
нас. Нашите другарки се сре-
щаха с жени, които се сблъск-
ваха с мъжкото насилие у 
дома. И другарките им казва-
ха „Не живейте там, елате да 
живеете с нас”. Не че другите 

жени са анархистки, просто 
им предлагаха убежище. На-
шите комуни са отворени за 
такъв вид случаи. Някои хора 
имат нужда от убежище – ако 
имаме възможност, ги прие-
маме.

Имахме случаи, в които бра-
тята или сестрите на друга-
рите имаха нужда от място, 
където да живеят. Отделни-

те комуни вземаха решения 
дали да ги приемат, или не, ако 
хората приемаха принципите 
на комуните.

Какво става обаче, щом 
някой се обвърже с хора, 
които не са в организация-
та? Например, ако харес-
вам момиче, което не иска 
да живее в комуната.

Напускането на комуната 
не е индивидуално решение. 
Ако кажеш, че искаш да напус-
неш, ще те попитат „Защо?”. 
Отговорът винаги има мно-
го измерения, т. е. причината 
не е чисто икономическа. Хо-
рата, които са минали през 
това, обаче винаги проявяват 

разбиране към колектива – 
никога няма сериозни конфли-
кти. Хората може да се про-
менят, да не са вече така мо-
тивирани политически. Раз-
бира се, може да си тръгнат. 
Това не значи, че спират да 
участват в комуната. Дори 
да са загубили политически-
те мотиви, обикновено ос-
тават в комуната известно 
време.

Жените сред нас не са 
тук заради своите съпрузи 
или приятели. Те имат своя 
собствена политическа мо-
тивация.

Ако трябва да си предста-
вя връзка между политически 
мотивиран и немотивиран 
човек, нямаме готова рецеп-
та. Основният въпрос е дали 
немотивираният би бил го-
тов да живее в комуната. Ако 
не, ще опитаме да го убедим. 
Все пак говорим за хора, а не 
за твърдоглави роботи. Досе-
га обаче не сме имали такъв 
случай.

Как разпределяте лични-
те вещи? Например как си 
купувам собствени дрехи, 
ако съм част от вас?

Първо хората, които са в 
организацията, нямат тако-
ва отношение. Те не казват 
„това е мое”. Ако ти тряб-
ва тениска, тук има една не-
използвана. Ако ти трябва 
нещо друго, колективът има 
общ ангажимент да ти го 
осигури. Ако се налага да ку-
пиш нещо, вземаш пари от ка-
сата и си купуваш или си взе-
маш от магазина. Ако пък не 
можеш, някой друг ти взема.

Основното е, че хората, 
които са в икономиката и в 
политическата организация, 
са хора, които не одобряват 
капиталистическата соб-
ственост, капиталистиче-
ския индивидуализъм и капи-
талистическата система. 
Ние предпочитаме да не каз-
ваме „аз”, „мен”, „мой”… Пред-
почитаме да казваме „ние”. 
Същевременно индивидуални-
ят човек е важен за анархи-
зма. Всеки може да има свое 
собствено място, доколкото 
условията го позволяват. В 
безвластно общество бихме 
имали както общи, така и лич-
ни пространства.

Чрез нашата организация 
обаче ние доказваме нещо за 
себе си. Хората в капитали-
зма живеят частно – в техни 
стаи, с техни дрехи… Капита-
лизмът те убеждава „това 
е твоята собствена стая”, 
„това е твоят собствен жи-
вот”. Обикновено с включва-
нето си при нас човек преми-
нава през известен труден 
период на колективизиране 
на живота си. Защото услови-
ята не са леки и е приучен да 
живее по друг начин.

От друга страна обаче е 
по-добре да се живее колек-
тивно. Ако имаш нужда да се 
нахраниш, го правиш, но хра-
ната не е твоя. Ако аз съм 
гладен, не може да ядеш само 
ти – това е принципът. •
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Другар от РАД разказва за 
опита на движението в ра-
ботническите борби:

Откакто създадохме РАД, 
работническите борби са 
част от основните въпроси, 
по които искаме да работим – 
от борбите в болниците до 
общинските и строителните 
работници. Експлоатацията е 
особено тежка в секторите 
на услугите и строителство-
то. Текучеството е много го-
лямо, заплатите са ниски и ка-
зионните синдикати не жела-
ят да работят там, защото 
нямат печалба.

Например работници към 
чистотата в общината на Ка-
дъкьой се опитаха да се орга-
низират, бяха уволнени. Това 
беше преди няколко години. Те 
направиха шестмесечна стач-
ка пред общината с искане да 
се върнат на работа. Издиг-
наха палатки и раздаваха лис-
товки, в които разказваха за 
борбата си. Затова имаха про-
блеми с общинската и с дър-
жавната полиция, и с мутри на 
кмета на общината. Бяха око-
ло 30 души, но ден след ден се 
уморяваха и след 6 месеца бяха 
останали 20 души. Ние бяхме с 
тях – стояхме с тях пред об-
щината, докато тя работе-

ше, от 8 сутринта до 8 вечер-
та.

Включваме се в този вид 
борби и се борим заедно с хора-
та. Тогава развихме борбата 
им със свои предложения. Ор-
ганизирахме големи шествия с 
други стачкуващи работници 
от други части на Истанбул. 
Писахме листовки и статии 
за тях и ги разпространявахме 
по различни места в Истанбул.

Ще ти дам и друг пример. 
Група работници, които ши-
еха дрехи за луксозни марки – 
дори тази на Мишел Обама – 
бяха уволнени. Те започнаха да 
стачкуват пред фабриката 
всеки ден. Бяхме с тях. Веднъж 
чухме, че на следващия ден ще 
дойде главният началник на 
компанията от Италия. Свър-
захме се в другари в Италия и 
на следващия ден направихме 
три акции – в Милано, Истанб-
ул и Ливорно. Пред офисите на 
компанията.

Направихме голям плакат на 
италиански език и докато на-
чалникът минаваше със специ-
алната си кола, блокирахме ули-
цата с този плакат и го нака-
рахме да го види. Бяхме сигур-
ни, че ако големият шеф дойде, 
ще има промени в подизпълни-
телите тук. На плаката пише-
ше „Това е несправедливост, 
искаме си работните места”. 

Изглежда докоснахме сърце-
то… или по-скоро джоба му, за-
щото след два дни работници-
те се върнаха на работа.

В Турция се работи с подиз-
пълнители. Шефовете на по-
дизпълнителите са самоуве-
рени – ако изгонят някого и не 
му платят, си мислят, че няма 
да имат проблеми. „Това е ка-
питализъм, оправяй се”. Едини-
ят от нашите методи обаче 
е, когато някой подизпълнител 
направи зло, да поставим про-
блема пред основния изпълни-
тел. Например имаше проблем 
с един подизпълнител на мили-
ардерската фамилия Коч. Оти-
дохме пред офисите и в супер-
маркетите, които принадле-
жат на Коч, за да говорим с хо-
рата там.

Друго, което правим, е да 
помагаме с адвокати. Работе-
щите хора тук нямат пред-
става какви са правата им по 
закон. Не ги убеждаваме, че за-
конът защитава правата им, 
но използваме законите в съда. 
От две години системата се 
промени – ако имаш проблем 
с работодателя, не те оста-
вят да подадеш жалба в съда. 
Направиха нова институция, 
която не е съд, а практически 
група адвокати, които се оп-
итват да те накарат да се до-
говориш с работодателя. Без 

да ходиш в съда. Защото, ако 
отидеш в съда, обикновено пе-
челиш.

Когато работниците в 
тези сектори – например 
ресторантьорския сектор – 
имат проблеми, обикновено уп-
равителите или други начални-
ци ги притискат да подпишат, 
че напускат. Ние казваме „Не 
подписвайте, не напускайте!” 
В различни части на Истанбул 
организирахме информацион-
на кампания за законните въз-
можности на работниците и 
напускането на работа. „Ако 
имате проблем, ако сте в кон-
фликт, не подписвайте, свър-
жете се със Сдружението на 
младите работници!”

Имаше голям ресторант 
тук до Кадъкьой. Принуждава-
ха няколко младежи да работят 
повече от 8 часа тежък труд. 
Те дойдоха при нас, говорихме с 
тях и започнаха да стачкуват. 
Бяха сервитьори, отидоха на 
работа, но с тениски „Стач-
куваме”. Изхвърлиха ги. Тога-
ва отидохме ние и започнахме 
да говорим на клиентите пред 
входа на ресторанта. Спирах-
ме всеки, който влизаше, и му 
казвахме „Този и този собстве-
ник тормози нашите прия-
тели, които работят в рес-
торанта. Ако влезеш и ядеш, 
това значи…” и така нататък. 

Клиентите не просто спряха 
да го посещават, но започнаха 
и да пишат за това в социал-
ните мрежи. Това са неща, от 
които собствениците в тази 
сфера се страхуват – да загу-
бят клиенти.

Правим подобни неща и в 
строителството. Преди три 
години, заедно с две социалис-
тически групи, бяхме част от 
Обединението на строител-
ните работници. Методът 
ни е такъв – ако се действа с 
пряко действие, ако няма йе-
рархия, ако можем да постиг-
нем добър баланс и не създава-
ме бюрократи, нямаме пробле-
ми да работим с тях. По това 
време още се получаваше.

Може би 70% от общите ра-
ботници и 50% от майстори-
те в строителството са кюр-
ди. Имаше голяма компания, 
която не плати на 60 души и 
една лира. 8 месеца обещава-
ше, докато подизпълнителят 
обяви фалит и каза, че няма 
пари да плати. Когато научи-
хме, отидохме пред офиса на 
голямата компания, където 
минават само богати хора с 
луксозни коли. Спяхме там. По 
тротоарите пред домовете 
на богаташите спяха 60 души, 
които искаха просто да им 
платят обещаното. Това е съ-
щият метод. •
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Държавата срещу революционната опозиция
Репресиите в Турция продъл-
жават да се засилват на фона 
на общата икономическа кри-
за. През септември 2018 г. 
другари от Гърция имаха въз-
можността да обсъдят с член 
на РАД текущата ситуация в 
страната под властта на Ер-
доган, нейното влияние вър-
ху продължаващия конфликт 
в Сирия и новото съотноше-
ние на силите в резултат от 
тази гражданска война. Техни-
те виждания представляват 
интерес за всички революцио-
нери по света.

След половинчатия опит 
за преврат срещу Ердоган 
през 2016 г. неговата въ-
трешна и външна полити-
ка стана още по-агресивна. 
Какви според вас са основ-
ните прояви на тази поли-
тика и последствията от 
тях?

Държавният преврат се 
превърна в решаващ етап за 
Ердоган и неговата партия 
ПСР, тъй като даде възмож-
ност за въвеждане на „извън-
редно положение”, обявено в 
името на елиминирането на 
„враговете” в много държавни 
институции. Продължаваща-
та война между FETO (религи-
озна група, имаща много чле-
нове и държаща важни пост-
ове в различни институции – 
от висши съдилища до воен-
ни, – обвинена, че е органи-
зирала опита за преврата) и 

ПСР се превърна в легитимна 
репресия на последните спря-
мо предполагаемите превра-
таджии. Ердоган (като лидер 
на ПСР) се възползва от тази 
ситуация. Фактът, че „беше 
легитимно избран”, го покри 
с плащеницата на демокраци-
ята. Все пак той и неговата 
партия спечелиха общите из-
бори и „враговете на демокра-
цията” се опитаха да го уби-
ят и поемат контрола върху 
държавата по недемократи-
чен начин!

По време на преврата и 
скоро след това пропаганди-
раната „демокрация” изигра 
важна роля за убеждаване-
то на всички групи от обще-
ството (дори основната опо-
зиционна партия) и за „закон-
ното” политическо същест-

вуване на ПСР. Всяка автори-
тарна стъпка, предприета 
от правителството (а всъщ-
ност правителството е Ер-
доган), се прави в името на де-
мокрацията. „Демократична-
та” победа на Ердоган срещу 
военния преврат му помогна 
да промени режима (сега пре-
зидентски режим) и да вземе 
цялата законодателна, изпъл-
нителна и съдебна власт в ръ-
цете си.

Ердоган и неговата пар-
тия използваха тази илюзор-
на демокрация, за да концен-
трират цялата политическа 
власт, обявявайки „демокра-
тично” извънредно положе-
ние. По време на извънредно-
то положение те проведоха 
избори за парламент и пре-
зидент и референдум за про-

мяна на системата от парла-
ментарна в президентска ре-
публика. Помислете за „демо-
кратичността” на подобни 
избори! Не е изненада, че ПСР 
спечелиха всичко, което иска-
ха от тези избори. Тази част 
от целия процес е важна, за-
щото властта се опитва да 
изглежда демократична пред 
лицето на вътрешната и 
външната политическа общ-
ност. Всяка стъпка на Ердо-
ган и неговата партия е пре-
сметната политически.

В този уж демократичен 
политически процес последва 
вълна от репресии над хора и 
организации от опозицията. 
Нейни участници бяха репре-
сирани по време на извънред-
ното положение. Изпратени 
в затвора без никаква съдеб-
на обосновка, според желание-
то на „президента” и заради 
„нацията”. Много организации 
бяха закрити, забранени; мно-
го от тях понесоха наказа-
ния… Така извънредното поло-
жение помогна на ПСР да ели-
минира социалната опозиция. 
Всъщност репресиите бяха 
насочени срещу революцион-
ни хора и организации, а не 
срещу FETO.

Партиите от така наре-
чената опозиция се съсредо-
точиха върху изборите, чрез 
които смятаха, че имат шанс 
да победят Ердоган по демо-
кратичен начин. Този вари-
ант беше много наивен и по-

могна за узаконяването на но-
вия режим.

От друга страна агресив-
ната политика на президен-
та насърчава фашистката и 
консервативна мобилизация 
в обществото. Фашистките 
и ислямистките организации 
се опитаха да накажат хора-
та или групите, които смя-
таха за „враг на нацията и ре-
лигията”. Създадени бяха дори 
паравоенни формирования, 
подкрепяни от държавата.

Едновременно с това уп-
равляващите използваха съ-
щите агресивни стратегии 
във външната политика. По 
време на извънредното поло-
жение армията нахлу в авто-
номния североизточен сирий-
ски район Рожава.

Междувременно страна-
та се сблъсква със сериозна 
икономическа криза и няма 
признаци за подобрение. 
Какво е въздействието на 
тази криза върху обикнове-
ните турци?

Животът в страната ста-
ва все по-труден с всеки из-
минал ден. По последни дан-
ни границата на бедността, 
обявена от конфедерация-
та на работниците, е около 
5500 лири, а прагът на гладу-
ващите е 1800 лири, докато 
минималната заплата беше 
около 1500 лири преди криза-
та. Повишаването на цени-
те оказва влияние върху всич-
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ки стоки от първа необходи-
мост.

Всъщност и преди „доларо-
вата криза” икономическото 
състояние беше лошо. Гово-
рим за икономика, която пре-
зидентът и правителство-
то постоянно се опитват 
да преструктурират. Иконо-
мическата корупция на ПСР 
беше разкрита по време на 
войната с FETO преди 4 годи-
ни. Ердоган (корумпирани чле-
нове на неговото семейство) 
и неговата партия се опита-
ха отново да преструктури-
рат икономиката. Най-голе-
мите компании от различни 
сектори в капиталистическа-
та икономика бяха заменени 
с други компании, свързани в 
ПСР и управляващото семей-
ство. Държавата създава го-
леми монополи и възлага упра-
влението им на приближени 
лица. Собственици на компа-
нии са принудени да ги про-
дават на безценица на дру-
ги лица, пряко свързани с ПСР. 
Така Ердоган и неговата пар-
тия създават нов тип капи-
тализъм, обединен с държава-
та.

Икономическите отно-
шения с държави като Русия, 
Иран и др. също имат пряка 
връзка с тази нова икономи-
ческа стратегия. Новите ико-
номически сделки между тези 
държави или държавните дру-
жества от тези държави, от 
една страна, са добър начин 
за елиминиране на неудобни 
стари фигури на капитали-
зма, които понякога се проти-
вопоставят на новите стра-
тегии на Ердоган, и дават въз-
можност за издигане на нови 
фигури. От друга страна, 
това е инструмент за под-
държане на паричните пото-
ци чрез прикриване на иконо-
мическата криза и запазване 
на печалбите за компаниите.

Постоянната промяна във 
външните отношения прави 
икономиката по-податлива 
на външно влияние. Доларова-
та криза е само следствие от 
тази политика.

Въпреки икономическата 
криза, социална реакция срещу 
нея все още няма. Основната 
причина за тази парализа са 
политическите репресии, га-
рантирани от президентския 
режим. Всякакви протести 
са фактически забранени и е 
лесно да се арестуват хора 
и да се закриват организации 
с „антитерористичен” указ. 
Например миналата седмица 
протест на строителните 
работници за 3-то летище в 
Истанбул беше забранен. 600 
работници бяха задържани на 
полицейска операция под пред-
лог, че правят „терористична 
стачка, организирана с помо-
щта на чужди сили”, 13 от тях 
бяха изпратени в затвора.

В такъв тоталитарен ре-
жим нещата не вървят по 
пътя, в който вярват маркси-
стите. Марксисткият анализ 
на ситуацията се фокусира 

само върху ролята на компа-
ниите, които повишават це-
ните и се опитват да се въз-
ползват от кризата. Ролята 
на държавата трябва да бъде 
ясно обяснена и да се изгради 
стратегия за борба с нея.

Условията за живот на хо-
рата се влошават. Усилията 
на населението за самоорга-
низация в такива условия на 
икономическа криза, в различ-
ни географски райони, ста-
ват все по-важни със всеки 
изминал ден. Това ние вижда-
ме като начин да се справим с 
кризата и да се опитаме да се 
организираме в обществото. 
Това е важно начинание, кое-
то трябва да се осъществи 
чрез политически организира-
на борба.

Взаимоотношенията 
със САЩ са в най-ниска-
та си точка от доста вре-
ме насам, с продължаваща 
търговска война, диплома-
тическа криза с арестуван 
в Турция гражданин на САЩ 
и напрежение в НАТО по от-
ношение на операциите в 
кюрдските и сирийските 
територии… Според вас 
как ще се отрази тази кри-
за на авторитарния про-
ект на Ердоган?

Външната политика на 
турската държава е неста-
билна. Преди няколко години 
напрежението с Русия беше 
забравено, после беше даде 
повод за война с Русия със сва-
лянето на руски боен самолет 
над Сирия, а сега Русия извед-
нъж е един от най-големите 
съюзници в региона.

Тази стратегия не е присъ-
ща само на турската държа-
ва. Съюзниците стават вра-
гове, а враговете – съюзници. 
Дългосрочните международ-
ни отношения се заменят с 
преследване на краткосрочни 
печалби. Такава е съвременна-
та тенденция в международ-
ната политика по целия свят.

Сега изглежда, че интере-
сите на Турция, Русия и Иран 
(а също и Асад, който някога 
беше най-големият враг на 
турската държава) в Рожава 
и Сирия съвпадат. За това ве-
роятно играе роля омразата 
към кюрдската политическа 
автономия в Рожава. Очевид-
но е, че нито Асад, нито Ер-
доган искат кюрдско полити-
ческо съществуване в Рожа-
ва. Нещо повече – изглежда, 
че се подготвят икономиче-
ски сделки за газопроводите 
и петролопроводите между 
тези държави.

Както обаче вече споме-
нах, стратегиите се поддър-
жат в краткосрочни периоди. 
Не би било толкова изненадва-
що, ако след няколко месеца се 
появи голямо партньорство 
между САЩ и Турция. Ердоган 
и Тръмп са склонни на подобни 
популистки промени.

САЩ изглежда имат мно-
го противоречива позиция 
по отношение на Сирия: 
от една страна, те под-
крепят СДС [Сирийските 
демократични сили – воен-

на коалиция, съставена ос-
новно от бойците на Рожа-
ва – б. пр.], което подклаж-
да напрежението с Турция, 
а от друга страна се стре-
мят да защитават убежи-
щето на Ал Кайда в Идлиб, 
което обективно подкрепя 
Турция. Явно тъкат на два 
стана. Какво е мнението 
ви за тази политика и как 
ще повлияе тя на изхода от 
кървавата сирийска война?

Всички участници в Сирий-
ската война имат подобни 
стратегии. Всеки запознат 
с особеностите на района 
знае, че в Близкия Изток вся-
ка стъпка може да има множе-
ство различни последствия.

Не само САЩ тъкат на два 
стана. Това е начин да бъдеш 
в играта. Независимо от ох-
ладнелите отношения със 
САЩ, Ердоган споменава за 
„възможна подкрепа”, ако САЩ 
направят стъпка към Идлиб. 
Постоянно променящата се 
позиция на Саудитска Арабия, 
подкрепата на Катар за Тур-
ция, руско-иранско-сирийски-
ят съюз, пактът САЩ-ЕС – 
всички споразумения между 
тези държави, от икономика-
та до политиката, подлежат 
на промяна. Една евентуална 
мобилизация на обществото 
в Ирак например може да про-
мени всяка стратегия в Си-
рия.

Тези стратегии на държа-
вите поддържат конфликта в 
региона и кървавите войни в 
тези области задържат убий-
ци като Ердоган, Асад, Тръмп 
и Путин на власт. Основната 
стратегия на всички се осно-
вава на това – запазване на 
властта.

Мислите ли че атаката 
срещу Африн и защитата 
на джихадистите в Идлиб 
изглежда като опит да се 
откъснат тези терито-
рии от Сирия като част от 
някакъв неоотомански про-
ект?

Такава е едната страна на 
пропагандата на тези стра-
тегии в самата Турция. Засил-
ващата се неоотоманска ре-
торика има очевидно отра-
жение върху променящия се 
националистически характер 
на Турция. Тази част от све-
та обаче не е регион, в който 
могат да виреят столетни 
националистически и религи-
озни проекти. Мястото не е 
подходящо за стратегии, раз-
читащи на съглашения между 
политическите и икономиче-
ските сили в региона.

Мислите ли че подкрепа-
та на САЩ за СДС заплашва 
да ги превърне в марионет-
на армия на САЩ и това да 
засегне проекта им за ав-
тономия и революционния 
облик на Кюрдското осво-
бодително движение?

Мълчанието на САЩ за на-
паденията на турската дър-
жава показва, че в така наре-
чения съюз отношенията не 
винаги са съюзнически. Това 
е реалността, която Движе-
нието за свобода на Кюрдис-

тан е заявявала многократно. 
Това означава че, ако не се пре-
върне в марионетна армия, 
САЩ и Русия могат да изоста-
вят кюрдското движение по 
стратегически съображения.

Важното е, че Движението 
за свобода на Кюрдистан не е 
започнало съществуването 
си чрез спонсориране от САЩ 
или Русия. В него е залегнала 
волята на хората, живеещи 
и борещи се на място срещу 
държавническите и капита-
листическите стратегии.

Тези рискове трябва да 
се обсъждат с хората там. 
Стратегиите на революцио-
нерите обаче трябва да бъ-
дат критикувани, като се съ-
образява опитът на револю-
ционерите, които продължа-
ват да се борят там. Това е 
конструктивната критика. 
Другата критика няма никак-
ва връзка с действителност-
та в региона.

Разбира се, рисковете от 
тези стратегии трябва да 
подтикват революционери-
те да обръщат повече внима-
ние на различните проблеми и 
да бъдат по-отворени за кри-
тика относно Рожава и ней-
ния революционен характер.

Когато говорим за рево-
люцията в Рожава, забравя-
ме да дискутираме критично 
въпроса. Аз мисля, че критич-
ната дискусия е също толко-
ва важна, колкото и критика-
та към връзките между СДС и 
САЩ. Трябва да обсъждаме ро-
лята на „революционните” или 
„антиимпериалистическите” 
бойци по фронтовете срещу 
режима на Асад. Има много ор-
ганизации, от различни части 
на света, чиято мотивация за 
бой е Русия/СССР.

Неотдавна анархистите 
в Турция изпитаха на гърба 
си репресивната политика 
на Ердоган, например пре-
следването на издавания 
от вас вестник Мейдан. 
Има ли промяна в ситуаци-
ята според вас и какво е бъ-
дещето на безвластната 
алтернатива в Турция?

Както беше споменато 
преди, политическите репре-
сии стават все по-ожесточе-
ни с всеки изминал ден. Извън-
редното положение не е пре-
махнато, то се трансформи-
ра в друга форма с въвеждане-
то на президентския режим. 
Проектът на държавата за 
премахване на революционна-
та опозиция все още не е при-
ключил. Дори самата иконо-
мическа криза е форма на ре-
пресия. От друга страна, ние 
сме изправени пред новата 
национално-религиозна култу-
ра на държавата. Това е част 
от създаването на ново об-
щество.

Нещата които се опитва-
ме да постигнем в тези усло-
вия са:

Представяне пред обще-
ството на друга форма на по-
литическо действие. По вре-
ме на извънредното положе-
ние опозицията просто се 
съсредоточи върху избори-

те като решение. Важно е да 
се представи на обществе-
ността алтернативна поли-
тика. Казионната опозицион-
на политика, която се фокуси-
ра върху изборите, примирява 
обществото и създава преч-
ки пред мобилизацията на на-
селението за борба с полити-
чески, икономически и социал-
ни неправди. През този пери-
од се опитахме да бъдем на 
улицата, да реагираме на на-
ционалистическата и репре-
сивна политика на държава-
та и да правим пропаганда на 
анархизма.

Намиране на практичес-
ки решения на икономическа-
та криза. Кризата не е прос-
то ситуация, която трябва 
да се анализира. Важно е да се 
говори за начините за предо-
твратяването ґ. Ясно е, че за 
да спрем кризата, трябва да 
разрушим капитализма. В та-
кива времена обаче възниква 
необходимост от самоорга-
низирани икономически моде-
ли. Опитът от изграждането 
на самоорганизирани модели 
по цял свят в такива времена 
е много важен за създаването 
на собствените ни модели. В 
този период се опитваме да 
създадем алтернативни ико-
номики и да покажем на обще-
ството необходимостта от 
създаване на връзки между по-
тиснатите.

Популяризиране на наша-
та култура, основана на спо-
деляне и солидарност. Всички 
политически и икономически 
репресии от страна на дър-
жавата и капиталистите се 
легитимират с религиозна и 
националистическа пропаган-
да от медиите и образова-
нието. На тази пропаганда 
ние противопоставяме иде-
ите за споделяне, за солидар-
ност. Чрез различни социални 
дейности и с организиране на 
социалните ни центрове се 
опитваме да популяризираме 
нова култура срещу налагана-
та от капитализма и държа-
вата.

Политическите и икономи-
ческите кризи са трудни пе-
риоди, но е важно да поддър-
жаме борбата си в тях. Ситу-
ацията, в която се намираме, 
не е уникална за нашата част 
от света. Всички икономиче-
ски, политически и социални 
стратегии на капиталисти-
те и държавите са насоче-
ни срещу потиснатите сло-
еве от населението по цял 
свят. Ние наричаме този пе-
риод „теророкрация”, която 
се предвожда от фигури като 
Ердоган, Путин, Асад, Тръмп, 
Мадуро… Нуждаем се повече 
от всякога от солидарност 
между всички репресирани 
хора по света и не се нуждаем 
от нищо повече от една соци-
ална революция. •

РАД в интернет:

https://anarsistfaaliyet.org
https://www.facebook.com/

anarsistfaaliyetorg

СМ

ТЕМА НА БРОЯ: АНАРХИЗМЪТ В ТУРЦИЯ

Държавата срещу революционната опозиция
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промисите, направени „горе”. 
Те сами осъществяват социал-
ната революция „отдолу”, воде-
ни от анархистическата „идея 
на силата”. Мащабите на са-
моуправление на работници-
те през този период на испан-
ската революция нямат равни 
на себе си в историята. В Бар-
селона например 70% от пред-
приятията са отнети от соб-
ствениците и се намират под 
контрола на CNT и UGT, във Ва-
ленсия – 50%. Колективизаци-
ята обхваща и селското сто-
панство. В Каталония, Вален-
сия и други области се разгръ-
ща мащабен процес на обеди-
няване на селяните в самоу-
правляващи се колективи. Той 
приема особено големи маща-
би на територията на Арагон, 
освободена от анархосинди-
калистката милиция, където 
селските колективи контроли-
рат 60% от цялата земя в ре-
гиона и се превръщат в напъл-
но свободни, самоуправляващи 
се комуни в анархокомунисти-
чески дух.

Много скоро обаче полити-
ческите компромиси стават 
пречка за инициативите от-
долу. Безвластният комуни-
зъм не е провъзгласен, идеята 
за премахване на парите и раз-
пределението според нуждите 
е изоставена. В градовете об-

ращението на парите е напъл-
но запазено. В някои случаи се 
въвеждат „семейни заплати”, 
т. е. равни заплати за всеки 
работник с надбавки за члено-
вете на неговото семейство. 
Най-често всичко се огранича-
ва до съкращаване на разлика-
та в доходите и значително 
увеличаване на процента на за-
плащане за по-ниско платени-
те категории. Селата първи 
експериментират със свобод-
ното потребление, нормира-
но с въвеждането на местни 
пари, със „семейно заплащане” 
и др., но всички тези мерки не 
са съгласувани. Няма координа-
ция и в дейността на местни-
те революционни органи. Про-
тивно на анархосиндикалист-
ката „програма”, те не са обе-
динени във федерации, а рабо-
тят изключително на местно 
ниво.

Неустойчивото равновесие 
на силите не може да се съхра-
ни дълго. Държавната власт, 
политическите партии и со-
циалните слоеве, които ги под-
крепят и които не са ликвиди-
рани от анархистите, се въз-
ползват от тази отсрочка, за 
да преминат в офанзива срещу 
революцията. В ръцете на дър-
жавата, която не е елиминира-
на от революцията, остават 
мощни лостове, предимно па-
рични и финансови активи. Ко-
лективизираната индустрия 

няма суровини. Марксистите 
и буржоазните републиканци 
се смесиха в един блок, прите-
жаваха пари и оръжия, провеж-
даха политика на покровител-
ство на своите поддръжници, 
разпределяха между тях храни, 
оръжия, ръководни постове, ме-
дии и транспорт – се признава 
в доклада на CNT през 1937 г. – 
Каталония трябваше да орга-
низира собствена външна тър-
говия с чужбина, да се конкури-
ра с другите части на страна-
та, за да прехранва граждани-
те си и да посрещне нуждите 
на арагонския фронт… Прави-
телството използва тази при-
вилегирована дипломатическа 
ситуация, за да саботира ожес-
точено нашите действия във 
всички области.

През септември в каталон-
ската преса започва масирана 
кампания срещу „неконтроли-
раните” анархисти, обвинени, 
че укриват оръжията си, вмес-
то да ги изпращат на фрон-
та, както и срещу „утопични-
те експерименти” в икономи-
ката.

След като се интегрира във 
властническата система, ръ-
ководството на CNT няма как 
да не се промени и преустрои, 
за да отговори на изисквания-
та на момента, оправдавай-
ки разрастването на бюро-
кратичния апарат с реални-
те нужди за координиране на 

икономическия и социалния жи-
вот. Възползвайки се от фа-
кта, че активните членове 
на CNT и FAI се сражават на 
фронта, а други са напълно по-
топени в работата по самоу-
правлението на трудещите 
се по места, много синдикални 
деятели започват все по-мал-
ко да се съобразяват с нужди-
те и желанията на анархосин-
дикалистките маси. Редовите 
активисти просто не могат 
да следят поредицата от без-
крайни конференции, пленуми, 
съвещания и да се ориентират 
точно в обсъжданите на тях 
въпроси. Същевременно, как-
то отбелязва историкът на 
CNT Пейрац, федералните нор-
ми на организацията по съще-
ство се нарушават (Национал-
ният комитет се превръща в 
„машина за даване на инструк-
ции” на отделните синдикати, 
провеждат се пленуми по спус-
нати „отгоре” циркуляри, взе-
мат се важни решения от Ко-
митетите на всички нива и 
от съвещанията на подбрани 
активисти и пр.). Цялата тази 
практика противоречи на 
принципите на анархосинди-
кализма, според които инициа-
тивите в една организация не 
трябва да вървят „отгоре на-
долу”, а „отдолу нагоре”, а коми-
тетите и комисиите не тряб-
ва да вземат самостоятелни 
решения по принципни въпро-

си, а да изпълняват указанията 
на „низовите” общи събрания.

Много анархосиндикалисти 
се противопоставят на запо-
чналата бюрократизация на 
CNT и на политиката на нови 
и нови отстъпки на държава-
та и партиите от страна на 
лидерите. Дурути в разгово-
рите си с Мариано Васкес, Гар-
сия Оливер и др. многократ-
но изразява своето безпокой-
ство и възмущение. Радикал-
ното крило се опитва да обър-
не хода на събитията в регио-
налния пленум на каталонска-
та CNT в началото на август 
1936 г. Гарсия Оливер и Дурути 
настояват да се сложи край на 
сътрудничеството с полити-
ческите сили, които дезори-
ентират революцията и я ли-
шават от нейната сила. Мно-
зинството обаче все още се 
страхува от гражданска война 
в „антифашисткия лагер”. Кур-
сът от 20 юли остава като 
цяло непроменен. Радикалното 
малцинство, отбелязва исто-
рикът Абел Пас, и този път се 
подчинява на организационна-
та дисциплина: Изходът беше 
в „скъсването с чувството за 
отговорност на активиста” и 
дори в извеждането на пробле-
ма на улицата без съгласието 
на собствената организация. 
Никой от активистите обаче 
не посмя да го стори… •

Вадим Дамие

ПОУКИТЕ ОТ ИСПАНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

21 юли 1936 г.  – революция на полупът
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КРИТИКА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ РАЗУМ

Държавната власт и националният въпрос
За разлика от кирпича, който 
не може да се направи от всяко 
лайно, това се оказва възмож-
но при „националното строи-
телство”. Пример са не само 
американците. Населението 
на днешна България е амалгама 
от десетки племена и „етно-
си”. Върху туземните траки 
се наслояват многобройни сла-
вянски племена. През седми 
век в тази етническа каша се 
влива и оногундурската орда, 
която дава „началния тласък” 
на държавното и национално 
строителство. По повод по-
следното си струва да отбеле-
жа идеята на един мой познат 
за създаване на етническа кар-
та на България. Той установя-
ва, че народът български, как-
то всеки друг, представлява 
една мозайка от „етноси” и ус-
пява да наброи над тридесет! 
Към гореспоменатите той до-
бавя: илири, авари, кумани, пе-
ченеги, даки, готи, франки и 
др. Върволицата може да бъде 
удължена с тридесетте хиля-
ди перси от Пресияново вре-
ме, с арменци, цигани, турци, 
евреи, власи, гърци, без да гово-
рим за хайвера, посян пътьом 
от германци, руснаци и др. ос-
вободители през вековете до 
днес…

След като Аспаруховата 
орда завоюва територията 
до и отвъд Стара планина, тя 
поставя началото на „асимила-
цията” и нивелацията на разно-
родния етнически материал, 

който се заселва в тези теми. 
От тази каша Аспарух, Тервел 
и последвалите ги оногундур-
ски ханове построяват оно-
ва мистично и митологично 
единство между завоеватели 
и завладени, господари и роби, 
известно под името българ-
ски народ. В следващите веко-
ве огънят и мечът прикачват 
останалите атрибути, които 
срещаме в енциклопедичните 
речници, като общност на ис-
торията, на традициите, на 
езика, психологията, култура-
та, икономиката, митнически-
те граници, които следват по-
литическите и т. н., и т. н.

„Династията” на Крум, коя-
то завзема властта след един 
век „междуособици”, се устре-
мява към Цариград и Солун. С 
това са създадени „национал-
ните идеали” и военните оси 
на националната политика, 
които до днес разпалват крас-
тите и страстите на всеки 
честен патриот.

Повече територии, с повече 
поданици! – е девизът на всяка 
„патриотична политика”. Ней-
но следствие са десетките, 
ако не и стотици войни, в ре-
зултат на които през векове-
те, прекарани под свое и чуж-
до робство, се обогатява ет-
ническата карта на българска-
та държава, чрез включване-
то и изключването на всевъз-
можни миллети, много от кои-
то и днес създават тревоги у 
властници и родолюбци.

Такава е реалната история 
на стапянето и спояването 
на разнородните елементи в 
една „историческа общност”. 
В нея етническият фактор с 
неговата расова или племенна 
хомогенност, както виждаме, 
не играе никаква роля!

В противовес на действи-
телния процес на раждането 
на „народа” от победите на 
оногундурското оръжие, на-
шите теоретици и историци 
държат много на доброволния 
съюз и почти анархистическо-
то „федериране” на прабългари 
и славяни.

Българите, чието истин-
ско име си остава неизвестно, 
многократно третират сла-
вяните като врагове – на жи-
вот и смърт (според Чаталар-
ския надпис славяни и ромеи са 
поставени на една дъска).

Подобна обединителна по-
литика спрямо славяните про-
веждат и константинополски-
те императори. Чрез нея те 
успяват да погърчат славян-
ските племена в Пелопонес, 
Лакедемон (езерци и милинги), 
стара Елада и Тесалия, след 
като това отчасти е вече 
сторено със славянските пле-
мена от тракийската и маке-
донската земи, откъдето се 
набират „най-добрите” войни-
ци на византийските импера-
тори. Разбира се, такова аси-
милиране, с помощта на меча, 
огъня и кръста се извършва на-
всякъде и спрямо най-различни 

племена и орди в границите на 
християнската цивилизация, 
вследствие на което изчез-
ват и възникват народи и на-
ции.

Към средата на девети век, 
в резултат на 33 (словом три-
десет и три) освободител-
ни, обединителни и – от само 
себе си се разбира – прогресив-
ни войни, ханството се прос-
тира от Карпатите до Сакар 
планина и от Черно море до 
Албания. Под властта на бъл-
гарските ханове са обедине-
ни политически повечето сла-
вянски племена от богатата 
като мина славяно-антска гру-
па: дакийски, поморавски, ми-
зийски, тракийски и македон-
ски.

Въпреки политическото 
обединение на племената 
в оногундурското ханство, 
проф. Златарски казва, че е 
създадена само българска дър-
жава, но все още го няма бъл-
гарският народ. На новото 
държавно обединение липсва 
и онази вътрешна спойка и ци-
мент, която наричат култура, 
няма го и „морално-политиче-
ското единство”.

Циментирането е подпо-
могнато от християнската 
религия. Тя ускорява процеса 
на претопяване на етносите. 
От 864 г. започнало същество-
ванието на българската народ-
ност, която станала основа за 
формирането на българската 
нация по-късно – пише на стр. 

50 от учебника за 11 клас от 
далечната 1956 г. марксиче-
ският проф. Ал. Бурмов.

Главната заслуга за създава-
нето на тази основа принад-
лежи на нашия кръстник – ви-
зантийския император и ви-
ден педераст – Михаил III Пи-
яницата, който чрез догово-
ра след една победоносна вой-
на ни налага християнството 
и с него – славянизирането на 
българската държава. От по-
кръстването византийската 
анаконда очаква мирното хра-
носмилане и абсорбиране на 
варварското ханство, каква-
то участ сполетява десетки 
иноземни племена. Тази поли-
тика съвпада и с интересите 
на царстващата династия в 
Плиска, защото я отървава от 
боилските котерии – много 
по-страшен враг за царската 
власт (и династия), отколкото 
„царя на царете” в Цариград.

В създаването на българска-
та писменост, език и култура 
главна роля изиграват Кирил, 
Методий и др. мисионери на 
византийския империализъм. 
С подобни приобщителни ми-
сии те са пращани от импера-
тора и патриарха Фотий при 
хазарите, във Великоморавия 
и Рим. Ако може да се вярва на 
академиците, „светите бра-
тя” приемат дългосрочните 
командировки в чужбина… от 
любов към славянския си про-
изход.

» » » продължава на страница 10
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Държавната власт и националният въпрос
Така завоюваните с меча хе-

терогенни племенни и етниче-
ски съставки са подложени на 
галванизиращия огън на госпо-
дарската религия и култура. 
Към материалните са добаве-
ни и духовни вериги, без които 
всяка „народностна общност” 
е немислима!

„Народът”, след като изте-
че инкубационният период на 
вмъкналия се в тялото му ба-
цил на властта, обикновено 
придобива физиономията на 
своите водачи. Завчера на Ге-
шовци и Буровци, вчера на Чер-
венковци и Живковци, а днес 
на Иван Костовци, Кобургго-
тови, Станишевци, Бойкобо-
рисовци и др. видни държавни 
мъже с извинение. В онази да-
лечна епоха неговата физионо-
мия приема чертите на боля-
ри и църквари. Това първо пре-
въплъщение на „народностния 
дух” лъха на силна византийска 
воня. Обстоятелство, което 
стотина години след покръст-
ването, въпреки всички пери-
петии, вкарва новото исто-
рическо образувание в импер-
ския търбух за цели два века, 
известни ни от отечествена-
та история като византийско 
присъствие.

Всред „сложните и препле-
тени” исторически проце-
си възникват македонският 
и тракийският „въпроси”, от 
които столетия наред се пре-

питават балканските власт-
ници и старши научни лакеи. 
Най-незавидна е съдбата на 
„нашите братя” от Македония 
и Тракия. През вековете те ми-
нават десетки пъти от ръце-
те на едни благодетели в тези 
на други освободители. За по-
следен път те са присъедине-
ни към една от многобройни-
те си майки – Царство Бълга-
рия – по времето на Хитлеро-
вия „блицкриг”. Героизмът на 
българските окупационни вла-
сти достига своя връх по вре-
ме на т. н. драмски „събития”, 
когато ежедневно ограбвано-
то и изгладнявано гръцко на-
селение на Беломорска Тракия, 
доведено до просия и прости-
туция, се вдига срещу некане-
ните обединители.

След развихрената нацио-
налноосвободителна дейност 
(включително от шарените 
им черги), обремененото от 
свободата македонско насе-
ление стреля по отстъпващи-
те към България „братски” вой-
скови части. (Фактите са зас-
видетелствани от покойния 
командир на Втора българска 
армия – в първата фаза на по-
следната „отечествена” вой-
на – ген. Кирил Станчев. Меж-
ду другото, тези му свидетел-
ства са една от причините, 
поради които Архивът при 
БАН отказа да откупи мемоа-
рите му.)

Нова буря разрежда ет-
нически двете теми през 

1948/1949 г., когато спасява-
щият се от британския на-
палм „генерал” Маркос подкар-
ва на север десетки хиляди 
мъже, жени и деца, за да ги раз-
пилее из необятната съвет-
ска империя, където едни се 
нареждат сред раждащата се 
нова класа от партийни пат-
риции, а други оставят кос-
тите си в концентрационни-
те лагери на необхватния со-
циалистически ГУЛАГ, в който 
достойно място заема остро-
вът на четирилистните де-
телини – Белене, където може 
би в 681 г. се е родила българ-
ската държавност.

Днес под скиптъра на ре-
публиканските наследници на 
трите български царства са 
останали само поданиците 
от Пиринска Македония – т. е. 
онзи къс земя, който е служил 
през вековете като отправна 
точка на нескончаемите ос-
вободителни войни срещу Ви-
зантия, Сърбия и Гърция, вслед-
ствие на които „падналите 
със смъртта на храбрите” 
многократно надхвърлят по 
брой населението, което всич-
ки искат да обединяват.

Така няколкото века войни, 
плен и грабежи, император-
ски контранабези и репарации, 
заплатени със стотици хиля-
ди, дори милиони трупове, ако 
ги разстелим в столетията, 
редуващи се с изваждане на 
очи, удушвания, рязане на гла-
ви и проповеди на поповете 

на победилото християнство 
за всеопрощение на грехове-
те, спояват с кръв и духов-
на смрад морално-политиче-
ското и културно-религиозно 
единство между хан, боляри и 
славяно-български народ.

Да се твърди, че образува-
нето на българската държава 
и нация е станало по силата 
на някаква предопределеност, 
както ни уверяват патри-
отите, означава да се следва 
в историята марксическият 
кретенизъм, който е един ва-
риант на философския детер-
минизъм или библейския божи 
пръст. С фатализма си послед-
ните са съвършено чужди на 
съвременното състояние на 
науката, с нейните вероят-
ностни закономерности.

Множеството загинали 
държави и народи, чийто брой 
далеч надхвърля днес същест-
вуващите, не говори в пол-
за на „историческата необхо-
димост”, която съхранява до 
наше време изтърсаците на 
оногундурите. В съседство с 
ханството през втората по-
ловина на девети век възниква 
по средния Дунав Великоморав-
ската държава. Тя води отча-
яна борба с „Римската империя 
на Германската нация” за мяс-
то под слънцето, подобна на 
тази, която води Керамисий-
ска България на Кубер или, 7–8 
века по-късно, Бургундското 
херцогство, притиснато меж-
ду Франция и Германия.

Днес няма и помен от нито 
една от тези държави, ни от 
моравска, ни от бургундска на-
ция. Няма и две български, но 
затова пък има две китайски, 
две корейски и т. н., и пред очи-
те ни продължават да се раж-
дат нации, бъдещи членки на 
Европейския съюз и ООН. Тази 
нетрайност в божиите и зем-
ните дела, това възникване 
и изчезване на народи и „на-
ции” привлича отдавна внима-
нието на философи и истори-
ци. През 1332 година, в залеза 
на втория Рим, гъркът Теодор 
Метохитос, предчувствайки 
онзи „злощастен удар на съд-
бата”, който рано или късно 
помита всяка държава, пише:

Нациите, които управляват 
другите, на свой ред биват по-
корявани. Така асировавилонци-
те станаха поданици на перси-
те, както персите станаха по-
даници на македонците, а те – 
на римляните.

Такива неща стават от 
време на време по волята 
на случайността и съдбата. 
Нищо в човешките дела не е ни 
постоянно, ни вечно. Всеки чо-
век и животно се раждат, раз-
виват, остаряват и загиват. 
Така и с човешките дела – вла-
стите и династиите са в една 
постоянна промяна и никога не 
са стабилни. Те се появяват, 
развиват, след това търпят 
обрат, агонизират и умират. •

(следва)
Феранте Пала
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В звената е полезно да си съ-
трудничим със съпричастни 
хора.

Има една категория анархи-
сти, която може да бъде полез-
на, но по някаква причина не е 
подходяща за работа в група 
(липса на необходимите лични 
качества, семейство, дете, 
специфика на работата). Също 
така се случва, че човек не 
може да се мобилизира и да из-
ползва уменията си с полза, но 
ако му предложите конкретна 
задача (например, нарисувай-
те картина за стикер или на-
пишете статия), той с удо-
волствие ще направи това.

Не забравяйте, че трябва 
да скриете от външни лица фа-
кта, че сте част от анархис-
тическа група или от още по-
значима асоциация. Принципът 
на нелегалността е следният: 
колкото по-малко знаят за вас, 
толкова по-добре.

Групата и общото 
движение

Ключът към оцеляването на 
анархистката група е нейна-
та автономия. Принципът на 
автономия означава: групата 
основно действа самостоя-
телно, на основата на собст-
вената си материално-тех-

ническа база, членовете ґ са 
анонимни спрямо движението 
като цяло. Нивото на авто-
номия трябва да бъде цялост-
но, всяка група трябва да бъде 
способна да действа, дори в 
условия на репресии. Наруша-
ването на правилата за безо-
пасност не е грешка, а престъ-
пление спрямо другите члено-
ве на групата. Най-многото, 
което хората от различни гру-
пи могат да знаят, е лицата и 
конспиративните имена на ня-
колко души от другите групи. 
Истинските имена, местата 
на пребиваване и работата 
им обаче трябва непременно 
да останат неизвестни.

Такива групи са гръбнакът 
на движението в нелегалност. 
Това е ъндърграундът, който 
осъществява пропагандата 
и комуникацията със социал-
ните активисти, реализира 
агитрейдове и радикални ак-
ции. Център на привличането 
на групите е сайтът и аноним-
ното разпространение, осно-
вани на общите идейни прин-
ципи на революционния анар-
хизъм.

Сред анархистите има дос-
та честни другари, които по 
различни причини не могат да 
участват в нелегалната бор-
ба, но са готови да бъдат по-
лезни. Такива хора формират 
отворената част на движе-

нието и се използват, когато 
няма сериозна администра-
тивна и наказателна отго-
ворност. Разбира се, това не 
дава никакви гаранции, че ре-
пресиите няма да ги засегнат. 
Напротив, на първо място ре-
пресиите ще докоснат онези, 
които са видими. Ченгетата 
и спецслужбите се надяват да 
изтръгнат полезна информа-
ция от всяко задържано лице 
и няма да се спрат нито пред 
скалъпените обвинения, нито 
пред мъченията. Сферата на 
действие за тези хора е да бъ-
дат публични лектори, да се 
занимават с публицистика и 
анализи, а също и с Анархиче-
ския черен кръст (АЧК). Всичко 
останало принадлежи на неле-
галността. Поради тези при-
чини е важно да се разбере, че 
не може да има реална връз-
ка между нелегалните и об-
щественото движение. Ано-
нимността е единствената 
гаранция за успех. Обратната 
връзка може да бъде направена 
само чрез интернет и тряб-
ва да имате различни „пощен-
ски кутии” за различните обла-
сти на дейност. Не използвай-
те единствен псевдоним, не 
създавайте единен електро-
нен персонаж. В най-лошия слу-
чай – при драконовски репре-
сии за изкореняване на анар-
хисткото движение – имаме 

загуба на „легалността”. Това 
няма да доведе до поражение 
на скелета на движението, 
всички основни функции оста-
ват в ръцете на „подземието”. 
Всъщност „надземната” част 
е разширение, което може да 
съществува, само доколкото 
се съхраняват някои либерал-
ни свободи. Анархистическо-
то движение не трябва да за-
виси от политическия климат 
на държавата и в случай на за-
тягане винаги трябва да може 
да се откаже от легалната си 
част. Такава структура има 
максимален шанс за успех, тъй 
като унищожаването на част-
та не води до автоматична 
парализа или ликвидация на ця-
лото.

ПОСЛЕСЛОВ

Информацията в тази брошу-
ра е резултат от дългогодиш-
ния опит на участие в анар-
хистическото движение. За-
почнахме със студентските 
групи, след това с политизира-
ната DIY-субкултура [DIY – „на-
прави сам” – б. ред.], след което 
в продължение на много годи-
ни съществуваше етапът на 
Автономното действие. Но 
и тук, с течение на времето, 
се оказахме в задънена улица, в 
която не се виждаше никакво 
развитие на движението.

Материал за критично пре-
осмисляне станаха събитията 
в Гърция през 2008-2010 г., слу-
чаят с Химкинското дело (про-
вокация и съдебен процес сре-
щу активисти-анархисти и 
еколози през 2010 г.) и пораже-
нието на анархистическото 
движение в Беларусия.

Брошурата разкрива после-
дователно идеите и принципи-
те на войнствения анархизъм, 
които изразяват първите съм-
нения и разногласия с планове-
те на традиционното анар-
ходвижение, което копира за-
падните тенденции и образци, 
за да стигне до задънената 
улица. Легализмът и реформиз-
мът трябва да бъдат отхвър-
лени, иначе анархизмът ще 
продължи да наподобява ради-
кална опашка на либерализма 
и социалната демокрация, но 
не и една положителна алтер-
натива на света на потисни-
чеството и експлоатацията.

Надяваме се, че нашият 
опит ще спомогне за форми-
рането и развитието на нови, 
нелегални и радикални тенден-
ции в постсъветското прос-
транство и ще доведе до ново 
ниво на развитие на анархи-
зма, ще възвърне борбения му 
дух, безкомпромисност и осе-
заема надежда в борбата за 
един нов свят. •

Анархисти от Белорусия
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Помощи за „Свободна мисъл”

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ
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КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

2. Националното освобождение и безвластният федерализъм – 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

40. Пуста кюския – Лъчезар Кръстев 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 1 юли 1876 г. Берн, Швей-

цария умира руският револю-
ционер и теорeтик на анар-
хизма Михаил Бакунин.

•  На 4 юли 1807 г. е роден из-
вестният италиански рево-
люционер Джузепе Гарибалди.

•  На 5 юли 1905 г. умира френ-
ският анархист и теоретик, 
видният географ Елизе Ре-
клю.

•  На 6 юли 1934 г. в Париж уми-
ра анархистът революцио-
нер, “ба щицата” Нестор Мах-
но.

•  На 6 юли 1837 г. е роден Васил 
Левски в Карлово.

•  На 7 юли 1986 г. в Полски 
Тръмбеш умира анархистът 
Васил Тодоров – Народа, поли-
тически емигрант във Фран-
ция, прекарал дълги години 
във фашистките и болше-
вишки затвори и лагери.

•  На 8 юли 1546 г. умира на кла-
дата реформаторът Жорж 
Вишар.

•  На 11 юли 1903 г. се състои 
конгресът на Петрова нива 
и е взето решение за избух-
ването на Преображенското 
въстание.

•  На 12 юли 1828 г. е роден ру-
ският революционер, фило-
соф, писател и литературен 
критик Николай Гаврилович 
Чернишевски.

• На 13 юли 1789 г. Шарлота 
Корде убива Марат.

• На 14 юли 1793 г. е превзета и 
разрушена Бастилията в Па-
риж.

• На 15 юли 1922 г. в София уми-
ра легендарният анархист 
Петър Ангелов Мазнев - Дас-
кала.

• На 17 юли 1892 г. умира ита-
лианският безвластник Кар-
лос Кафиеро.

• На 18 юли 1936 г. испанските 
фашисти начело с генерал 
Франко организират метеж 
срещу Испанската република.

• На 19 юли 1936 г. започва Ис-
панската гражданска война.

• На 20 юли 1936 г. при превзе-
мането на казармата в Та-
разанас е убит анархистът 
Франсиско Асказо.

• На 26 юли 1887 г. международ-
ният език Есперанто е пред-
ставен публично.

• На 27 юли 1990 г. в гр. Байон, 
Франция умира Диню Петров 
Динев, последният редактор 
на в. “Работническа мисъл”.

• На 30 юли 1950 г. умира анар-
хистът Асен Илиев Христов 
прекарал дълги години в бол-
шевишките концлагери.

• На 31 юли 1906 г. избухва въс-
тание на Кронщадските мо-
ряци.

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

Скръбна вест
На 1 юли 2019 г. В Стара Загора на 95-годишна възраст по-
чина един от ветераните на анархистическото движение 
в България

Желязко Радев Петков
Роден е на 17.11.1923 г. в с Бяло поле, община Опан, Староза-
горска област, където завършва основното си образова-
ние. Приема идеите на анархизма през 1944 г. и организира 
група от млади анархисти – всички от Бяло поле.

През 1951 г. ДС започва да ги тормози. Шест души от групата, меж-
ду които е и Желязко, решават да емигрират във Франция. На 8 април 
1951 г. са заловени в Ихтиманския балкан. Двама от тях са убити, а 
другите – съдени.

Желязко е осъден на 10 години затвор. До 1953 г. е в Шуменския за-
твор, а след това е изпратен в Белене, където остава до пролетта 
на 1956 г. Скоро след освобождаването му, заради Унгарските събития, 
пак е изпратен в Белене до 1959 г.

С жена си Господинка се събират през 1943 г. Ражда им се син Димитър, 
с който живееха до последно в сговор, взаимна обич и уважение. Има 
внук, внучка и правнуци.

Работи като заварчик в родното село и в Стара Загора.

До последно Желязко Петков се интересуваше от движението на 
анархистите в България и по света, четеше книги, поставяше въпро-
си, даваше своето мнение. Беше редовен абонат и читател на вест-
ник „Свободна мисъл“ и помагаше със средства за издаването му.

Погребан е в Стара Загора.

Нека е светла паметта за него!

ФАБ

ОТ ПОЛЕЗНИТЕ КНИГИ

8. Събитието на века 
(Анархистическа 
Испания ’36–’39)
Гастон Левал

Истината за 
И с п а н с к а т а 
революция от 
1936-1939 г. 
дълго и гриж-
ливо е потул-
вана от власт-
ниците в целия 

свят, защото примерът на 
испанския народ е безценен за 
всеки друг народ и опасен за 
всяка власт. Хуманността на 
реализираните социални про-
мени няма аналог в история-
та на света.

От предлаганата книга на 
Левал ще научите как работ-
ници, селяни, служители, тех-
ници, инженери, лекари и учи-
тели не чакат „нареждане от-
горе”, а пряко поемат произ-
водството, снабдяването, об-
служването, разпределението 
на обществените блага, без 
външни посредници и спекулан-
ти, без чакане законодатели 
да им коват закони в парла-
ментарни говорилни, защото 
знаят, че парламентарното 
„законодателство” е биене на 
вода в хаван. •
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Анархия и кино
И така, филмите са пропаган-
да. Съчетана с развлечение. 
Посланията на корпоративни-
те интереси преобладават, 
просто защото корпоратив-
ната сфера, в която включвам 
и държавата – тя е разновид-
ност на корпорацията, – дава 
повече средства за киноиндус-
трията.

Да видим един нов филм, ри-
мейк (извинете за англицизма, 
не намерих една благозвучна 
дума на български) на стар, но 
не чак толкова стар филм. „Ро-
бокоп”. Старият беше предим-
но екшън с неголяма, но забе-
лежима и запомняща се „хума-
нистична” част. И сюжетът 
на стария бе прост, не осо-
бено хаплив и социално анга-
жиран: тежко ранено ченге е 
върнато към живота чрез по-
местване на останките му в 
корпус на робот. След което 
този „рицар на реда” разгромя-
ва престъпния свят и изобли-
чава един корумпиран чанта-
джия, който е лъжицата кат-
ран в бурето мед на система-
та на „върховенството на за-
кона”. Примитивно, но гледа-
емо.

Не очаквах от новата вер-
сия на „Робокоп” нещо пове-
че от по-лъскави и зрелищни 
ефекти. Изненада ме почти 
приятно. А през филтъра на 

анархичните си убеждения ви-
дях, така мисля, повече от ос-
таналите зрители.

В този филм има всичко, 
което е нужно за определяне-
то му като „социално ангажи-
ран”: милиардер, който с помо-
щта на високи технологии и 
публични заявления за благо-
то на обществото просто 
си разчиства монополна по-
зиция на пазара; наемник с ви-
соко самочувствие на незаме-
ним, който с наслада изпълня-
ва и най-гнусните поръчки на 
господаря, та дори и проявя-
ва самоинициатива, за да до-
каже пред себе си, че струва 
нещо повече; корумпирани на 
различно ниво и с уж различни 
мотиви персонажи от систе-
мата на „опазването на зако-
на” и други институции. И, за-
бележително – добре показа-
на технологията на умело ма-
нипулиране на общественото 
мнение, виртуозната демаго-
гия на медиите – с това започ-
ва и с това свършва филмът.

Проблемите на роботизи-
ращото се общество са по-
казани широко, макар и не във 
всеки аспект виждаме дълбоко 
заораване. Но ето – военните 
роботи, които осъществяват 
„хуманна” окупация на терито-
рия, обявена за нуждаеща се 
от омиротворяване. Дейст-

вията им дори за западните 
стандарти бият към униже-
ние, да не говорим за често до-
качливите близкоизточни кул-
тури. И закономерно – атен-
тати, самоубийствени атаки. 
Чак се промъква подозрение 
дали нарочно не са програми-
рани на „тънко тролене”, драз-
нене без повод за пряко обви-
нение в провокация. Така оми-
ротворяването изглежда по-
впечатляващо пред репортер-
ските камери.

Любопитна е линията на 
взаимодействието човек–ма-
шина, успоредната, симбио-
тична работа на жив мозък и 
компютър, манипулирането 
на първия от втория, но и спо-
собността на манипулирания 
да се наложи над програмира-
нето.

И накрая – общо взето хепи-
енд. Злодеите са наказани. Не 
оставаме обаче с впечатле-
нието като от първия филм, 
че с това „проблемът е ре-
шен”. В новия „Робокоп” личи из-
казаното, че не „отделни мър-
ши развалят стадото”, а че 
системата е порочна. Увисва 
ням въпрос към зрителя: и как-
во ще правиш? Ще оставиш 
нещата „оправени” наполови-
на? Един мъртъв „зъл” милиар-
дер, един пречукан инициати-
вен наемник, няколко мръсни 

ченгета елиминирани – ами 
колко още други остават? 
Един закон е променен веднъж, 
после върнат в първоначално 
състояние – и съвсем не от ху-
манни съображения, а заради 
груби интереси, вследствие 
на политически интриги. А не 
са ли всички закони такива? Не 
е ли системата на законот-
ворчеството гнила и бълваща 
отрова?

Както и това с каква леко-
та бизнесът, политиката и 
бюрократичните рефлекси 
жертват човешки личности, 
щастието и живота им зара-
ди гнилото блато, покрито с 
глазурата „елит”.

Добър филм. Гледайте го 
и се опитайте да го видите 
като революционна агитация.

Нищо, че прекият призив 
към революционно действие 
липсва.

С него филмът просто не 
би минал. По-добре да е загат-

нато, нека и въображаемо от 
зрители като мен, отколкото 
да е хитро извратен револю-
ционен призив.

В крайна сметка непотъна-
лото в трайна летаргия ма-
сово съзнание не възразява на 
критиките към капитализма 
и държавността. Проблемът 
е, че е нарочно залутано в раз-
бирането за революционност-
та. Но игралните филми, кои-
то дават адекватни насоки в 
този смисъл, не са от списъка 
„блокбастъри” и „суперпродук-
ции”.

Да се задоволим с това, кое-
то са показали – съзнателно 
или без да искат. Пак с един 
градус са повишили – надявам 
се! – готовността на умове-
те да приемат изхода от ома-
гьосания кръг на днешното ни 
битие. Нека възмущението 
от системата расте и поми-
та страха и съмненията. •

Николай Теллалов

повече тази задача и прави 
във висша степен ненужно ма-
совото производство на огро-
мно количество блага, които 
всеки ще може да създава сам 
в дома си.

Толкова усъвършенствана 
икономика може да изглежда 
фантастична, но технологии-
те вече съществуват, посто-
янно се развиват и се внедря-
ват в живота. Подобно обще-
ство на материално изобилие 
ще създаде нов морал и ново 
отношението на хората към 
материалните блага. Това ще 
улесни още повече сътрудни-
чеството между хората, ос-
новано на принципите на пря-
ката демокрация. В новите об-
ществени условия ще се разви-
ват съвършено нови форми на 
поведение и ценности. Днеш-
ното общество, построено 
върху ирационалните принци-
пи на властта и на алчност-
та, на собствеността и не-
равенството, с познатите ни 
бедност и нищета, ще остане 
в историята.

Едно просветено 
общество

Ако все-повече труд се из-
вършва от машини и всеки чо-
век е материално осигурен, с 
какво ще бъдат заети хора-
та? Може ли такъв живот да 
загуби всякакъв смисъл? Няма 

ли хората да бъдат обречени 
на празно съществуване в раз-
кош и консуматорство?

Роботизацията в съвремен-
ния смисъл на думата започна 
преди десетилетия. В капита-
листическото общество, ори-
ентирано към експлоатация-
та и консуматорството, тя 
наистина създава условия за 
лумпенизиране и оскотяване 
на огромната част от населе-
нието. В общество на свобод-
ни и равни личности обаче тя 
разкрива възможността за по-
стоянното творческо, физи-
ческо и интелектуално усъвър-
шенстване на всеки човек. Ще 
бъде възможна образователна 
система, даваща възможност 
на учениците да се развиват 
самостоятелно, а не на дър-
жавата да ги моделира. За все-
ки ученик ще могат да се от-
делят невъобразими за днеш-
ното общество време и сред-
ства, за да се създадат еднак-
ви възможности за превръща-
нето му в специалист в избра-
ната от него сфера на наука-
та, техниката или култура-
та, с която да бъде полезен на 
останалите. Няма да има не-
заменими специалисти, защо-
то всеки ще има възможност 
да се специализира във всич-
ко. Ще можем да имаме сто-
тици милиони учени и инжене-
ри, много от днешните профе-
сии ще станат ненужни, а мно-
го други сфери ще бъдат авто-
матизирани и роботизирани.

От своя страна, високото 
ниво на образованост, свобод-
ното разпространение на ин-
формацията, развитите со-
циални комуникации, многото 
свободно време и социалното 
равенство ще засилват разви-
тието на научно-техническия 
прогрес. Този лавинообразен 
процес ще води към все по-пъл-
ноценна реализация на анархо-
комунизма. Животът на хора-
та все-повече ще заприличва 
на игрите на днешните деца 
по това, че ще го живеят как-
то желаят, а не както ги при-
нуждава гладът. Място за без-
смислено съществуване няма 
да има – нито в игрите, нито 
в грижите по усъвършенства-
не на отделните личности и 
на цялото общество, на кои-
то ще е подчинено времето 
на повечето хора.

Възможните възражения

Могат да ни възразят, че раз-
личните хора имат различни 
способности за обучение. Че 
хората по природа са зли, ал-
чни и се стремят към прите-
жаване на все повече ненужни 
предмети. Че всичко гореопи-
сано е чиста утопия.

Времето на „утопията” 
обаче настъпва. Описаните 
по-горе технологии вече съ-
ществуват или са в процес на 
създаване.

Основният аргумент про-
тив съществуването на та-

кова общество е фактът, че 
хората не са равни и по на-
следственост. Някои са по-
умни и по-способни от оста-
налите, други се раждат с фи-
зически и умствени отклоне-
ния. Затова, да се твърди, че 
всички поголовно ще станат 
учени, инженери или артисти, 
би било наивно. Действител-
но, освен ролята на възпита-
нието и влиянието на околна-
та среда, които ще способ-
стват за всестранното раз-
витие на всички и на всеки, 
немаловажна роля играят 
гените, носители на наслед-
ствеността.

Същевременно обаче тряб-
ва да се признае, че съвсем 
неподлежащите на обучение 
хора са абсолютно малцин-
ство. По-голямата част от 
човечеството има пълния по-
тенциал от желание и залож-
би за самоусъвършенстване. 
Нещо повече, неизбежното 
развитие на генното инже-
нерство в бъдеще навярно ще 
даде възможност на родите-
лите да повишават физиче-
ските и умствени способно-
сти на децата си, лечение на 
наследствените болести и 
предотвратяване на различ-
ните умствени и физически 
отклонения. Развитието на 
подобни технологии може в 
недалечно бъдеще да напра-
ви всяко следващо поколение 
по-здраво умствено и физи-
чески.

Въпросът не е дали чове-
чеството може да върви по 
пътя на анархокомунизма, а 
дали ще тръгне по него. Съвре-
менните технологии могат 
да способстват за развитие-
то както на свободно обще-
ство, така и на най-чудовищ-
ната антиутопия. Да се пре-
върнат в абсолютното зло, 
ако останат в служба на дър-
жавите и на корпорациите. 
По какъв начин ще се развива 
нашето общество с по-ната-
тъшното развитие на техно-
логиите и науката? Ще може 
ли то да се самоорганизира, 
за да създаде структурите на 
едно функциониращо анархоко-
мунистическо общество, уни-
щожавайки властта на дър-
жавите и на корпорациите, за 
да бъдат ползвани благата за 
нуждите на цялото човечест-
во?… Или технологиите и на-
уката ще бъдат употребени 
в интерес на така наречени-
те „елити”? Това ще зависи 
изцяло от избора, който ще 
направят „нисшите” класи и 
присъединилите се към тях 
творци на бъдеще, врагове 
на държавата и капитала.

Изборът пред нас е: да се 
отпуснем ли като жабата в 
бавно подгряван казан, за да 
бъдем сварени тихомълком, 
или да въстанем, за да извър-
шим Социалната революция?

Хора, мислете и избирай-
те! •

Колектив „Буревестник”
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