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Технологичният 
Мордор
Технологичното развитие, него-
вите възможности и вероятни-
ят им ефект върху живота ни

Анархизмът в 21 век
РР предизвиква пред очите ни 
социалната смърт на класите 
в индустриалното общество и 
остатъците от предишните

Често 
задавани въпроси 
за анархизма
Полезна книга за самообразова-
ние на анархисти и неанархисти

Ролята на народа 
в историята
Народите нямат друга история, 
освен историята на техните 
борби срещу държавата

Долу ръцете 
от Рожава!
Турските другари от РАД: Всяка 
държава, която воюва с хората, 
ще бъде победена!
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ТЕМА НА БРОЯ:

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Вагонни етюди

Вчера изпратих дъщерята 
до летището. Есмер отдав-
на живее и работи в Барсело-
на, идва понякога „на гости”, а 
за Каталуния говори като за 
„у дома”. Някакви остатъчни 
предразсъдъци ме карат да се 
чувствам тъжно от това, но 
веднага си удрям един мислен 
шамар за отрезвяване. Човек 
е у дома там, където се чув-
ства добре. Където са прия-
телите, семейството, деца-
та. Не родителите. Ние, дър-
тите, винаги сме котва за 
младите, а те имат мечти за 

далечни плавания в океана на 
живота. Ето, Есмер от мал-
ка обича животните, затова 
започна тук да учи за вете-
ринар, но не ґ харесаха някои 
неща и замина за чужбина, къ-
дето, според нея, хората не са 
такива касапи по душа. Ха, ре-
кох ґ тогава, та точно Испа-
ния ли, с нейните кориди? Тя в 
отговор ме засече, че са я от-
менили вече, а у нас и без ко-
рида с животните се държат 
душмански – кучета ли, конче-
та ли по планините, няма зна-
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ПРОТЕСТЪТ НА СЕСТРИТЕ

Медици срещу търговци 
на здраве

Медицински сестри от цяла-
та страна протестират вече 
осми месец. Във Варна, Бургас, 
Видин, Ловеч, Добрич, Пазар-
джик, Плевен, Раковски, Карло-
во, Сопот, Етрополе и редица 
други градове. Това е безпре-
цедентен по продължител-
ност и твърдост браншов 
протест и у нас. По-важното 
обаче е, че за пръв път група 
самоорганизирани на професи-
онален принцип хора излизат 
от неолибералната идеологи-
ческа рамка, прокарвана във 
властта безвъпросно от на-
чалото на т. нар. „преход”.

Исканията на протестира-
щите включват:
• Без търговски дружества в 

здравеопазването!!!
• Еднаква основна заплата за 

всички специалисти по здрав-
ни грижи, независимо от мес-
тоработата или собстве-

ността на болницата, в раз-
мер на две минимални работ-
ни заплати за страната.

• Допълнителните възнаграж-
дения и техните размери да 
бъдат с регламентирани пра-
вила в зависимост от нато-
вареността. Също така връ-
щане на медицинските стан-
дарти.

• Промени в заплащането на 
нощния труд, допълнително 
заплащане на клас прослужено 
време в размер на 1,2% на го-
дина за работа в спешните и 
в интензивните отделения.

• Колективен трудов договор 
на национално ниво, който 
да е задължителен за всички 
структури в здравеопазване-
то, и промяна в категорията 
на труд.
Тези искания съвсем не са 

случайни. Медицинските спе-
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чение. Още не е станала баш 
„конска докторка”, ама не се е 
отказала да завърши – въпрос 
на време и пари, които спестя-
ва, без да бърза, защото и деца 
гледа. Та за внуците ми е малко 
мъчно, но нали догодина пак ще 
им се радвам като дойдат, при 
все че първата седмица от гос-
туването едва се разбираме с 
тях – говорят каталунски по-
добре от български и цигански.

Така залисан в мисли за мо-
ята испанска част от семей-
ството стигам на автопи-
лот – краката като верни ма-
гарета сами ме водят, докато 
главата умува каквото ґ ха-
ресва – стигам до гаричката… 
и се сепвам.

Между мегданчето пред 
кръчмата и разширението на 
улицата пред фурната, от коя-
то до жп спирката има двай-
сетина лениви крачки, кипи бу-
рна дейност. Две дузини ра-
ботници с фирмени гащеризо-
ни и стърчащи от джобовете 
пластмасови бирени шишета 
се суетят, бучат две камион-
чета, тътри се самосвал, от 
който вони на пресен асфалт. 
Майтапът е, че този участък 
преди две години го кърпеха и 
по чудо кръпките още са здра-

ви. Докопахме ремонта на ули-
цата с протести и много вря-
ва, имаше такива дупки – цял 
танк да се скрие. И пак, неща-
та се случиха, когато на един 
виладжия с връзки му призля, а 
линейката от Своге не можа 
да преодолее ямите. Размина 
му се на човека, но след като 
се опари, даде рамо на искани-
ята ни.

А ето че сега – пак ремонт. 
На здрава улица. При положение, 
че успоредната е пълна скръб. 
И че перонът в обратната на 
София посока е чакълена тра-
гедия, по-добре там да нахвър-
лят пустия асфалт. Само че га-
рата е „чужда отговорност” – 
на БДЖ, не на общината.

Разбира се, сещам се за при-
чините на тази активност. 
Изборите. Показно, притур-
ка към почерпките, наричани 
„предизборни срещи с електо-
рата”. Три партии вече почер-
пиха махалата с кебапчета, ра-
кия и тениски с красиви щампи 
на политически лидери. И тия, 
дето сега държат община-
та, решиха да покажат малко 
„дела”, понеже махалата изла-
па-изпи почерпката, взе тени-
ските и шапките, ама гледаше 
кандидатите накриво.

Сещам се, че и БДЖ се от-
четоха – с обещания занапред 

влаковете да пристигат с 20 
минути по-бързо! Брей. Оказа 
се, че това щяло да важи за ня-
колко бързи влака само. Пътни-
ческите ще се влачат и закъс-
няват както обикновено. Ето и 
този сега изостана с четвърт 
час. Железницата има недос-
тиг от двайсет и пет локомо-
тива – официално признати са 
толкова.

А изненадите нямат край. 
От влака се изсипва тумба чис-
тачи с оранжеви жилетки и 
метли. А в претъпканите ваго-
ни остават още пет пъти по 
толкова.

Успявам да се вмъкна и оце-
нявам теснотията. Два близ-
ки прозореца не се затварят. 
Почти съм сигурен, че в същия 
този вагон по време на отми-
налите летни жеги прозорци-
те не се отваряха. Но така, 
както сега сме притиснати 
като цаци в консерва, се то-
плим.

Питам каква е тази екскур-
зия на служители от фирмите 
„Чистота”. Избори, отговарят 
ми. Разкарват цели бригади из 
Дефилето, шефовете получили 
пари за усвояване, договорили 
се и с БДЖ-то.

Клатя глава, нямам думи.
Някой ме пита защо не си 

вдигам телефона, който се 

къса да пее „А лас барикадас” 
от джоба ми, а аз не се усе-
щам, че звъни тъкмо моят. 
Колцина други телефони сви-
рят анархически маршове!

– Остаряваш, Хасане! – под-
качат ме чистачите наоколо.

Вдигам, като внимавам да 
не халосам някого с лакът по 
челото.

– Тате! Прибрахме се, не се 
тревожи, добре сме.

Разтревожвам се. Самоле-
тът излетя вчера вечерта. 
Два часа до Барселоната. Един 
час туткане на летището. 
Един час, докато се доберат 
до апартамента. Всичко това 
трябваше да се е случило пре-
ди поне шест часа!

Есмер обяснява – на мен ми 
иде да се плесна по челото от 
досада. В Барселона има вълне-
ния, гледах новините, но заб-
равих, отнесох се.

–  Цяла нощ бяхме блокира-
ни на летището, чак сега ни 
извозиха към града. Аз ще по-
бързам за работа. По целия 
град има мъгла от сълзотво-
рен газ, хората ще почнат да 
носят обгазени домашни лю-
бимци. – В гласа ґ чувам възму-
щение. После тя добавя: – По 
улиците още се млатят здра-
вата. Полицията срещу де-
монстранти.

– Наши виждат ли се? – пи-
там. Есмер знае, че „наши” са 
барселонските анархисти.

– Не, видях само ултраси 
с каталунски знамена. Много 
ядосани.

– Да внимаваш!
– Винаги внимавам. От тях 

не ме е страх, нося знаменце в 
джоба. А на ченгетата…

Връзката прекъсва – на мес-
та по линията няма обхват. Но 
знам какво щеше да каже – поч-
ва да им се оплаква на високи 
децибели и униформените бър-
зат да се откопчат. Оправна 
ми е тя.

Влакът спира. Тълпата „Чис-
тота” ме изнася на перона 
като оранжева морска вълна. 
Развъртат метлите, вдигат 
прах, а аз си мисля за сълзот-
ворната мъгла в Барселона.

Влакът, след като е закъс-
нял, стои, чака да пропусне друг 
влак, който се движи по разпи-
сание. В малко поосвободените 
вагони виждам мрачните физи-
ономии на пътуващите за ра-
бота до София. В стъклата на 
прозорците се отразяват на-
лепените по гарата предизбор-
ни плакати. От близката за-
кусвалня ехти чалга. Светът 
е толкова тесен… и толкова 
луд. •

Хасан Девринджи

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Вагонни етюди
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циалисти са тясно профили-
рани, повечето са с десетиле-
тия стаж в системата и ис-
канията им са продиктувани 
от експлоатацията, на която 
са подложени, и от желание-
то за облекчаване на пробле-
мите им. Мотивите са оче-
видни – често работещи на 
няколко места едновремен-
но, притискани от тлъстите 
работодатели, без алтерна-
тива за друга квалифицирана 
работа, сестрите искат га-
рантирано заплащане, по-мал-
ко труд и повече регулации в 
сектора за повече сигурност 
в личния живот.

Първото искане обаче гле-
да по-дълбоко в настоящето 
и по-далеч в бъдещето. Прео-
бразуването на старите дър-
жавни болници в търговски 
дружества беше част от ре-
формите за раздържавяване, 
които „постсоциалистиче-
ската” държава приложи във 
всички сектори. Те бяха нало-
жени с чисто идеологически 
аргументи: че „държавата е 
лош стопанин” и „печалбата 
е полезна за всички”. Ето че 
след три десетилетия без-
въпросни реформи, диктува-
ни от идеологията на така 
наречения „свободен пазар”, 
една група тежко експлоати-
рани хора, разочарована от 
резултатите, възрази. Една 
протестираща медицинска 

сестра обясни мотивите си 
така:

Използването на търговски 
дружества води до обезценя-
ването на човешкото здраве 
и живот (върховният общест-
вен и национален ресурс!) и из-
ползването му за лично обла-
годетелстване на ръководи-
телите/собствениците на 
здравните учреждения и свър-
заните с тях търговски дру-
жества и специалисти – един-
ствено важно е да се печели! 
Неслучайно, въпреки непрекъс-
натото увеличение на бюдже-
та на Здравната каса, Бълга-
рия продължава да стои на дъ-
ното на световните класации 
за нивото на здравето на насе-
лението, качеството и здра-
веопазването и продължител-
ността на човешкия живот.

Публично властта игнори-
ра въпроса с търговските дру-
жества, все едно никога не е 
бил поставян. В същото вре-
ме на телефоните на протес-
тиращите звъняха „отгоре” и 
без да споменават имена, обе-
щаваха „Махнете искането за 
търговските дружества, пък 
другото ще го оправим”. Чест 
прави на „сестрите”, че не се 
поддадоха на натиска.

Затова се включиха идей-
ните рупори на ограбването. 
„Здравният експерт” със со-
циологическо образование Ар-
кади Шарков гръмко заяви, че 
„Искането болниците да не са 
търговски дружества е поли-

тическо. Зад него стои опре-
делен вид дългогодишен инте-
рес от определени политиче-
ски партии.”

Само че хората вече по-
трудно се доверяват на по-
добни „експерти”. Комента-
рите сред протестиращите 
бяха много и твърде… недо-
брожелателни. Тук ще цитира-
ме само думите: „Сине, какви 
глупости си написал! Некомпе-
тентно, манипулативно и ус-
лужливо към лапачите в бол-
ниците! Спри се, срам ме е от 
теб!”

Несъмнено искането болни-
ците да не бъдат търговски 
дружества е политическо – 
също както искането болници-
те да останат търговски дру-
жества. Исканията са именно 
политически – а не партий-
ни, – защото засягат струк-
турата и функционирането 
на обществото. Разбира се, 
че медицинските сестри, под-
ложени заедно с цялото насе-
ление на България, на геноцид 
от страна на политическата 
класа, трябва да издигат поли-
тически искания, когато имат 
общ проблем. Тяхното поведе-
ние заслужава не възмущение, 
а уважение.

За съжаление обаче „експер-
тите” не са сами. Сами са про-
тестиращите медицински 
специалисти. КНСБ вече опи-
та да организира алтернати-
вен „протест на медицински-
те сестри”, на който призова 

за „Повече пари в здравеопаз-
ването” и „Против разделение-
то”. Протестът се превърна 
във фарс, а самоорганизирани-
те сестри прочетоха това 
като „Още повече пари за кра-
дене” и „Искаме отново да ви 
дърпаме конците”. Телевизион-
ните зрители обаче едва ли 
ще могат да направят разлика 
между автентичните протес-
тиращи и пионките на КНСБ. 
Възможно е скоро по медиите 
да тръгнат трагични исто-
рии за необслужени хора зара-
ди безхаберни медицински се-
стри.

По подобен начин беше ту-
ширана учителската стачка 
през 2007 година. При нейното 
начало обикновените хора ма-
сово симпатизираха на стач-
куващите учители. В рамки-
те на няколко месеца обаче ус-
лужливите медии ги научиха, 
че учителите не искат да из-
пълняват общественото си 
задължение да „гледат” деца-
та на нещастните родители, 
които пък не можели да изпъл-
няват собствените си задъл-
жения към работодателя. Ко-
гато учителите бяха обезве-
рени и отчаяни от безхабери-
ето на властта, тя им пред-
ложи „пазарна реформа”, като 
въведе делегирани бюджети и 
превърна училищата в образо-
вателния еквивалент на бол-
ниците – търговски друже-
ства. Подведени от ръководи-
телите си в казионните син-

дикати, учителите се съгла-
сиха да прекратят стачката 
и без да разберат точно как, 
се оказаха под произвола на ди-
ректори, родители и дори уче-
ници. Днес в повечето учили-
ща учителят изпълнява роля-
та на звероукротител, който 
трябва да задържи учениците 
в училището, за да може ди-
ректорът да краде по възмож-
ност повече държавни пари.

Изглежда нещо подобно оч-
аква и медиците. В момен-
та се крои реформа в здра-
веопазването, „експертите” 
вече рекламират „Холандско-
то чудо” – изцяло частната хо-
ландска здравна система, чий-
то български еквивалент ве-
роятно скоро ще бъде прока-
ран през парламента. „Чудото” 
е нагласено според мерките на 
„експертите”, но потребите-
лите съвсем не са възхитени 
от него. Едва ли протестира-
щите медицински сестри биха 
могли да спрат подобна рефор-
ма, без помощта на лекари, са-
нитари и цялото общество. 
Дори да не получат широка 
подкрепа обаче, ако успеят да 
устоят морално зад една ясна 
и твърда позиция срещу още 
по-широк здравен произвол, и 
това би било забележителен 
момент в най-новата ни ис-
тория, в която обикновените 
хора така и не успяха да се про-
тивопоставят на богаташи-
те. •

Наблюдател

ПРОТЕСТЪТ НА СЕСТРИТЕ

Медици срещу търговци на здраве
» » » продължава от страница 1
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Народна мръдналост
Често ми се е случвало да про-
чета или чуя: „Завистта е най-
българското чувство”. Произ-
нася се с различни мотиви и 
интонации – злорадо (виж как-
ви сме скапаняци), самокри-
тично (ами признат грях не е 
грях, нали?), горчиво (ах, накъде 
върви светът… към дъното, а 
ние – в челните редици), а дори 
и самодоволно (имаме серио-
зен принос към характера на 
човечеството). Боя се, че във 
всички тези случаи у говоре-
щия има едно на ум, понякога 
неосъзнато – въх колко уникал-
ни сме бре!

От завиждането обаче не 
е имунизиран никой народ. Че-
тем чуждестранна литерату-
ра, гледаме заснети в чужбина 
филми, даже се срещаме с пред-
ставители на други народи – и 
почти винаги се изненадваме 
колко си приличаме, както в до-
брото, така и в лошото.

А какво казват поговорки-
те – това „огледало на душев-
ността” на всеки народ – за въ-
просната завист?

Който завижда, не вижда.
Браво на нас, точно попаде-

ние.
Комшийската кокошка ви-

наги е по-охранена. Чуждото 
яйце е с два жълтъка.

„Вечният” проблем – кое е 
„моето”, кое е „чуждото”. Бай 

Сандо Наков, лека му пръст, 
казваше, че онзи който пръв 
е рекъл „това е мое!”, той пус-
нал лошотията сред хора-
та. Завистта тук се оказва 
болезнено желание да имаш 
това, което ти нямаш, а друг 
има.

Завистта е люта болест.
Връзва се с горното. И уж 

подсеща, че ако го нямаше 
пустото собственичество, 
не бихме прихващали люта-
та болест. Обаче следващо-
то направо закопава:

Не завиждай, нека на теб 
ти завиждат.

Е хубава работа! Не завиж-
дай, защото е лошо нещо. 
Ама нека другите ги мъчи ло-
шото нещо. И? По-добре ли 
се чувства човек, обграден 
със злоба? Защо да пожелава 
другиму онова, което не иска 
да изпитва сам? Но ето едно 
още по-злобно:

Сиромасите си хабят све-
щите да броят парите на 
болярите.

Отива си със съвета „Не 
гледай в чуждо канче”. Само 
че в канчето на „болярите” е 
сипано онова, което от теб, 
сиромаха, са издоили почти 
буквално. Хубав е съветът да 
не се бъркаш в чужди работи, 
ама когато се смята за при-
роден закон, че беднякът все 

завижда на богатия – и това 
е лошо, много лошо! – възник-
ва подозрението, че с обвине-
ния в завист се прикрива гра-
бежът, в резултат на който 
боляринът е станал болярин.

В този смисъл е тъжно, че 
нито една наша поговорка не 
издирва корена на завистта. 
А тя е в нарушената справед-
ливост. Това е завистта – 
осакатено и изкълчено почти 
до противоположността си 
чувство за справедливост.

Замислете се: колко чес-
то „лютата болест” е чис-
то желание за присвояване, а 
колко – възмущение от това, 
че някому се пада (или си го е 
взел) нещо незаслужено? Кол-
ко често обясняваме със „за-
вист” нещо съвсем различно?

Нататък:
Докато ти завиждат – 

радвай се, почнат ли да те 
жалят – тежко ти.

Доста горделиво, не мисли-
те ли? И порочно. Да се радва-
ме на предизвикана от нас ло-

шотия всред околните? Ама 
не, смисълът бил „да има за 
какво да ти завиждат”. Добре 
де, а защо да ти завиждат? 
Защо да не ти се радват, че 
нещо си постигнал, нещо си 
сполучил? Симптом на доста 
нездрави отношения е тако-
ва пожелание.

Друго – за жаленето. От-
край време съчувствието 
(„съжаляването”) е изтиквано 
към купчината пороци, вмес-
то към съкровищницата до-
бродетели. Фразата „жалък 
си” е направо убийствена и не 
знам дали съществува по-от-
ровна обида. Същият фено-
мен ми се привижда, както с 
бъркането на „умен” с „хитър”. 
Дали пък показната горде-
ливост не причинява повече 
бели, отколкото „съжаление-
то”? Та ако не се „съжаляваме” 
едни други, докъде ще го до-
караме? Светът благодаре-
ние на „болярите” и без това 
е твърде безмилостен…

На завистлив светът му 
е крив.

Вярно е. И е другояче каза-
на най-първата мисъл, за не-
виждането. Завистта прека-
лено често е плод на илюзия.

Завидяла кука на крива 
бука.

Поуката тук е: нима има за 
какво да завиждаш?

Имаш – завижда ти, ня-
маш – пъди те.

Описва ни много, ни малко, 
а класически психопат. Тежко 
увреден човек, неспособен да 
гради и поддържа нормални чо-
вешки отношения.

Разбира се, всеки може да 
издири във всяка поговорка 
само и единствено позитив-
ното. Дори да вземе поговор-
ките и да ги издигне в ранг на 
„божи заповеди”. Въпросът е 
какво ще избере да нарича до-
бро, а какво ще боядиса в чер-
ните краски на злото. И кога-
то го прободе нокътят на за-
вистта, не е нужно веднага 
да тича да се разкайва, а да 
се взре в себе си, да се запи-
та: завиждам, защото искам 
това за себе си? Или ме е яд, 
че нещо не е станало така, 
както е редно, както е човеш-
ко?

Така се различава едното 
от другото.

Колкото до „ти завиждаш”, 
изречено за щяло и нещяло – 
това, скъпи приятели, се нари-
ча с красивата думичка „дема-
гогия”. По-добре завиждайте 
по най-лошия възможен начин, 
отколкото да я използвате 
като инструмент. Другото 
име на демагогията е ЛЪЖА.

И тя е еднозначно зло. •
Шаркан

На завистлив 
светът му е 
крив.
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Силна държава с модерна 
технология

Мордор е приказна държава от 
популярната книга „Власте-
линът на пръстените”. Това е 
страната на злите сили, упра-
влявана от безмилостен и все-
могъщ дух, въоръжен с послед-
ните постижения в магиче-
ското изкуство и технологии. 
Робите на Мордор заробват 
околните страни с огън и меч, 
за да разпростират властта 
на господаря си, който цели ни 
повече, ни по-малко, световно 
господство.

Въпреки очевидния си ан-
тиутопичен характер, в мно-
го отношения Мордор напом-
ня идеала на всеки поклонник 
на държавността. Властта е 
силна и централизирана. Дър-
жавата расте, за да се защити 
от опасните врагове и да на-
ложи ред, спокойствие и мир в 
останалия свят. Робите може 
да се мразят взаимно, но далеч 
повече мразят външните вра-
гове, които несъмнено им же-
лаят злото. Цялата държавна 
машина е мобилизирана в една 
обща цел – да се разпростира 
върху нови територии и хора.

Интересно е мястото, на 
което авторът Дж. Р. Р. Толкин 
поставя технологиите. Сам 
почитател на аристократич-
ното минало, той превръща 

положителните си герои във 
владетели на изящни умения и 
технологии, щадящи и дори за-
щитаващи живота и природа-
та в частност. В идеализира-
ния им свят всичко е ръчно из-
работено, а една кутийка тор 
е достатъчна за територия-
та на цяла страна. На проти-
воположния край са технологи-
ите на Мордор, които съсип-
ват както природата, така и 
целия живот, включително и 
собствените си механици, но 
са ужасяващо ефективни, що 
се отнася до войната с врага и 
поддържането на реда.

В истинския свят няма до-
бри „елфи” и зли „орки”, но ето 
че, благодарение на последни-
те технологии, ставаме сви-
детели на „летящи килимче-
та”, „плащове невидимки”, „все-
виждащи камъни” и други неща, 
които доскоро съществуваха 
само в приказките.1 Възможно 
ли е да видим и приказни хора? 
Например грижовни владете-
ли, които скитат в пущинака 
и се борят със заплахите, без 
да се обиждат на презрител-
ните прякори, които им лепят 
местните еснафи? Едва ли.

Бихме могли обаче да видим 
приказни злодеи. Разработка-
та на новите технологии из-
исква огромен ресурс, с който 
разполагат само най-богати-
те държави и корпорации. Те 

създават технологиите, те 
държат контрола над тях. Ако 
успеят да бетонират и уве-
ковечат този контрол, обик-
новените хора няма да имат 
възможност да им се проти-
вопоставят. Съответно няма 
да имат възможност да проя-
вяват неподчинение. Ще ста-
нем ли свидетели на истински 
Мордор, при това в планета-
рен мащаб, краят на когото 
ще настъпи в далечното бъде-
ще?

Жителите на Мордор мра-
зят всички, дори себе си. Пре-
ди всичко господаря си, който 
„не е сътворил нищо друго, ос-
вен окаяната им участ”, но му 
се подчиняват безпрекослов-
но – от страх пред невъобра-
зимите наказания, които може 
да им наложи. В такова положе-
ние ще се окажем и ние, ако ня-
кой непрекъснато следи къде 
ходим и с кого се виждаме, друг 
записва и проверява какво го-
ворим, над нас летят дроно-
ве-убийци с дистанционно уп-
равление, а камери по улиците 
следят за „агресивно настрое-
ние”. Всъщност… всичко това 
вече е факт.2

Сама по себе си техноло-
гията не може да бъде „добра” 
или „лоша”. Ако се управлява в 
интерес на обществото, тя 
може да доведе до много по-
добър живот. Онези, които я 

владеят, обаче я управляват в 
свой интерес. По-долу ще раз-
гледаме настоящите тенден-
ции в технологичното разви-
тие, какви са потенциалните 
им възможности и какъв е ве-
роятният ефект от тях върху 
живота ни.

Изкуствен интелект

Технологиите на Изкуствения 
интелект (ИИ) дадоха възмож-
ност много работници да бъ-
дат заменени от роботи. Спо-
ред някои изследвания до 20 го-
дини 80% от американските 
работници ще бъдат уволне-
ни, с неясна надежда за преква-
лификация.3 4

Всъщност няма реализира-
на машина, която специали-
стите в областта да опре-
делят като „интелигентна”. 
Няма дори общоприето опре-
деление за интелигентност-
та и трудно можем да кажем 
кога „нещо е интелигентно”.5 
По-правилно е да се каже, че 
има програми, чийто резул-
тат наподобява резултата 
от човешката дейност.

През 1950 г. математикът 
Алън Тюринг, един от теоре-
тиците на съвременната ин-
форматика, демонстрира, че 
въпросът „Може ли машината 
да мисли?” е безсмислен. Защо-
то нямаме определение какво 

е „машина” и какво е „мислене”. 
Той предложи прост тест – 
човек да разговаря писмено с 
друг човек и машина. Според 
Тюринг, дори ако първият чо-
век не може да различи кои са 
отговорите на машината, 
това съвсем не значи, че тя 
може да мисли.6

Въпреки това, изискването, 
наложено от практиката – ма-
шините да наподобяват чове-
ка, – се оказва толкова силно, 
че днес „тестът на Тюринг” е 
познат като класически начин 
за определяне на компютърна 
интелигентност. Ежегодно се 
организират тестове с маши-
ни, които се опитват да пре-
минат въпросния тест. Досе-
га нито една не го е направила 
успешно.7

Днешният бум в областта 
на ИИ настъпи в началото на 
XXI век – с комбинацията от 
огромна изчислителна мощ, ог-
ромни количества компютър-
но обработваеми данни и огро-
мни корпорации, разполагащи 
с възможността да обединят 
всичко това. Изглежда, че дос-
татъчно мощен компютър, 
оборудван със съответните 
алгоритми, и получаващ дос-
татъчно статистически дан-
ни, може да се научи достатъч-
но добре да моделира човешко-
то поведение, когато то под-
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лежи на количествен анализ и 
оценка.8 Понеже мощността 
и данните непрекъснато нара-
стват, нарастват и инвести-
циите и разработките в тази 
област. Тепърва ще видим дали 
разликите между човешкото 
и моделираното поведение са 
достатъчно малки за всички 
възможни области.

Въпреки цялата им изчисли-
телна мощ обаче, трудно мо-
жем да кажем, че програмите 
„мислят”. Те просто определят 
статистически кое е ефек-
тивно по отношение на край-
ната цел. Самата крайна цел 
не подлежи на преоценка от 
страна на програмата. Засега 
инвестициите в областта на 
„силния” ИИ са сравнително ни-
ски, напредъкът е още по-слаб 
в сравнение със „слабия” ИИ.

Теоретически можем да 
приложим подход за самообу-
чение на ИИ към задачата за 
управление на обществото. 
Бихме могли да си представим 
огромна невронна мрежа, коя-
то дава препоръки на хората, 
така че да максимизира щас-
тието им. Само че това може 
да се случи, едва когато кон-
тролът върху ИИ технологи-
ите и обкръжаващата ги сре-
да бъде поет от институции, 
функциониращи чрез пряка де-
мокрация. Дотогава ИИ е обре-
чен да служи на интересите на 
властниците и да максимизи-
ра тяхното лично щастие.

Това е и едната причина да 
няма напредък в разработка-
та на „силния интелект”, кой-
то да бъде подобен на човека 
психологически и интелекту-
ално. Робовладелците нямат 
нужда от интелигентни, а от 
послушни роби. Затова корпо-
рации и правителства инвес-
тират средства само в раз-
работването на технологии, 
които могат да контролират 
напълно. Възможно е да има и 
непреодолими пречки пред съз-
даването на същинска интели-
гентна машина, но никога няма 
да сме сигурни в това, докато 
има власт и пари. Защото сме 
сигурни, че хората с власт и 
пари не искат тя да същест-
вува. Когато работят за раз-
витието на същински ИИ, то е 
защото го виждат като запла-
ха, която трябва да бъде пре-
вантивно овладяна.9

Когато ИИ е контролиран 
добре, той помага за по-пълен 
контрол над хората. Вече каза-
хме, че прави все повече хора 
все по-ненужни и заменими – 
вече не само работници в скла-
дове и шофьори на таксита, но 
също и високоплатени лекари, 
счетоводители и адвокати10 
могат да бъдат заместени с 
машини. Същевременно, тези 
обедняващи и все по-недовол-
ни хора стават все по-лесни 
за наблюдаване, анализиране 
и контролиране със средства-
та на ИИ. Интелигентни алго-
ритми следят милиарди хора 
и засичат подозрително пове-
дение по огромен брой факто-

ри.11 Други интелигентни алго-
ритми анализират връзките 
във виртуалните и реалните 
социални мрежи, за да изберат 
най-удачния начин за манипули-
ране на групово и дори инди-
видуално ниво. Вече има дори 
алгоритми, специализирани в 
създаването на фалшиви но-
вини. Това е количество и ка-
чество на контрол, невъобра-
зими не само за службите на 
Сталин, но дори и за приказния 
владетел на Мордор или на Го-
лемият брат от „1984”.

Щом се опитат да се съпро-
тивляват, хората ще се сблъс-
кат с далеч по-ужасяващи при-
ложения на ИИ. Не знаем как-
во точно е разработено в ла-
бораториите на военно-про-
мишлените комплекси, но е до-
бре известно, че инвестиции-
те в ИИ с военно приложение 
нарастват експоненциално.12 
Скоро Путин в прав текст за-
яви, че „който стане лидер в 
сферата на ИИ, ще управлява 
света”13, а по всичко изглежда, 
че останалите империи с пре-
тенции за глобален контрол 
също го осъзнават.14

От много време сме свиде-
тели на публични екзекуции, из-
вършвани от правителство-
то на САЩ в други страни 
чрез автоматизирани дронове 
от въздуха. Технически е напъл-
но осъществимо на всеки на-
беден за вреден човек да бъде 
изпратен рояк миниатюрни 
дронове-убийци или дори ху-
маноиден робот, който да го 
застреля, след като му проче-
те присъдата. Истинският 
Робокоп, за разлика от филмо-
вия си събрат, няма да се обър-
не срещу създателите си, за 
да защитава справедливост-
та – никой няма да го научи 
на справедливост. Добре оба-
че ще го обучат как да вкара 
куршуми в контурите на тя-
лото, разпознато под засече-
ното лице на издирваната лич-
ност. Много трудно можем да 
оценим степента на навлиза-
не на ИИ във въоръжението, но 
към април 2019 се знае офици-
ално за 28 държави, че поддър-
жат на въоръжение летящи ав-
тономни оръжейни системи.15 
Ако погледнем обещанията за 
бъдещето, няма как да бъдем 
оптимисти – руското прави-
телство планира да роботи-
зира 30% от въоръжението до 
2030 година16 и то, при положе-
ние че „изостава под линията” 
на развитие на ИИ.

В двете „световни вой-
ни”, които историята позна-
ва, участваха десетки мили-
они хора и паднаха милиони 
жертви. В третата „светов-
на” война вероятно ще участ-
ват милиони роботи, които 
ще избият десетки милиони 
хора. При това, ако на гражда-
ните им хрумне да се противо-
поставят на правителства-
та, „собствените” им дронове 
биха ги избивали със същата 
лекота, както избиват и „чуж-
дите” граждани.

Роботите могат да се са-
мообучават, т. е. да проме-

нят параметрите на алгори-
тъма, с който работят, за да 
подобряват изпълнението на 
задачата. Те обаче не могат 
да се самопрограмират. Една-
та причина за това е, че създа-
ването на алгоритми е задача 
от по-висок порядък в сравне-
ние с настройването им. По-
важна причина обаче е, че ни-
кой капиталист няма полза от 
роботи, които сами решават 
какво и как да правят. Зато-
ва пък толкова по-сигурно е, че 
роботите ще им се подчиня-
ват, ако получат нареждане да 
сторят нещо на нас. Дори ор-
ките на Мордор имат свобод-
на воля, възможност да изби-
рат дали да вършат добро, или 
зло. Никой няма да предостави 
на роботите този скъп и неу-
добен лукс.

Комуникации

Комбинацията на цифровите 
и мобилните информационни 
технологии промени комуни-
кациите за няколко десетиле-
тия. Отне монопола върху ин-
формацията от ръцете на ме-
диите и го предаде на обикно-
вените хора. Създаде възмож-
ност за изграждане на функ-
ционираща пряка демокрация в 
планетарен мащаб. Даде на хо-
рата нови оръжия за борба сре-
щу властта, но даде нови оръ-
жия и на нея.

Макар днешният интернет 
да напомня по достъпност на 
телевизията и радиото от 
миналото17, трябва да пом-
ним, че между тях има значи-
телни архитектурна разлики. 
Интернет е мрежа от мре-
жи от свързани помежду си ус-
тройства. Макар да не е цен-
трализирана, мрежата е съз-
дадена, поддържана – и съот-
ветно контролирана – от кор-
порации и държави.18 Протоко-
лите и стандартите, според 
които се работи в нея, са кон-
тролирани от най-големите 
от тях. Нищо в интернет не 
може да се случи, без тяхното 
участие.

Ако някой недоволен от „со-
циализма” искаше да слуша 
тайно „Гласът на Америка”, 
беше достатъчно да завърти 
радиоапарата на съответна-
та честота и да затвори про-
зорците, за да не се чува навън. 
Днес трябва доста повече 
техническа грамотност, ако 
иска да чете сайта на анархи-
стите, без властта да разбе-
ре.19 Утре, вероятно, ще тряб-
ва още повече грамотност, а 
на анархистите ще се наложи 
да свалят сайта си в „Тъмната 
мрежа” (Dark Web), която засе-
га остава непроницаема дори 
за всевиждащото око на служ-
бите по сигурността.

Китай създаде „Великата за-
щитна стена”, за да контроли-
ра населението си – обикнове-
ният китаец няма достъп до 
нищо в интернет, което него-
вото правителство не харес-
ва. Китайският интернет е 
като автономна част от ос-
таналата световна мрежа.20 

Същото може да се случи с вся-
ка подмрежа, поддържана от 
определена страна или корпо-
рация, която реши да ограни-
чава подопечните си. Това оба-
че не може да се случи с мрежа, 
поддържана от обикновените 
хора – защото такава не съ-
ществува.

В страните като САЩ и ЕС, 
които обичат да определят 
сами себе си като „свободни”, 
засега няма масова политиче-
ска цензура върху интернет.21 
Пред въвеждането ґ обаче 
няма технически пречки. Оп-
ределено съдържание вече се 
филтрира с търговски моти-
ви22 – въвеждането на филтри-
ране върху обществено анга-
жирано съдържание е само въ-
прос на политическа воля и бю-
рократични действия. Удобен 
повод като ислямския или дори 
расисткия тероризъм може да 
бъде използван за въвеждане-
то на такива „регулации”. Засе-
га изглежда, че няма нужда от 
това, защото се използват 
по-ефективни средства.

Освен на директно ограни-
чаване, съвременните кому-
никационни технологии подле-
жат и на проследяване. Малко 
известен факт е, че един ха-
кер и няколкостотин долара са 
достатъчни, за да се подслуш-
ва произволен GSM телефон, 
където и да било по света.23 24 
Разкритията на Сноудън изо-
бличиха масовото следене на 
американски и чуждестранни 
граждани от страна на Аген-
цията за национална сигур-
ност (NSA).25 Несъмнено подоб-
ни мероприятия се провеждат 
и от всички други „служби по 
сигурността”, включително и 
от българските.26 Това им дава 
възможност да се въздържат 
от масови репресии, но да на-
насят хирургически удари вър-
ху слабите звена на всяка ор-
ганизирана съпротива. Когато 
движение от недоволни хора 
застане зад някой политик, 
той лесно може да бъде при-
тиснат, след като се опозна-
ят личните му недостатъци. 
Когато група хора се организи-
рат, за да отговорят на запла-
хите на властта или бандити-
те, разкриването на един от 
тях ще доведе до разкриване-
то и на останалите.

Анонимността в интер-
нет става все по-невъзможна, 
благодарение на новите регу-
лации, въвеждани постепенно 
в една или друга страна. Списъ-
ците с хора, посетили подозри-
телен сайт или контактува-
ли с подозрителен човек, вече 
са огромни и продължават да 
растат.27 Никой не би искал да 
попадне в тях, както никой не 
би искал правителствени чи-
новници да ровят в личния му 
живот. Според наблюдатели-
те ефектът от самоограни-
чаването на китайците в из-
ползването на неподходящо 
според властта съдържание е 
много по-силен от ефекта на 
самата Велика защитна сте-
на.28 Вероятно същото важи 
и за „свободните” страни, но 

в тях няма кой да направи из-
следвания.

За отделния хакер е трудно 
да пробие съвременните кому-
никации, но за службите по си-
гурността на онези страни, 
които създават тези техно-
логии, това рядко представля-
ва проблем. Това ниво на сигур-
ност в гражданските комуни-
кации е съзнателно поддържа-
но – например в много страни 
дължината на криптиращия 
ключ е ограничена със закон.29 
В страни като Китай няма 
нужда от подобни закони – 
там свободен софтуер прос-
то не се разработва.

Виртуални социални 
мрежи

Във времената на мобилна 
свързаност с целия свят жи-
вото общуване все-повече от-
стъпва на цифровото, а нефор-
малните приятелски кръгове – 
на социалните мрежи. Сами по 
себе си те заслужават отдел-
но изследване, защото изглеж-
да, че тепърва обществената 
организация ще се измества 
към тях. Тук ще изброим само 
някои техни особености, кои-
то бяха отбелязани напосле-
дък от изследователите.

Комуникацията в цифрова-
та Мрежа е различна от жи-
вото общуване. Думите и по-
зициите на хората, поведение-
то им са различни. Изглежда 
склонността да се съобразява-
ме с чуждото мнение намалява 
във виртуалното простран-
ство. Хора, които при общу-
ване лице в лице намират общ 
език, често успяват да прекъс-
нат мостовете един към друг 
чрез социалните мрежи.

Наблюдава се ефект на кап-
сулиране на хората в общно-
сти, които споделят общи ин-
тереси или ценности. Това кап-
сулиране създава илюзията за 
универсалност. Всякакви ради-
кални идеи започват да изглеж-
дат на носителите си по-попу-
лярни, отколкото са в дейст-
вителност, тъй като хората, 
с които общуват, ги споделят. 
Като следствие самите хора 
се радикализират, защото по-
радикалните позиции намират 
все по-радушен пример сред 
познатите им.

Далеч не всички интернет-
общности са радикални. Зад 
проекти, които вече са се пре-
върнали в институции, като 
Wikipedia и YouTube, стоят ин-
тернет-общности. Те бяха 
развити от мастодонти като 
Гугъл или правителството на 
САЩ, но не биха съществува-
ли без множеството обикно-
вени добронамерени хора, кои-
то създават съдържание прак-
тически безвъзмездно. Усилия-
та на корпорации и правител-
ства за контролиране на това 
съдържание често се сблъск-
ват с желанието на хората 
за споделянето му. Въпреки че 
средствата за контрол като 
законите за „авторско пра-
во” се налагат безкомпромис-
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но, често се промъква неудоб-
на информация. През март, ап-
рил и май 2018, когато YouTube 
вече беше усъвършенстван 
специално, за да филтрира съ-
общенията на ИДИЛ, а самата 
Ислямска държава беше пред 
окончателния си разгром, на 
ден бяха качвани средно по 15 
видеа на държавата, четвърт 
от които престояваха там 
повече от 2 часа.30 Няма съм-
нение обаче, че средствата за 
контрол се усъвършенстват 
и автоматизират, а обсегът 
им се разпростира все-пове-
че. При възхода на ИДИЛ все-
ки свален клип беше ръчно 
преглеждан от хора, в края на 
2018 свалянето вече ставаше 
автоматично, но това не спря 
видеоклиповете.

За съжаление изглежда, че 
дейността на такива вирту-
ални общности остава пре-
димно виртуална. Това лесно 
може да се забележи в българ-
ските групи, където ако един 
от сто, обещали да присъст-
ват на едно събитие, го сто-
ри, това би било неочакван ус-
пех. Бунтовете на Арабската 
пролет, които бяха обявени за 
Революция на Интернет31, съ-
браха множества младежи на 
улицата, но не успяха да ги мо-
билизират зад нищо по-различ-
но от ислямистки групировки 
или военни диктатури, напом-
нящи повече средновековни-
те, отколкото високотехно-
логичните общества.

Вероятно едната причи-
на интернет-общностите 
да не успяват да се организи-
рат зад нищо по-различно от 
добре познатите ни властни-
чески групировки е фактът, че 
са лесно манипулируеми. Други 
причини могат да бъдат лип-
сата на структуриращи фак-
тори или на достатъчно сил-
ни взаимоотношения между 
хората.32

В последните години много 
се говори за т. нар. „фалшиви 
новини”, създавани специално, 
за да бъде заблудена аудито-
рията. Тази практика е дотол-
кова очевидна и разпростра-
нена, че онези, които градят 
кариерата и печалбите си от 
подобни заблуждения, неумор-
но „воюват” с тях.33 Вероятно 
в основата на този феномен 
стоят психологически факто-
ри, които бяха по-трудни за 
експлоатиране преди епохата 
на интернет. Например това, 
че хората бързат да споделят 
със съмишлениците си новина, 
без дори да са я прочели, щом 
защитава техните споделе-
ни ценности. А собственици-
те на социалните мрежи пред-
почитат хората да споделят, 
вместо да проверяват инфор-
мацията, и стимулират това 
поведение.34

Още по-могъщо оръжие на 
разположение на корпораци-
ите е прицеленото съдържа-
ние. Чрез следене и обработка 
на поведението на потреби-
теля в уебсайтовете корпо-

рации като Гугъл и Фейсбук на-
учават за него неща, за които 
самият той често не подози-
ра. Познавайки интересите и 
поведението му, могат да му 
предложат онези неща, които 
най-лесно би възприел.

Това често се представя 
като свещен граал35 за рекла-
мата – вместо да разпилява 
безразборно ресурс в реклам-
ни материали и да отблъск-
ва клиентите, корпорация-
та предлага на хората точ-
но това, което им трябва… 
срещу съответната печалба. 
Без съмнение това е по-ефек-
тивен търговски процес и би 
трябвало да сме доволни от 
него…, ако одобряваме търго-
вията въобще. Защото в све-
та, доминиран от корпора-
ции, този вид търговия прос-
то премахва дребните посре-
дници и дистрибутори и оста-
вя печалбите в ръцете на съ-
ответните корпорации като 
Амазон, чийто собственик 
към момента се води най-бо-
гатият човек на света.

Далеч по-малко се говори за 
ефекта от прицеленото съ-
държание в областта на поли-
тиката. Няколко години ком-
панията „Кеймбридж Анали-
тика” печелеше от това, че 
дава възможност на полити-
ческите агитатори да се при-
целят по-добре в по-подходя-
щите хора. Преди да стане 
модерно да я обвиняват в как-
ви ли не демонични планове36, 
дейността на компанията се 
възприемаше съвсем в реда на 
нещата – като средство за 
богаташите да манипулират 
резултатите от изборите.37 
След няколко неудобни гласува-
ния обаче започнаха да се пуб-
ликуват мнения, че „големите 
данни рушат демокрацията”.38 
През 2018 изтече информация, 
че компанията е откраднала 
личните данни на десетки ми-
лиони потребители от Фейс-
бук и ги е използвала за агита-
ция в неодобрявания „Брекзит”. 
Компанията бързо обяви фа-
лит, но бизнесът ґ продължи 
да процъфтява под ново име – 
щом има търсене, има и пред-
лагане.

А търсенето е огромно. 
Социалните мрежи измес-
тиха телевизията като ос-
новно средство за агитация. 
Тръмп уволнява министри в 
Tweeter, а новият украински 
президент Зеленски практи-
чески нямаше кампания извън 
Facebook, Twitter и Instagram39. 
Изследванията доказват40, че 
социалните мрежи засилват 
политическите пристрастия. 
Когато контактите са огра-
ничени само до онези, които 
„харесваме” или „следваме” в 
Мрежата, подходяща „фалши-
ва новина” лесно може да ни 
мобилизира, защото изглеж-
да, че всички, на които имаме 
доверие и от чието мнение се 
интересуваме, вярват в нея. 
От друга страна тя не стига 
до онези, с които не се „харес-
ваме”, т. е. дори не разбираме 
дали те ґ вярват, или не.

В едно общество, в което 
полицията успешно се грижи 
промените да се случват за-
конно, т. е. да бъдат реали-
зирани чрез представители-
те на политическата класа, 
усилването на политически-
те пристрастия може само 
да усили ролята на тази класа 
и властта, която тя има над 
умовете на хората.

Медицина и генетика

Господарят на Мордор не мо-
жел да създаде нови същества, 
но успешно покварявал вече 
създадените. Превръщал елфи 
в орки, енти в тролове, хора 
във върколаци. И ги използвал 
според нуждите си.

Модерната медицина все 
още не може да прави подобни 
неща. Тя може да клонира хора, 
но не може да създаде армия 
от клонирани убийци по прос-
тата причина, че трябва да 
има армия от майки, които да 
ги родят. Може да редактира 
гени, но не може да предвиди 
резултата от всяка редакция.

Напредъкът е безспорен. С 
навлизането и усъвършенст-
ването на технологията 
CRISPR в последните някол-
ко години вече може да бъде 
редактиран геномът на ем-
бриони, така че да бъдат пре-
махнати или добавени опре-
делени гени.41 Засега това се 
представя като спасение от 
генетичното предразположе-
ние към болести. Не бива да 
забравяме обаче, че живеем в 
общество, в което най-нови-
те технологии са най-скъпи, а 
най-скъпото е достъпно само 
за най-богатите. Не е ясно кол-
ко време ще мине, докато все-
ки може да си позволи да спаси 
децата си от такива болести. 
Всъщност, като имаме пред-
вид, че милиони хора все още 
не могат да си позволят да на-
хранят децата си, вероятно 
това никога няма да се случи. 
Сигурно е обаче, че бедните 
ще бъдат евтин ресурс за ге-
нетичен материал и биологич-
ни експерименти.42

Медицината все още е на 
ниво шаманизъм, много на-
преднал и технологичен, но 
шаманизъм. Лекарите рядко 
могат да кажат каква точно 
е причината за дадено заболя-
ване. Това, което правят, е на 
практика натрупване на огро-
мно количество статистиче-
ски данни и опит за обобща-
ването им. След което създа-
ват лекарства и започват да 
ги пробват едно по едно, за да 
разберат дали помагат и как-
ви странични последствия 
имат. Тук идва ролята на бе-
дните, които служат за оп-
итни животни, преди успеш-
ната медицина да бъде прило-
жена върху платежоспособни-
те. Междувременно можем да 
очакваме богатите не просто 
да лекуват децата си, но да ги 
усъвършенстват все-повече, а 
в скоро време и да им гаранти-
рат все по-продължителен жи-
вот.43 Ако генетичното реда-

ктиране достигне там, къде-
то опитват да го доведат бо-
гаташите, вероятно разделе-
нието на „висши” и „нисши” ще 
се превърне не просто в идео-
логическа манипулация, какво-
то беше в аристократични-
те общества, а в биологичен 
факт.44

Медицината може да помог-
не и за проблема с излишното 
население. Планетата вече 
е собственост45 на по-мал-
ко от един процент от хора-
та – за останалите ще става 
все по-тясно на нея. Още Мал-
тус е препоръчал решение на 
проблема с пренаселването. 
Според него това, което дър-
жи населението под контрол, 
са бедствия, войни, епидемии, 
глад и болести, морални огра-
ничения и поквара (към които 
той включва убийства, пред-
пазване от забременяване и 
хомосексуалност).46 Днешни-
те милиардери са по-прикри-
ти, но съзнателно работят в 
ущърб на човечеството и за-
щита на интересите си.47 Пра-
вителствени и корпоративни 
представители все по-често 
се събират на световни фору-
ми, за да обсъждат планетар-
ните проблеми. Кое лекарство 
ще бъде предписано на чове-
чеството от самоназначили-
те се лечители още не е ясно, 
но вероятно ще му сипят кок-
тейл от всички отрови, с кои-
то разполагат.

Откакто държавите са за-
почнали да воюват помежду 
си, те не са се колебали да раз-
пространяват болести и за-
рази сред враговете си.48 Оп-
итите да се прекрати тази 
практика никога не са били ус-
пешни. През 1972 водещите 
военни сили подписаха „Кон-
венцията за забрана на биоло-
гическите оръжия”, но след раз-
падането на СССР стана ясно, 
че неговата армия е продължи-
ла да ги разработва49 – нищо 
не ни гарантира, че същото 
не правят и другите армии в 
момента. В комбинация с въз-
можността за генетични про-
мени, вероятно не е особено 
трудно да се разработи зара-
за, която поразява подходящи-
те хора – както хербицидът 
Раундъп поразява всички рас-
тения, на които им липсва спе-
циалният ген на Монсанто.

Един нов свят

Днес анархията е по-възмож-
на от всякога. Разполагаме с 
технологиите и ресурсите да 
задоволим разумните нужди 
на всеки човек на планетата. 
Можем да разпрострем пряка-
та демокрация така, че всички 
заедно да оптимизираме про-
изводството и потребление-
то и да създадем едно устой-
чиво, но благоденстващо об-
щество. Можем да дадем въз-
можност на хората да се раз-
виват в науките и изкуства-
та и да достигнем съзнание, 
което дори не сме подозирали, 
че е възможно. •

колектив Буревестник
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7. РР като 
материална основа на 
анархокомунистическото 
общество

Навечерието на двадесет и 
първия век откри епохата на 
глобална криза и духовен упа-
дък. Същевременно това е 
време на небивало съзрява-
не на всички обективни усло-
вия за една социална промяна. 
Ежедневно и повсеместно из-
вършващите се научни и тех-
нологически открития, тяхно-
то приложение във всички об-
ласти на живота и незабавно 
предизвиканите от това не-
контролируеми промени нала-
гат следния извод:

Както първата индустри-
ална революция ликвидира 
структурите и отношенията 
във феодалното общество, 
променяйки класи, мантали-
тет, идеи и желания, така и 
РР минира социалните, иконо-
мическите и политически от-
ношения и форми на днешното 
общество.

Факторът РР създава ма-
териалните условия и щрихи 
на един нов свят, с нови соци-
ални и международни отноше-
ния. В същото време РР е най-
солидната материална основа 
и необходимо условие на соци-
алната революция. Двете се 
обуславят взаимно, което ще 
провокира онази революцион-
на динамика в развитието на 
днешното общество, пред 
която няма да устоят никоя 
диктатура, класови интере-
си, социални и национални ба-
риери, религиозно-идеологиче-
ски предразсъдъци и житейски 
„мъдрости”.

Който не забелязва рево-
люционната същност и роля 
на този процес за бъдещето 
на човешкия род изобщо и на 
анархизма в частност, той е 
закъснял с цяла епоха. Който 
се отказва или не може (пора-
ди идеологическа склероза или 
интелектуален запек) да ана-
лизира свързаните с него яв-
ления, тенденции и измене-
ния и отраженията му върху 
програмата, организацията 
и тактиката, методите и 
средствата на революцион-
ната борба, той е осъден да 
повтаря скучни баналности, 
да търси отговор за бъдеще-
то в миналото и да се сърди 
на днешната младеж, която 
не посреща с лековерие и ен-
тусиазъм утопическите хрум-
вания, „приноси”, идеологиче-
ски уроци и рецепти на незва-
ни „учители и благодетели” или 
полуграмотни шарлатани…

Под роботронна революция 
ние разбираме още лавината 
от научни открития, създава-
нето на нови теории и клоно-
ве на науките като ядрена фи-
зика, синтетична химия, елек-
троника, информатика, кибер-
нетика, бионика, генетика и 
техните практически и тех-

нически приложения. Тази рево-
люция започна в следвоенните 
десетилетия на Втората све-
товна с откриването на нови 
енергии, синтезирането на 
нови материи и създаването 
на нови технологии. Сред всич-
ки тези открития се откро-
яват две – компютрите и ро-
ботите. Тяхното съединение 
води до автоматизирането 
на производствените (индус-
триални и селскостопански) 
процеси, на услугите и дори на 
част от научните и творче-
ските дейности.

Всичко това създава нов, 
непознат досега начин на про-
изводство, в който по-бавно 
или по-бързо, но сигурно ще се 
изключва работната ръка и 
същевременно ще се револю-
ционизират всички сфери на 
обществения живот и отно-
шения. Мярка за скоростта на 
този революционен процес е 
фактът на удвояване на обема 
на научно-техническата ин-
формация в срокове от 3 до 10 
години за различните отрасли 
на науката, икономиката или 
военното производство.

Все нови и нови поколения 
компютри и роботи навли-
зат в индустрията, в земеде-
лието, размяната и снабдява-
нето, транспорта, банките 
и статистиката, услугите 
(в това число – медицината 
и просветата), лаборатории-
те и науките. Така все повече 
трудови процеси – физически, 
инженерни, интелектуални – 
се автоматизират, при което 
изолираната автоматизация 
само на отделни сектори се 
оказва невъзможна. Започнала 
в дадено предприятие, тя ув-
лича всички останали в отра-
съла. Защото, който не се ав-
томатизира в капиталисти-
ческото общество, е осъден 
на неконкурентоспособност, 
на по-бърза или по-бавна аго-
ния и сигурен фалит. Същото 
важи и за конкуренцията меж-
ду отрасловите капитали в 
рамките на даден национален 

пазар и стопанство, както и 
между „националните” капита-
ли на световния пазар.

Така конкуренцията въвли-
ча всички предприятия, всички 
капитали и в последна сметка 
всички държави във въртопа 
на автоматизацията. Грани-
ците между страните и блоко-
вете с „различни” системи се 
отварят пред РР. Тези, които 
се опитват да издигат стени 
и телени мрежи пред нея, ще 
умрат първи. А когато всич-
ки се „отворят”, те ще умрат 
вкупом.

Автоматизацията, коя-
то се извършва пред очите 
ни, е само началото на проце-
са. В лабораториите на голе-
мите фирми и университети 
се работи усилено за създава-
не на самообучаващи се авто-
мати, които могат да запом-
нят и анализират собствения 
си „опит”. Последното, заедно 
с машинното разпознаване на 
образи, цветове, звуци и дру-
ги сигнали на външната среда, 
ни отвежда направо и пряко 
до създаването на поколение 
от машини с „изкуствен инте-
лект”. А всичко вкупом води до 
реализиране на „пророчество-
то” на бащата на кибернети-
ката Норберт Винер за затво-
рения кръг на автоматизаци-
ята и последователното из-
важдане на човека от всички 
сфери на производството, ус-
лугите, статистиката и пов-
тарящите се скучни, еднооб-
разни и затъпяващи физически 
и умствени операции.

Тези процеси разкриват не-
ограничени възможности за 
прогрес, за изобилие и прос-
тор пред полета на човешкия 
дух и изправят „Първия свят” 
(а след него и цялото чове-
чество) пред необходимост-
та от нови принципи, крите-
рии и цели на обществената и 
стопанската организация, на 
разпределението и потребле-
нието, на междучовешките и 
международните отношения. 
Раждането на това ново об-

щество предполага смъртта 
и погребението на настояще-
то с неговите политически, 
икономически и класови гос-
подари. Разбира се, те ще се 
опитват да издигат бариери 
от различно естество пред 
РР, да сдържат автоматиза-
цията в някакви допустими за 
тях граници, зад които днеш-
ните структури и отношения 
загубват всякакъв raison d’être 
(смисъл на съществуване – 
б. ред.). Господстващите кла-
си ще се стремят да поста-
вят както този революционен 
процес, така и социалната ис-
тория на човечеството под 
свой контрол. Това обаче едва 
ли ще бъде възможно, дори 
при опити за установяване на 
една световна диктатура или 
на една модерна планетарна 
Римска империя, опитваща се 
с декрети да постави на мяс-
тото на конкуренцията све-
товния монопол и регламент 
на „играта”; да съхрани йерар-
хията на обществените слое-
ве, личностните и груповите 
привилегии – от световната 
столица до последната про-
винция във всеки от петте 
континента; да увековечи не-
равенството и наложи роб-
ството, дори тогава, когато 
пирамидите и палатите ще 
могат да се правят без роби 
и в количество достатъчно за 
всички желаещи.

В новата обстановка, на-
ред с минирането на всички 
устои на днешния свят, с де-
градацията на интелектуал-
ната и политическа енергия 
на водачите му, в противо-
вес на неограничените въз-
можности, които РР откри-
ва пред човешкия род, броди 
миражът за едно планетар-
но владичество, за спиране 
на общественото развитие 
и за създаване на един свръх-
оруеловски кошмар. До наше 
време този господарски „иде-
ал” се е разбивал винаги в кон-
куренцията и в неравномерно-
то развитие на света. Тези 

два процеса са създавали през 
шестте хилядолетия полити-
ческа история нови центрове 
на мощ и апетити върху всич-
ки райони на глобуса, нови 
зони на икономически и вое-
нен вакуум, нови победи и по-
ражения, измитайки по този 
начин бляновете и стремежи-
те на поредните властници, 
експлоататори и наместни-
ци на боговете за завладява-
не на света.

Конкуренцията между 
днешните политически, фи-
нансови и „военно-промишле-
ни комплекси” на САЩ, Евро-
па, Япония и Русия за овладя-
ване на „вакуумите”, поява-
та на нови конкуренти (като 
Китай, Индия, Бразилия и др.), 
цялото неустойчиво равно-
весие на силите между тези 
центрове на мощ, тяхната 
алчност, стремежи към вла-
дичество и печалби правят 
невъзможен контрола над РР, 
чиято степен на развитие 
между другото е мярка за во-
енната сила на всеки един от 
настръхналите в предсмърт-
на схватка индустриално-ми-
литаристични динозаври.

Тази конкуренция ускорява 
превръщането на днешните 
работници в утрешни безра-
ботни. Така, оставайки в рам-
ките на капиталистическа-
та социаликономическа, поли-
тическа и международна сис-
тема, ние вървим към свят, в 
който броят на безработни-
те в свръхразвитите стра-
ни ще достигне 40, 50, 60 или 
70% от активното населе-
ние. Трудно е да се каже коя е 
границата, която ще доведе 
до социална експлозия, още по-
вече че този феномен не е из-
олиран, а се разгръща паралел-
но със серия противодейст-
ващи и забавящи проявата му 
(или съдействащи и ускорява-
щи го) фактори, сили и проце-
си, всеки един от които заслу-
жава отделно изследване.

Такова болшинство от ак-
тивното население – процен-
тът е висок още днес не само 
сред младежта на Европа, – 
изхвърлено от реалните ико-
номически, технически, науч-
ни и културни процеси, пре-
дизвиква зле маскиран ужас 
сред господарите, които про-
дължават да търсят конку-
рентоспособност и рента-
билност, докато програми-
те и плановете им, подчине-
ни на тези две цели, ще раж-
дат ежегодно милионни тъл-
пи от безработни и „излишни 
хора”, които образуват нови-
те „опасни класи”.

Какво решение на тази ди-
лема могат да намерят разно-
калибрените собственици на 
парцели могъщество и богат-
ства, които желаят на вся-
ка цена да съхранят света на 
властта и собствеността?

Ако изключим „крайното 
решение”, което се практи-
куваше в пещите на нацист-
ките концлагери и в Сталино-

» » » продължава на страница 7
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вия ГУЛАГ, или налудничавите 
идеи на някои изплашени от 
перспективата „книжни ти-
гри” на ядрената война, като 
че ли пред „силните на деня” 
не остават много възмож-
ности за справяне със създа-
дените от самите тях мили-
они „излишни”: или нарастващ 
брой безработни „лумпени”, 
или лумпени, фиктивно заети 
в бюрокрацията, полицията, 
армията и всевъзможните па-
разитни институции, профе-
сии и поприща.

С времето тези две кате-
гории „лумпени” могат само 
да увеличат относителното 
си тегло сред активното на-
селение. При държавния капи-
тализъм декласираните „из-
лишни” се впрягаха в хомота 
на непрекъснато нараства-
щото дребно чиновничество. 
Наред с другите си „заслуги”, 
държавните учреждения ста-
ваха инкубатори на мъртви 
души – във всяка учрежденска 
„кантора” (често тя биваше 
стая с размери на затворни-
ческа килия) около някакво по-
добие на бюра седяха по некол-
цина „служещи”, заети с пълне-
не на бездънните каци на бю-
рократизма и изливане на не 
съвсем безсилната си злоба 
върху главите на „ближните”, 
които бумажният порой бе 
довлякъл в „бюрата”.

Паразитите съществуват 
не само в света на „реалния 
социализъм”. При частния ка-
питализъм досегашният ек-
вивалент на тази псевдоза-
етост са безработните, па-
разитните професии и цели-
ят сутеренен свят на големи-
те градове. И понеже „излиш-
ните” стават все по-много-
бройни, либералните адепти 
на „свободата” търсят трес-
каво решение и го намират. 
Ако се съди по статистики-
те за американската иконо-
мика (в която се създават „ра-
ботни постове”) грамадният 
процент на новосъздадените 
в нея места са за прислуга, ла-
кеи, келнери, готвачи, пазачи, 
лични шофьори, портиери и 
т. н. Статистиците откри-
ват с удивление, че нараства-
нето на подобна работна 
ръка се придружава от обез-
ценяването ґ. Така, още начал-
ният тласък на РР се съпът-
ства с нарастване на броя на 
слугите. (В Япония се появя-
ват обяви, с които се търсят 
разводачи, изпикаващи кучен-
ца). Ето какви „перспективи” 
откриват днешните либе-
рални господари на „свобод-
ния свят” пред „излишната” и 
декласирана младеж в робот-
ронната ера! И ето в какви 
форми те се опитват да въз-
родят пометените (от вар-
варите или от младата бур-
жоазия) цивилизации на роб-
ството и крепостничество-
то. Ето, най-после, какви кон-
тури прие Рейгъновата „кон-
сервативна революция”.

С тези и още много други 
подобни мерки и „реформи” на 
своята икономическа и соци-
ална политика властващите 
търсят създаването на „нова” 
социална тъкан и основа на 
своето господство и псевдо-
отдушници, за да избегнат 
верижната и неконтролиру-
ема реакция на социалните 
взривове. Така става очевид-
но за всички безсмислието 
на една обществена систе-
ма, в която, вследствие ро-
ботронното развитие, соци-
алните, икономическите и по-
литическите отношения на 
неравенство, експлоатация 
и подчинение се изпразват 
от съдържание и превръщат 
в анахронизъм, докато госпо-
дарите на света искат да ги 
съхранят на всяка цена.

Ерозията и рухването на 
кърпения (и „променян”, за да 
се съхрани) „обществен ред” е 
въпрос на време. Никой, дори 
бог, не е съумял да спре пото-
ка на времето! Срещу робо-
тронните бомби, с които се 
зареждат основите на днеш-
ните обществени, държавни 
и стопански структури и от-
ношения, няма и като че ли е 
невъзможно откриването на 
някаква „стратегическа защи-
та”.

Капитализмът може да 
бъде само преддверие на ро-
ботронната революция, но в 
него тя не може да бъде завър-
шена. Последното предполага 
премахването на всички бари-
ери – социални, политически, 
парични, културни и морални, 
които днешното общество, 
за да се съхрани, поставя пред 
свободата на творчеството 
и инициативата на милионни 
човешки маси във всяка стра-
на.

Утрешното общество се 
нуждае от свободни творци, 
от хора на инициативата, на 
смелите идеи и проекти. Тряб-
ва му човешка свобода, нео-
граничавана от властта, от 
егоистичните интереси или 
от догмите. А не може да има 
свобода – нито индивидуална, 
нито обществена, – не може 
от аморфната и безименна 
маса да се родят свободни чо-
вешки личности, без да бъде 
ликвидирано господството 
на хилядите върху милионите 
(или на милионите върху ми-
лиардите), без да бъде смаза-
на волята да се властва над 
другите и да се паразитира за 
тяхна сметка, без да бъдат 
унищожени собствеността, 
печалбарството и монопо-
ла – частен или държавен – 
върху даден парцел, отрасъл, 
народ!

Свободното и хармонично 
развитие на всеки и на всич-
ки изисква изкореняването 
на всяка проява на алчност, 
властолюбие и егоцентри-
зъм, на стремеж към разкош, 
лукс, привилегии, слава, суе-
та и т. н. Отнемане на „пра-
вото” да се използва „ближния” 
като слуга, доносник, прос-

титутка, секретарка и т. н., 
и т. н. Това развитие се нуж-
дае от преодоляване на раз-
покъсаността на човечест-
вото и на неравномерност-
та в развитието на отделни-
те му части, от надрастване 
на кастовото, националното 
и расовото тесногръдие, кои-
то като атавизъм може би 
ще се проявяват дълго след 
като всички военно-полицей-
ски, икономически, социал-
ни, културни и морални осно-
вания на властта ще бъдат 
мъртви и изпепелени!

8. РР поставя в дневния 
ред на човечеството 
Социалната революция

Следователно, за завършване-
то на роботронната револю-
ция, която единствена може 
да освободи действително 
човека, е необходимо извърш-
ването на социалната. Заед-
но с това, РР поставя в днев-
ния ред Социалната револю-
ция! Още в днешния свят, с 
развитието на роботронна-
та революция, въпреки проти-
водействията от различни 
страни и естество, ще запо-
чнат да се раждат в живота 
структурите на бъдещето и 
сред масите ще започнат да 
никнат нови идеи, съзнание и 
отношения. Тогава, въпреки 
страха от полицейските и во-
енни репресии, въпреки сила-
та на парите и невежество-
то, въпреки оглупяващата 
роля на масмедии, идеологии 
и религии, ще започне рево-
люционното пробуждане, въ-
преки деформиращото тегло 
на днешните институции и 
тайното или явно, но винаги 
ретроградно взаимодейст-
вие на властниците от це-
лия свят, което задържа об-
ществената еволюция на въз-
можно най-ниското ниво. Ще 
започнат да се очертават 
тенденциите и контурите 
на бъдещия свят, който ние 
кратко нарекохме анархоко-
мунистически!

През десетилетията, кои-
то предстоят, революцион-
ната криза и откриващите се 
перспективи пред човечест-
вото ще нарастват вслед-
ствие разгръщането на про-
цеса на автоматизация във 
всички сфери – производство, 
услуги, статистика, разпре-
деление, планиране и пр. В ос-
новата на този процес нами-
раме съединението на компю-
трите с роботите. Те създа-
ват инфраструктурата на 
новия свят, в който човекът 
ще бъде освободен от тежкия, 
неприятен и задължителен 
труд. Т. е. от онзи труд, кой-
то е бил досега една от при-
чините паразитите да го из-
бягват, да го стоварват вър-
ху други в различни форми: роб-
ство, крепостничество или 
наемен труд. Откъдето и из-
граждането на апарата на на-
силието – държавата, с чиято 
помощ те поддържат до днес 
експлоатацията, класовата 
структура на обществото с 
неговата пирамидална йерар-
хия, централизъм, командване 
и подчинение.

Заедно с унищожението 
на принудителния труд, ав-
томатизацията създава (за 
пръв път в историята на чо-
вешките общества) свободно 
време, технически и комуни-
кационни възможности за ин-
формиране на всички, за учас-
тието им в предварителни-
те дискусии на всички нива, 
както и прякото участие на 
всеки в управлението на об-
ществените дела чрез избо-
ра на решение на въпроси от 
всякакъв обхват, благодаре-
ние на информатиката. При 
това с пряко участие в упра-
влението, т. е. самоуправле-
ние, не само в рамките на па-
триархалните и изолирани 
селски общини, на „свободни-
те градове” от средновекови-
ето или на удавените в кръв 
революционни опити за замя-
на на властта с анархията от 
Парижката Комуна насам, но и 
в планетарен мащаб.

9. Социалната 
смърт на класите 
в индустриалното 
общество

От друга страна, този процес, 
който за краткост нарекохме 
РР, предизвиква пред очите ни 
социалната смърт на класите 
в индустриалното общество 
и остатъците от предишни-
те цивилизации (занаятчии, се-
ляни и пр.). Най-напред от соци-
алния живот изчезват селяни-
те (в най-напредналите стра-
ни те представляват незна-
чителен процент от населе-
нието). След това процесът 
обхваща наемните работници 
в индустриите, услугите, ла-
бораторните работи и дори 
в част от научните изследва-
ния. Но без наемен труд няма 
капитал!

Свиването на броя на заети-
те в производството и спома-
гателните сфери (където се 
създава принадена стойност и 
се реализират печалбите) вле-
че със себе си и смъртта на ка-
питала, израстващ върху екс-
плоатацията на наемния труд.

В момента, в който авто-
матизацията стане всеобща, 
частната собственост както 
върху заводи, фабрики, мини, 
стопанства и пр., така и върху 
продукцията става безсмисле-
на, защото продуктите не мо-
гат да бъдат продавани (при 
това с печалба) на лишените 
от труд, заплати и собстве-
ност екс-пролетарии, селяни, 
занаятчии и пр. От този мо-
мент нататък „законите” на 
стоковото стопанство и па-
зара стават невалидни.

Съхранението на класите, 
неравенството и властта – в 
едно общество, в което не съ-
ществува експлоатацията на 
чуждия труд поради това, че 
РР го е заместила с роботи-
те – трябва да се базира из-
ключително върху извън-ико-
номическата принуда на дър-
жавата, както е било при роб-
ството и феодализма. •

(следва)

» » » продължава от страница 6
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Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
Започваме публикацията на 
книгата под горното загла-
вие с надеждата, че тя ще 
послужи за самообразование-
то на българските анархи-
сти.

Предисловие към руския 
превод

Оригиналното название на 
произведението е: Често за-
даваните въпроси за анархи-
зма. На руски то е променено 
като Анархия, Анархизъм. Въ-
проси и отговори. Доколкото 
е възможно, са съхранени пре-
водите на цитатите.

Андрей. Рязан, 2004 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА:

1. Анархизъм
1.1 Произходът на думата 

„анархия”
1.2 Какво означава анархи-

змът?
1.3. Защо анархизмът се на-

рича още либертарен со-
циализъм?

1.4. По какво се различават 
социалистите от анар-
хистите?

1.5. Появата на анархизма.
2. Цели на анархизма.
2.1. Същността на анархи-

зма.
2.2. Свобода.
2.3. Отношението на анар-

хистите към организа-
цията.

2.4. „Абсолютна” свобода.
2.5. Равенство.
2.6. Солидарност.
2.7. Воля.
2.8. Отношение към йерархи-

ята.
2.9. Идеалите на едно анар-

хично общество.
2.10. Против йерархията.
2.11. Пряка демокрация.
2.12. Съгласието като алтер-

натива на демокрация-
та.

2.13. Индивидуализъм и колек-
тивизъм.

2.14. Волунтаризъм.
2.15. Човешката природа и 

анархизмът.
2.16. Свръхчовека.
2.17. „Второразрядния”.
2.18. Тероризъм и анархизъм.
2.19. Етика на анархизма.
3. Сравнителна класифика-

ция на анархистически-
те течения.

3.1. Различия между анархо-
индивидуализма и анар-
хосоциализма.

3.2. Разновидности на анар-
хосоциализма.

3.3. Еко-анархизмът.
3.4. Пацифизъм и анархизъм.
3.5. Анархофеминизмът.
3.6. Култура на анархизма.
3.7. Анархизъм и религия.
3.8. Чист анархизъм.
4. „Класици” на анархизма.

РЕЗЮМЕ НА ИСТОРИЯТА 
НА АНАРХИЗМА ПРЕЗ XIX – 
XX  ВЕК

Източници: У. Годуин, М. Щир-
нер, П. Ж. Прудон, М. Бакунин

Анархистите в Първия Ин-
тернационал и в Парижката 
комуна.

Анархистическото движе-
ние на границата на XIX и XX 
век

П. А. Кропоткин
Революционен синдикали-

зъм, анархосиндикализъм и 
FORA

Анархистите във Велика-
та руска революция от 1917-
1921

Анархистите и граждан-
ската война в Испания през 
1936-1939

1968 г. и съвременното 
анархистическо движение

Въведение

Пролетарии	от	целия	свят,	
дълбоко	в	душите	си	търсете	
и	създайте	истината:	никъде	

другаде	не	ще	я	откриете.
Пьотр Аршинов. История на 

Махновското Движение

Тази книга е написана от анар-
хисти от целия свят, като 
опит да се обобщят анархис-
тическите идеи и теория. 
Този текст е съвместно уси-
лие на анархистически групи 
за предоставяне на полезна 
информация за анархистиче-
ските организации и дискуси-
онни клубове с надеждата, че 
идеите на анархията ще бъ-
дат реализирани. Тук са пред-
ставени аргументи, които 
доказват защо хората тряб-
ва да бъдат анархисти, как-
то и опровержение на оби-
чайните доводи срещу анар-
хизма, с които се сблъскваме. 
Освен това, този документ 
е опит да се възстанови до-
брото име на анархизма и ис-
тинското значение на дума-
та Анархия.

Тъй като анархистически-
те идеи изглежда са в несъг-
ласие със „здравия разум” (на-
пример с „ние се нуждаем от 
държава и капитализъм”), 
трябва да посочим защо анар-
хистите мислят така. За 
разлика от много политиче-
ски теории, анархизмът от-
рича стереотипите и вмес-
то това изгражда своите 
идеи и идеали въз основа на 
задълбочен анализ на човеш-
кото общество, както и на 
принципите на човечността. 
За да може читателят пра-
вилно да разбере същността 
и принципите на анархизма, 
ние представихме своите ар-
гументи в максимално разши-
рена форма, без да ги опро-
стяваме. Макар че размерът 
на книгата може да изплаши 
случайния читател, нейната 
големина е оправдана.

Също така, читатели-
те могат да ни обвинят в 
чести цитирания: цитати-
те са удобен начин да избег-
нем необходимостта да ми-
слим (А. Милн). Това не е така. 
Включили сме многобройни 
цитати от известни анархи-
сти по три причини. Първо, 
за да покажем, че не следва-
ме сляпо идеите на Класици-
те на анархизма. Второ, кое-
то е най-важно, то ни позво-
лява да свържем миналото на 
анархизма с неговото насто-

яще. И накрая, цитатите се 
използват за предаване на са-
мите идеи, а не на тяхното 
описание.

Освен това цитираме мно-
го, както за да дадем възмож-
ност на читателите да фор-
мират мнението си за цити-
раните произведения, така и 
за да спестим място. Напри-
мер цитатът на Ноам Чом-
ски за държавната подкрепа 
на капитализма предполага, 
че аргументите ни се осно-
вават на факти и ние, без да 
представяме всички аргумен-
ти, се позоваваме на твър-
дението на Чомски. Заинте-
ресованите читатели мо-
гат да прочетат цитирания 
текст, ако искат да научат 
повече за това.

Трябва също така да раз-
кажем историята на създа-
ването на тази книга. Тя за-
почна през 1995 г., когато 
група анархисти се събраха, 
за да напишат опровержение 
на изявленията на привърже-
ниците на либертарните ка-
питалистически идеи, че са 
анархисти. Участвалите в 
този проект прекараха мно-
го часове в разговори с тези 
хора за това могат ли капи-
тализмът и анархизмът да 
съществуват заедно. Накрая, 
групата активисти реши, че 
е най-добре да състави тази 
работа под формата на от-
говори на „Често задавани въ-
проси”, обясняващи защо анар-
хистите ненавиждат капи-
тализма и защо анархокапи-
тализмът не е анархизъм.

Много се надяваме, че 
свършихме полезна работа 
за анархистите и другите 
противници на капитализма. 
Може би дори ще трябва да 
благодарим на много „либер-
тариански” капиталисти за 
появата на тези „Често за-
давани въпроси за анархизма”, 
защото именно техните 
глупави аргументи и споро-
ве с анархисти ни подтикна-
ха да започнем тази работа. 
За тях обаче това ще бъде 
твърде голяма чест, защото 
извън интернет те са нищо. 
Те само успяха да ни нервират 
със своите глупости. Зато-
ва разделите F и G, които се 
състоят предимно от ранния 
вариант на „Често задавани-
те въпроси за анархизма”, са 

включени, само за да опровер-
гаят мнението, че един анар-
хист може да бъде привърже-
ник на капитализма. Подобни 
твърдения се срещат и в ин-
тернет, въпреки че в реал-
ния живот не би трябвало да 
ги опровергаваме, тъй като 
почти всички анархисти са 
съгласни с това, че анархока-
питализмът не е анархисти-
ческа теория и че неговите 
поддръжници не са част от 
анархистическото движение.

По този начин „Често за-
даваните въпроси за анархи-
зма”, които се появиха по гор-
ната причина, се разшириха и 
станаха много повече, откол-
кото си представяхме в на-
чалото. Тази работа се пре-
върна в своеобразно въведе-
ние в анархизма, в неговите 
идеи и история. Анархисти-
те вярват, че няма леки пъ-
тища, че свободата трябва 
да се основава на индивидуал-
ната отговорност и затова 
тази книга е разгърната. Тя 
оспорва многото твърдения, 
че анархистическите идеи 
са напълно нереалистични. 
Също така осъзнаваме, че да-
леч не всички въпроси, които 
сме разгледали в тази книга, 
се задават често. Просто ис-
кахме да включим в нея макси-
мума от аргументите, кои-
то имаме.

Сигурни сме, че много анар-
хисти няма да се съгласят на 
100% с това, което сме напи-
сали. Това е нормално явление 
в движение, основано на ин-
дивидуалната свобода и кри-
тичното мислене. Въпреки 
това сме уверени, че пове-
чето анархисти обикновено 
ще се съгласят с основната 
част от работата ни. Ние 
уважаваме мнението на оне-
зи, които не са съгласни с ня-
кои от тезите ни, защото ис-
тинското изразяване на анар-
хистическите идеи и идеали 
се състои в свободата на 
всяко мнение. В анархисти-
ческото движение има много 
разногласия и спорове върху 
различните аспекти на анар-
хистическата теория и прак-
тика. Анархистите винаги са 
толерирали различните глед-
ни точки по отделни въпроси 
и винаги са били готови да ра-
ботят заедно, въпреки незна-
чителните разногласия. Оп-
итахме се да отразим това 
и се надяваме, че успяхме да 
представим идеите на най-
разнообразните тенденции в 
анархистическото движение.

Настоящата работа не 
е ортодоксална теория на 
анархизма, която всички анар-
хисти трябва да спазват вяр-
но, а е отправна точка за изу-
чаване на анархизма и за при-
лагане на анархичните идеи. 
Смятаме, че анархизмът е 
жива теория, постоянно раз-
виваща се от множество не-
зависими, индивидуални и ко-
лективни усилия. Само чрез 
прилагане на нашите идеи на 
практика човек може да от-
крие техните силни и слаби 
страни и като ги вземе под 

внимание, да разработи анар-
хистическата теория в нови 
направления и в светлината 
на новия опит. Надяваме се, 
че това произведение отра-
зява процеса на самостоя-
телни действия и самообра-
зование и помага за неговото 
осъществяване.

Сигурни сме, че има много 
въпроси, които не са разгле-
дани в тази книга. Ако се ин-
тересувате от нещо, което 
искате да добавим, коменти-
раме или включим в тази ра-
бота, трябва да се свържете 
с нас. Книгата не е наша „соб-
ственост”. Тя принадлежи на 
цялото анархистическо дви-
жение и е създадена, за да се 
превърне в постоянно разви-
ваща се, жива теория. Иска-
ме тя да расте и да се разши-
рява с нови идеи от възмож-
но най-много хора. Ако искате 
да участвате в тази инициа-
тива, свържете се с нас. Ако 
някой (особено от анархисти-
те) иска да се запознае или да 
разпространи тази работа, 
не бива да се стеснява. Това е 
ресурс на анархистическото 
движение. Поради тази причи-
на гарантираме, че „Често за-
даваните въпроси за анархи-
зма” са и винаги ще останат 
достъпни за всички безплат-
ни публикации.

Надяваме се тази книга да 
ви накара да мислите. Също 
така се надяваме, че благода-
рение на нея поне някои хора 
ще станат анархисти и това 
ще ускори създаването на 
анархистическо общество. 
Въпреки многото неуспехи в 
анархистическото движение, 
ние, създавайки тази книга, 
показахме, че анархизмът, въ-
преки всичко, беше и си оста-
ва жизнеспособна, последова-
телна революционна идея.

Посвещаваме тази си ра-
бота на милионите анархи-
сти, живи и мъртви, на онези, 
които са се опитвали и се оп-
итват да създадат един по-
добър свят. „Често задавани-
те въпроси за анархизма” бяха 
публикувани за първи път на 
19 юли 1996 г. в чест на 60-
тата годишнина от испан-
ската революция от 1936-
39 г. и посветени на героите 
на испанското анархистиче-
ско движение. Надяваме се, че 
нашата работа ще помогне 
за освобождаването на све-
та.

Авторите на „Често 
задаваните въпроси за 

анархизма”: Йън Маккей, Гари 
Елкин, Дейв Нийл, Ед Бораас

Благодарни сме за приноса 
към развитието на анархи-
зма на: Андрю Флуд, Майк Бо-
лард, Франсоа Кокет, Джамал 
Хана, Майк Хабен, Грег Алт, 
Чък Мънсън, Полин Маккор-
мак, Нестор Махно. А също и 
на нашите колеги анархисти 
от всички страни и организа-
ции! •

Превод от руския превод на 
Андрей (Автономно действие – 

Рязан)
(следва)

„Често задавани 
въпроси“, обясня-
ващи защо анар-
хистите нена-
виждат капи-
тализма и защо 
анархокапитали-
змът не е анар-
хизъм
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САМОПРИЗНАНИЯ НА ПРЕСТЪПНИ УМОВЕ

„Велики“ мисли на „велики“ хора
Веднъж Роналд Рейгън казал 
пред журналисти: Правител-
ството не решава проблеми, 
то ги финансира.

Важно самопризнание. 
Представете си – някъде въз-
никва някакъв проблем. За ре-
шаването му се създава екип, 
който получава бюджет да ра-
боти… и тук се запитайте: 
екипът от бюрократи нима 
ще се разбърза да решава про-
блема, вместо спокойно да си 
папка отпуснатото финанси-
ране до заслужената пенсия. 
Решаването просто не е из-
годно. Правителството е ще-
дро към бюрократите, гарван 
гарвану око не само не вади, 
но и споделя намерената мър-
ша. Проблемите са проблеми 
за едни (мнозинство) хора, но 
обилна хранилка за други (мал-
цинство). Тъкмо това е онази 
несправедливост, която анар-
хистите искаме да премах-
нем веднъж завинаги.

Най-великият контрарево-
люционер на всички времена, 
Владимир Илич Ленин писал 
в писмо до съратници: Чест-
ността в политиката е в ре-
зултат на сила, лицемерие-
то – в резултат на слабост.

Красиво звучи. Много вяр-
но. Стига да не идваше от ус-
тата (или ръката с писалка) 
от един отявлен лицемер. Ако 

политиците, професионални 
лицемери, са „слаби”, нима „си-
лен” е народът, който позво-
лява и търпи това лицемерие?

Колкото до Ленин и него-
вата „мъдрост”, предвид ис-
торическите факти, ако при-
ложим неговата формула по 
неговата глава, то се полу-
чава, че болшевиките, чийто 
вожд бе въпросният, никога 

не са били силни, никога не са 
се чувствали такива, иначе не 
биха лъгали на всяка крачка.

Наследилият трона на бол-
шевишки вожд след Сталин, 
придворният му палячо и па-
лач Никита Сергеевич Хруш-
чов в разговор в тесен кръг 
произнесъл присъда, под коя-
то попадал и той самият: По-
литикът е човек, който обе-

щава на народа да построи 
мост там, където и река няма.

Урок по лицемерие е препо-
давал и милиардерът Стив 
Джобс – икона за мнозина. Ка-
зал е: Ако се държиш самоуве-
рено, сякаш нищо не може ти 
се опре, това работи. Престо-
ри се, че контролираш ситуа-
цията, хората ще ти повяр-
ват.

По някое време стигнал до 
дълбокомисления извод, че кол-
кото по-стари ставаме, тол-
кова повече поумняваме и по-
степенно разбираме, че ръч-
ният часовник за трийсет до-
лара и часовникът за триста 
долара показват едно и също 
време.

И една мисъл от човек, из-
вестен като консервативен 
както в живота, така и в ра-
ботата си, но достатъчно 
честен като учен – астрофи-
зикът Фред Хойл, за когото 
думата велик не се нуждае от 
кавички. До края на дните си се 
е инатил да признае теорията 
на „Големия взрив”. През 1957 г. 
е написал научнофантастичен 
роман „Черният облак”, преве-
ден и издаден и у нас. В него, с 
прямотата на учен пише:

Пълна и окончателна загу-
ба на власт – това е най-ужас-
ната перспектива, която по-
литиците могат да си въоб-
разят. Всичко друго помръква 
пред нея.

И – добавям от себе си – за-
ради това са готови на всич-
ко, за да не изгубят най-свид-
ното им. Пак според реплика 
от Фред Хойл: След като така 
и така ни чака наказание, мо-
жем да си позволим престъп-
ление. •

Христо Николов

Правителството не решава проблеми, то ги финансира
Роналд Рейгън

Честността в политиката е в резултат на сила, лицемерието – 
в резултат на слабост

Владимир Ленин
Политикът е човек, който обещава на народа да построи 

мост там, където и река няма
Никита Хрушчов

Пълна и окончателна загуба на власт – това е най-ужасната 
перспектива, която политиците могат да си въобразят. Всичко 

друго помръква пред нея
Фред Хойл

НАШИТЕ ДРУГАРИ ПО СВЕТА

Революционно действие от Беларус

Революционно действие е 
анархистическа организация, 
обединяваща активни учас-
тници в анархистическото 
движение. Идеологическата 
платформа на Революционно 
действие е анархокомунизъм, 
социален анархизъм и нелегал-
ност. Рупор на нашата пози-
ция са сайтът и социалните 
мрежи, в които изразяваме по-
зицията си по конкретни пово-
ди, обясняваме дейността на 
анархистическото движение, 
публикуваме инструкции и пре-
поръки.

РД е организация, защото 
за развитието на движението 
и приближаването на социал-
ната революция е необходима 
системна, постоянна дейност, 
придружена от планиране, ана-
лиз и подобряване на нейната 
ефективност. Това изисква ма-
териални, човешки и информа-
ционни ресурси. Организация-
та позволява да ги разпределя-
ме по такъв начин, че дейност-
та на участниците в организа-
цията да не се ограничава само 
до една посока, а да се разпрос-
тира във възможно най-широ-
кото поле на практиката. Ор-
ганизацията има свой клон в 
Украйна.

Стратегически цели на 
Революционно действие 
(РД)

1. Осветляване на дейност-
ите на анархистическото 
движение и популяризиране на 
анархистическите идеи в об-
ществото. Сайтът функцио-
нира като рупор на радикална-
та част на анархистическото 
движение.

2. Създаване на силно, под-
готвено и организирано анар-
хистическо движение. Преда-
ване на опита от поколение на 
поколение и идейно обучение: 
израстване на новобранците 
в подготвени революционери, 
които са в състояние да ре-
шават широк спектър от за-
дачи, заставащи пред движе-
нието. Липсата на предаване 
на опита е една от най-важни-
те причини за поражението 
на много обещаващи движения 
от миналото. Отчасти сай-
тът служи за тези цели, съща-
та работа се извършва и при 
пряко взаимодействие с акти-
вистите.

Основният акцент е върху 
предаването на практическия 
опит: от въпросите на сигур-
ността до уличните акции и 
радикалната практика. Също 
така е важно да се разпрос-
траняват идеологическите 
принципи (анархокомунизъм, 
нелегалност) и стратегиче-
ският избор (социалната рево-
люция като единствен начин 

за постигане на анархизма) и 
оценка на действията на орга-
низацията.

Принципът на концентрич-
ните кръгове (брой 9/2019 на 
Свободна мисъл) се използва 
като основа за практическа-
та работа с активистите и 
другите участници в социал-
ните движения.

3. Стремеж на организа-
цията да бъде колектив от 
най-добрите организатори и 
пропагандатори на анархис-
тическото движение с близка 
идейна платформа. От малци-
ната, които участват в дви-
жението, независимо от по-
литическата конюнктура и 
външните условия, тоест на 
запалените привърженици на 
идеалите на анархизма. РД се 
застъпва за синтез на агита-
ционната работа и директни-
те действия. За синтез на ра-
ботата в медийното поле и 
нелегалната работа. Само ра-
ботата в медийното поле без 
възможност за радикална бор-
ба прави движението слабо и 
неспособно да отговори адек-
ватно на предизвикателства-
та на времето. В същото вре-
ме навлизането в дълбока не-
легалност ще обезкръви дви-
жението и ще направи невъз-
можно включването в него на 
тези, които се интересуват 
от анархистическото движе-
ние и реализацията на анархис-
тическото общество на прак-
тика.

4. Методът на социалната 
революция като единствен на-
чин за установяване на глобал-
но анархокомунистическо об-
щество. Създаването на та-
кова общество се счита за 
реална задача и е крайна цел 
на организацията. В същото 
време организацията не ми-
сли, че само със своите усилия 
или с усилията ґ като аван-
гард ще направи такава рево-
люция възможна. Ние считаме 
възможно сътрудничеството 
с много други анархистически 
колективи по света с идеоло-
гически позиции близки до на-
шите.

5. Разширяване – организа-
цията търси начини за интен-
зивно разширяване, както в 
Беларус, така и в чужбина. РД 
е готова за международно съ-
трудничество, обмен на опит 
и взаимопомощ.

Принципи на 
Революционно действие

1. Членството в организа-
цията е затворено – никой из-
вън организацията не трябва 
да знае действителния ґ със-
тав, членовете ґ не афиши-
рат своята принадлежност.

2. Организацията разпре-
деля отговорностите. Всеки 
участник отговаря за опреде-
лени задачи и изпълнява реди-
ца функции, които осигуряват 
развитието на организация-
та и движението.

3. Всеки член на организация-
та има равно право на глас. Чо-
век може да бъде както приет 
в организацията, така и изклю-
чен от нейните редове. Всич-
ки решения в организацията се 
вземат на колективно обсъж-
дане, стратегически важните 
въпроси се решават с консен-
сус, тактическите – чрез гла-
суване, ако това е необходимо.

4. Планирането е ключът 
към успешната революционна 
работа. Използването на оп-
ределени методи от членове-
те на организацията е оправ-
дано от обективните обстоя-
телства, водещи до ползи за 
движението и перспективи за 
развитието ґ, а не от есте-
тическата привлекателност 
или личната привързаност. 
По този начин организацията 
прилага онези методи за бор-
ба, които са най-целесъобраз-
ни в даден момент.

5. Конспирация – организа-
цията е полунелегална, част 
от резултатите от нейната 
дейност не се афишират и не 
се публикуват в публичното 
пространство.

6. Нелегалност – органи-
зацията извършва дейности, 
без да се съобразява със за-
конността на едно или друго 
действие. Ефективността на 
действията се поставя на пре-
ден план, а дали то е забране-
но, или разрешено от закона е 
второстепенно. •
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КРИТИКА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ РАЗУМ

Ролята на народа в историята
Историята изобилства със 
смени на епохи, цивилизации 
и режими. Понякога бавни и 
мъчителни, друг път брутал-
ни и експлозивни. Кой извърш-
ва тези промени? Имат ли те 
посока? И кого ползват? Напо-
следък е модно (и удобно) да 
сочат народа като техен ав-
тор.

Но що значи народ?

Тирани, демагози, трибуни и 
прочее исторически негодяи 
отъждествяват народа със 
себе си или с класата, чиято 
еманация са. Марксическите 
родолюбци не правят изключе-
ние от това правило. В своя-
та „Детска болест…” Ленин, с 
помощта на няколко словесни 
фокуса, сви „масите” до проле-
тариата, последния до парти-
ята, а нея до водачите ґ. На 
друго място в многотомни-
те си съчинения той пише: В 
моменти като днешния (1921), 
когато пролетариатът се е 
декласирал, неговата истори-
ческа роля може да бъде изпъл-
нена много по-удачно от про-
летарския диктатор при усло-
вие, че волите на милионите 
са безпрекословно подчинени 
на неговата единна воля.

И така, вместо неосъзна-
тите маси – „пролетарското” 
градоначалство с полицейски-
те пристави. Нулите стават 
милиони, когато пред тях за-
стане единицата. Историче-

ската роля на народа и негови-
те прогресивни производни се 
оказва отново в ръцете на ге-
рои и водачи.

Наследниците на малкия 
рижобрад пръч опростиха ди-
алектическите триади. Пар-
тийното началство дегизира 
„пролетарската” диктатура 
като „народна държава” и на-
рода – като „съюз на друже-
ски класи”, с което „постъпа-
телният и прогресивен ход на 
историята” трябваше да зам-
ръзне в поза, наподобяваща по-
следната картина на Гоголе-
вия „Ревизор”.

Ако отминем тези задълбо-
чавания на марксизма и произ-
тичащите от тях въплъще-
ния на историческия разум, 
кой е моторът на промените?

Във всеобщата история на 
човечеството класовата бор-
ба между роби и патриции за-
вършва с победата на варвар-
ските вождове; тази между 
феодали и крепостни селяни – 
с възхода на притежателите 
на кесии на „Запад” и на маркси-
ческите жандарми на „Изток”. 
Никак не е ясно с какво ще за-
върши борбата между проле-
тариата (с цялата му много-
ликост) и капитала, частен 
или държавен. Тези „дребни” 
отклонения не отговарят на-
пълно на декламациите на два-
мата класици в „Манифеста”.

Едно значително по-точ-
но приближение към механика-
та на политическите и соци-

алните промени в историята 
читателят ще намери в Ору-
еловата теория за „нисшите, 
средните и висшите класи” (и 
в моята брошурка 1984 годи-
на, литературата и живота). 
На бъдещите изследователи 
оставяме да осветлят роля-
та на лумпените (единстве-
ната „класа”, която подобно 
църквата е преживяла всички 
цивилизации). Само ще отбе-
лежим, че те са имали реша-
ваща роля в много „повратни 
моменти” на политическата 
история, от която „масите” 
са били изключени поради същ-
ността на политиката: кой-
то държи властта, не произ-
вежда, а който произвежда – 
не властва!

Тези, които „правят ис-
торията”, дори и да са били, 
престават да бъдат роби, се-
ляни или работници. Те ста-
ват властници. Веднъж пре-
косили Рубикона на властта, 
Цезарите се разделят завина-
ги с безименните маси. Тяхна 
цел става превръщането на 
последните в магарешки гръб 
и фундамент на държавната 
сграда.

Така стои въпросът с наро-
дите, класите и техните бор-
би в световната история. Ро-
лята на българския народ не е 
по-различна, но тази тема би 
трябвало да бъде разгледана 
по-пространно в една 13-том-
на История на народа (по том 
на век). Тук през нея минаваме 

в галоп, за да се откроят вър-
ху тъмния народностен фон 
китайските сенки на власт-
ниците.

В течение на 1250 годи-
ни от тринадесетвековната 
история народът са селяни-
те. Буржоазната индустриа-
лизация и „социалистическо-
то акумулиране на капитали”, 
последвали двете „освобожде-
ния” (през 1878 и 1944 г.), пре-
върнаха селския народ в индус-
триално-работнически. Това 
„естествено” сменяне на на-
родната физиономия обаче 
започва да се деформира под 
влиянието на два съвършено 
независими процеса. Първият 
е свързан с поменатите две 
освобождения, с които руски-
ят империализъм на два пъти 
изтръгва преждевременно 
плода от утробата и засил-
ва нормалните уродства на 
капиталистическото разви-
тие. Вторият е предизвикан 
от информатизацията, ав-
томатизацията и роботиза-
цията или това, което аз на-
ричам роботронна револю-
ция. Тя води към едно ново, не-
познато лице на народа. Дър-
жавнокапиталистическата 
диктатура, в стремежа си да 
разшири своята социална опо-
ра от полухранени паразити, 
обезобразява това лице. Чрез 
централизираната и бюрокра-
тизирана икономика тя беше 
на път да създаде чиновниче-
ския „народ”.

Ролята на всеки един от 
тези, изменящи физиономия-
та си „народи”, зависи от от-
говора, който те дават на 
основния въпрос на полити-
ческата история: кой – кого? 
Властта – народа или обра-
тно? Досега народът или „ма-
сите” са играли ролята на 
страдателен залог поради съ-
отношението на силите.

Припомням формулата на 
властническото величие: В = 
Т. Т. Н, където първото Т е про-
дължителността на власт-
ването, второто Т е тери-
торията, измерена в хиляди 
квадратни километри, върху 
която историческият задник 
е господствал, и Н е прикре-
пеното към нея подвластно и 
послушно население, изчисле-
но в милиони поданици.

Тогава, ако силата на маси-
те C е обратнопропорционал-
на на величието на властни-
ците B, ще получим: C = 1/B = 
1/T.Т.Н, откъдето математи-
чески и практически се вижда, 
че е достатъчно поне една от 
величините в знаменателя да 
започне да клони към нула, за 
да стане силата на народа го-
дна да сложи край на властта 
и нейната история.

Силата на властниците се 
получава по правилото на па-
ралелограма. Тя е резултант-
на от упражняваното върху 
масите насилие и съпротива-
та, която народът му оказ-
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ИСТОРИЯ

Погребението на Бакунин
Берн, 4 юли

Пиша Ви под живото впе-
чатление за случилото се. Не 
очаквайте подробен, обмис-
лен отчет. Нямаше време да 
се събира такъв, а и не беше 
до това, а до онова, което 
се виждаше и чуваше, което 
беше неизбежно оскъдно. Ще 
се опитам да напиша само фа-
ктите, защото не пиша за ня-
какъв дребен деятел, редови, 
значението на когото тряб-
ва да обяснявам, а пиша за Ба-
кунин, името на когото е цяла 
история…

Внезапно и напълно неочак-
вано за всички местни русна-
ци се разпространи няколко 
дни преди смъртта на Баку-
нин тревожен слух: Бакунин е 
в Берн! Бакунин е безнадежден! 
Бакунин умира! Не можех да по-
вярвам, не исках да повярвам. 
Старите другари по дело, Бру-
се (Пол Луи Брусе  – б. ред.), жи-
веещи в Берн, не знаеха нищо. 
Случайно една руска студент-
ка, от най-скромните, е чула 
това, едва ли не от професор 
Райхел. В миг всичко прогово-
ри: без разлика на партиите, 
без разлика на мненията, всич-
ки руснаци, на които е скъпо 
движението от последно вре-
ме, всички живи хора от всич-
ки нации, живеещи в Берн, се 
втурнаха да разберат. Оказа 
се, че в края на юни М. А. Ба-

кунин е пристигнал в Берн да 
търси облекчение на своето 
последно заболяване. Той е до-
шъл при своите приятели – ле-
каря Райхел и юриста Фохт 
(Допусната неточност: прия-
телят на Бакунин Адолф Рай-
хел е бил музикант, а лекар е 
бил Карл Фохт – б. прев.). В съ-
щия ден са тръгнали писма, 
телеграми във всички страни 
и едва тогава старите прия-
тели в Женева, в швейцарска 
Юра са узнали тъжната нови-
на.

Когото и да срещнеш, всич-
ки говорят за едно. Чухте ли? 
Знаете ли? Не видяхте ли? Но 
да видиш беше трудно. Още 
в четвъртък, 29 юни, говоре-
ха, че Бакунин е в безсъзнание. 
Една госпожа искаше да го по-
сети в болницата, но Фохт я 
отклони от това. И никой от 
познатите ми лица не видя 
вече жив Михаил Александро-
вич. В събота на 1 юли срещам 
един от тях бял като платно. 
Чувствам, че пребледнявам и 
аз. „Почина!” Изглежда, че два 
дни всички са се подготвяли за 
новината, но да се подготвят 
не са могли. Почина. Да, почи-
на в малката болница почти 
сам. Доколкото ми е известно, 
едва ли някой от старите при-
ятели е бил при кончината му.

Само ако можех да погледна 
мъртвия! Оказа се, че е по-лес-

но. Тъй като покойниците не 
остават в частната болница, 
то тялото на Михаил Алек-
сандрович беше преместено 
във военната болница. Тук дой-
доха някои студентки.

Ето го, революционният ги-
гант, пред когото трепереха 
господарите на народите! Не-
уморим агитатор, който до 
последните години не може-
ше да живее, без да се бори с 
шарлатаните на властта на 
земята, с идолите на власт-
та на небето! Този, присъст-
вието на когото на граница-
та на страната се считаше 
за опасно! Той малко се беше 
променил. Подуването на ли-
цето изглаждаше бръчките. 
Изглеждаше, че погледът му 
ще светне, че ще избухне не-
говата пламенна реч! Но око-
ло очите и устата имаше кър-
вава пяна. Този, когото не сма-
заха от тъмниците на Саксо-
ния, Австрия, Русия; който от 
Сибир се върна след 15 годи-
ни все същият неукротим бо-
рец – беше най-накрая сломен 
в мирния Берн…

Но така нататък и така на-
татък… Ще съобщя факти.

Вчера за 16:00 часа беше на-
срочено погребението. Нео-
чакваността на новината из-
ненада всички. Бернската сек-
ция на Интернационала уве-
доми когото можеше. Беше 

изпратена на юрците и в Же-
нева. Ако можеха да известят 
всички страни и местности, 
по които Бакунин остави сле-
да от своя живот, своето вли-
яние, трябваше да призоват 
целия свят. Дрезден, Прага, 
Париж, Лион, Лондон, Сток-
холм, Италия, Испания тряб-
ваше да присъстват на погре-
бението на този, който влезе 
в тяхната история; да не го-
ворим вече за нашата роди-
на, където толкова приятели 
и врагове, толкова хвалители 
и хулители бяха пробудени към 
обществения живот или дове-
дени до дейността с думите 
и делото, истините и парадо-
ксите на този световен аги-
татор.

Започнаха речите… Не ис-
кайте от мен да ги разкажа. 
Вие вероятно ще ги проче-
тете подробно в „Бюлети-
на”. Какви са думите? Подобни 
думи се повтарят на десетки 
гробове. Но тук трябва да си 
на място, трябва да усетиш 
тази електрическа искра, коя-
то минаваше през слушатели-
те… Всички тези речи се из-
пълниха със смисъл само от на-
строението на присъстващи-
те. Ще разкажа накратко, сухо 
основните мисли, които ще 
си спомня; вие сами си пред-
ставете, ако сте в състоя-
ние, какво се усещаше и мисле-

ше, усещаше от говорещите, 
понякога задавящи се от съл-
зи, мислеше от слушателите, 
пред които преминаваше жи-
вотът на покойника…

Първи говореше на гроба 
Швицгебел. Прочете телегра-
ма от Кафиеро; прочете пис-
мо от Шо дьо Фон, подписано 
от Флок и още някой. Той гово-
реше и от името на своята 
секция.

Жуковски направи очерк на 
биографията на покойника, го-
вореше за преследванията, на 
които е бил подложен Бакунин, 
на които са били подложени и 
други емигранти от страна 
на правителствата на тези 
страни, където е трябвало да 
търсят убежище. Сълзите го 
задушаваха. В края гласът му 
се пречупи.

Тогава заговори Гийом, най-
близкият другар в последни-
те борби на Бакунин. Той се 
опитваше да бъде спокоен. Го-
вореше от името на секция-
та, говореше и от свое име, 
като личен приятел на този, 
който лежеше в гроба. Той го-
вореше за революционната 
дейност на Бакунин, за него-
вия талант, неговото крас-
норечие. Със смъртта на Ба-
кунин, каза той, завършва 
времето на инициаторите 
и личностите изчезват. Но 
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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

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

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• 	На	01.10.1931	г.	в	гр.	Хасково	под	

редакцията	 на	 Делчо	 Василев	
(Игнес)	излиза	анархисткият	ли-
тературен	вестник	„Идеи”.

• 	На	07.10.1900	г.	в	с.	Горски	извор,	
Хасковско	е	роден	Митю	Ганев	
Атанасов	(Орманов),	сформирал	
през	1921	г.	първата	анархистка	
чета	в	България	 (Първа	хасков-
ска	 анархистка	 чета)	 и	 втора-
та	 Хасковска	 анархистка	 чета	
„Христо	Ботев”.

• 	На	07.10.1971	г.	в	гр.	Перник	почи-
ва	 анархистът	 Димитър	 Васи-
лев	Стоянов,	прекарал	дълги	го-
дини	във	фашистките	и	болше-
вишките	концлагери	и	затвори.

• 	На	 09.10.1875	 г.	 умира	 френски-
ят	 социалист-утопист	 Шарл	
Фурие.

• 	На	 10.10.1989	 г.	 е	 създаден	 Че-
хословашкият	анархистки	съюз	
(ЧАС),	продължител	на	ЧАФ.

• 	На	11.10.1864	г.	в	Лондон	е	създа-
ден	Първият	Интернационал.	

• 	На	12.10.1996	г.	в	гр.	София	уми-
ра	известният	анархист	Георги	
Хаджиев,	 емигрант	 във	 Фран-
ция,	участник	в	Испанската	ре-
волюция	 1936-1939	 г.,	 автор	 на	
много	 книги	 върху	 анархистки-
те	идеи.

• 	На	12.10.2003	г.	в	гр.	Копривщи-
ца	почива	анархистката	Мария	
Лукова	 Желязкова,	 преминала	
през	болшевишките	концлагери	
„Ножарево”	и	„Белене”.

• 	На	 13.10.1909	 г.	 е	 убит	 от	 йе-
зуитите	 испанският	 педагог	
и	 безвластник	 Франциско	 Фе-
рер	–	основателят	на	модерно-
то	училище	в	Барселона.

• 	На	 15.10.1919	 г.	 в	 гр.	 София	 под	
редакцията	 на	 Петър	 Урумов	
излиза	 ученическото	анархист-
ко	 списание	 „Ученическа	 пробу-
да”.

• 	На	 17.10.1897	 г.	 в	 гр.	 Хасково	 е	
роден	анархистът	Жеко	Георги-
ев.

• 	На	17.10.1901	г.	в	гр.	Ловеч	е	ро-
ден	известният	анархосиндика-
лист	Пано	Василев.

• 	На	20.10.1934	г.	в	гр.	София	под	
редакцията	на	Георги	Жечев	за-
почва	да	излиза	последната	го-
дина	 на	 анархоиндивидуалист-
кия	вестник	„Мисъл	и	воля”.

• 	На	 24.10.1897	 г.	 е	 роден	 Петър	
Кандев	 Букурещлиев,	 четник	 в	
анархистката	чета	„Братя	Бъл-
хови”	и	редактор	на	речника	за	
свободно	устройство	на	живо-
та.	

• 	На	 25.10.1925	 г.	 в	 с.	 Крайници,	
Дупнишко	 е	 роден	 анархистът	
Димитър	Петров	Биволев,	пре-
карал	дълги	години	в	болшевиш-
ките	затвори	в	Шумен,	Ловеч	и	
Плевен.

• 	На	26.10.1894	г.	в	с.	Косарка,	Га-
бровско	 е	 роден	 анархистът	
Гено	 Пенев	 Даскалов,	 преминал	
през	фашистките	и	болшевиш-
ките	душегубки.

ИСТОРИЯ

Погребението на Бакунин
Бакунин е направил много за 
Интернационала. Под негово 
влияние членовете на Юрска-
та федерация бързо дойдоха 
до разбирането на истините, 
до които те, оставени сами 
на себе си, биха дошли доста 
по-късно. Той приключи с при-
зив за по-нататъшна упори-
та борба; сега не трябва да 
плачем за новия гроб, а да ра-
ботим в полза на социалната 
революция.

След това говореха пред-
ставителите на две страни, 
Франция и Италия; тази Фран-
ция, която винаги беше така 
близка до сърцето на Бакунин; 
тази Италия, която беше лю-
бимото място на него и Хер-
цен. И двамата казаха послед-
но сбогом на този, който до 
последната минута – както 
се изрази Елизе Реклю (и два-
мата братя бяха на погре-
бението) – остана верен на 
своите идеи.

Не мога да ви разкажа реч-
та на Брусе. Това беше скръб-
та на приятел, скръбта на 
ученик; неговият глас плаче-
ше и ридаеше.

Последен говори делега-
тът на немската секция на 
Интернационала, състояща 
се от хора, които водеха най-
непримирима борба с идеите 
на Бакунин по време на него-
вия живот и сега дойдоха да се 
поклонят пред останките на 
противника, с когото се боре-
ха, но силата на когото тряб-
ваше да признаят. Делега-
тът-немец заяви, че те, нем-
ските интернационалисти, 
не споделят възгледите на Ба-
кунин, но са дошли да изразят 
своята тъга за загубата на 
човека, който толкова много 
направи за революцията.

Достатъчно… Не мога да 
пиша повече в тази минута… 
Някак си все още не мога да 
повярвам, че Бакунин умря, 
че току-що погребахме Баку-
нин…

Още няколко думи. Вечерта 
имаше общо събрание на нем-
ците и французите. Те се обе-
диниха. Но за това ще полу-
чите специална кореспонден-
ция. •

Пьотр Лавров
Публикувано във Вперед! 

Двухнедельное обозрение. 15 юли 
1876 г.
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ОТ ПОЛЕЗНИТЕ КНИГИ

12. Възможна ли беше 
съпротивата 
срещу ДС?

Георги Константинов

Тази книга е 
своего рода 
обвините -
лен акт сре-
щу част от 
престъпле-
нията на 
различните 
управления 
на полити-
ческата по-
лиция на ус-

тановената на 9.9.1944 г. с 
решаващата помощ на Черве-
ната армия просталинска дик-
татура, срещу стоици нейни 
щатни и нещатни сътрудни-
ци. Обвинителният матери-
ал е разделен на пет части и 
се базира на множество до-
кументи от Специализирания 
архив на ДС и свидетелски по-
казания на нейни жертви. Съ-
щевременно книгата е резю-
ме на продължилия над поло-
вин век конфликт с диктату-
рата през погледа на офицери-
те и агентите на ДС. •

СМ
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ва. От размаха на тази съ-
протива произтичат различ-
ните степени на свобода (и 
робство) в рамките на една 
и съща цивилизация. Никога, в 
никоя епоха, задачата, която 
сфинксът на историята по-
ставя пред всяко поколение, 
не е с еднозначно решение 
(с един-единствен отговор)! 
Затова, дори във феодално-
то общество, което се счи-
та за едно от най-неподвиж-
ните и безнадеждни, в мрака 
на Средновековието могат 
да се видят, наред с безгла-
голното търпение на селяни-
те, сковани в ужас от теро-
ра на властта и приели „раз-
умността” на крепостниче-
ството, огньовете, които 
богомилите разпалват в цяла 
Европа, жакерията, въстани-
ята на Томас Мюнцер, Стенка 
Разин и Пугачов.

И тогава, както вина-
ги, свободата е била осъз-
нат бунт, а не необходи-
мост!

В такива бури вълните 
на народното недоволство 
връхлитат върху кораба на 
властта и понякога изхвър-
лят зад борда неговия еки-
паж. Корабът, подобно лодка-
та на „светата” римска църк-
ва, обаче не потъва. След вся-
ко затишие на капитанския 
мостик се изкачват нови 
кормчии.

Защо това е така?
Патриархът на отечес-

твената история Златар-
ски дори не поставя този въ-
прос. За него светът, в който 
живеят ездачите на народа, 
превърнат в магарешки гръб, 
е „най-добрият от всички въз-
можни светове”.

Марксическите кормчии 
обясняваха регенерацията на 
властническата хидра с об-
стоятелството, че те, пар-
тията и класиците, отсъст-
вали в океана на историята и 
ни обещаваха, че след като из-

пълнят историческата си ми-
сия, ще се самопотопят заед-
но с държавния кораб. Извест-
но е какво се получи от тази 
диалектика.

Действителният отговор 
може би се съдържа в Ботеви-
те „уроци по граматика”, в кои-
то поетът кара търпеливите 
си като впрегатен добитък 
сънародници да спрягат: Аз 
съм вол, ти си вол, всички сме 
волове!; или в словата на ге-
роя от една новела на Леонид 
Андреев: Още не заглъхнали 
плачовете, още не е изтрит 

от очите ужасът от земния 
трус – казва излезлият изпод 
развалините на срутените 
тюрми разбойник Джеронимо 
Пасканя – и нови кандидати за 
надзирателските служби бър-
зат да построят нови затво-
ри и участъци. Акт, с който 
започва строителството на 
всяка „нова” държавна машина!

Убеждавайки ни в прогре-
сивното въртене на истори-
ческото колело, авторите на 
гимназиалните буквари пише-
ха в главата за феодалното 
начало: Варварите се възполз-
вали от затрудненото поло-
жение в двете части на ста-
рата Римска империя, за да я 
разрушат и да си поделят бо-
гатствата, натрупани върху 
основата на робската експло-
атация. На мястото на ста-
рата робовладелска държав-
на машина те построили… ня-
колко „нови”. В тях вождове-
те на ордите иззели служби-
те на божиите наместници. 
Новите властници, подобно 
кърлежите от езоповата бас-
ня, били по-гладни и жадни от 
старите за кръвта и потта 
на лисицата. Но техните гра-
бежи и насилие били… прогре-
сивни, защото открили пред 
човечеството светлото кре-
постническо бъдеще. Краж-
бите ускорили кръговрата на 
собствениците, а новите вла-
стелини раздали възмездието 
на патриции и плебеи. С кое-
то иззели освободителната и 

еманципаторска мисия от ръ-
цете на робите. Последните 
се примирили със съдбата си 
и слезли от арената на исто-
рията, без да оставят следи, 
както това се случвало невед-
нъж с класите на потиснати и 
експлоатирани, въпреки идео-
логическите брътвежи за ре-
шаващата роля на „народни-
те маси” в политическата ис-
тория.

В началото попитахме: но 
що значи народ? В търсене-
то на отговора не трябва да 
забравяме, че народът никога 
не е бил нещо хомогенно. Бъл-
гарският например, в епохата 
на „възраждането” се е състо-
ял от такива, чиито събира-
телни образи са Ботев, Рачко 
Пръдлето и Иванчо хаджи Пен-
чович Ефенди…

Може би истинската роля 
на народа трябва да се тър-
си вън от политическата 
история? Нали бяхме казали: 
Народите нямат своя исто-
рия, освен когато тя е исто-
рия на техните борби срещу 
държавата, но това вече не 
е политическа история… Ако 
това е така, тогава неизбеж-
но се налага въпросът за сми-
съла и посоката на историче-
ските промени. Той ще бъде 
разгледан в следващата де-
сета и последна статия от 
тази кратка критика на исто-
рическия разум. •

Феранте Пала
(следва)

КРИТИКА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ РАЗУМ

Ролята на народа в историята
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РОЖАВА

Долу ръцете от Рожава!
Рожава е фактически авто-
номна територия, населена 
предимно с кюрди, в границите 
на днешната държава Сирия. 
По време на бунтовете сре-
щу сирийското правителство 
през 2012 г. доминиращата 
Партия на демократичното 
обединение организира мест-
ните кюрдски общности в 
Движение за демократично об-
щество, далеч по-демократич-
но от всяка съвременна държа-
ва. Оттогава обществото в 
Рожава е трън в очите на ре-
гионалните правителства, 
„великите сили” и ислямистки-
те групировки. Няколко години 
то устоя на дългогодишните 
атаките на Ислямска държа-
ва и активно участва в унищо-
жението ґ, в сътрудничество 
със САЩ и по-незначителни съ-
юзници. След като президен-
тът на САЩ обяви, че ИДИЛ е 
унищожена и американските 
части се изтеглят от Сирия, 
сутринта на 10 октомври Тур-
ция започна офанзива на тери-
торията на Рожава с цел уни-
щожението на това „терорис-
тично” общество. Останали-
те фактори в региона мълча-
ливо подкрепят турската ин-
вазия или лицемерно се възму-
щават отдалеч.

Нашите другари от Револю-
ционно анархистко действие 

ни изпратиха писмо, в което 
заявяват:

Всяка държава, воюваща с 
хората, ще загуби

Турската държава започва 
нова война с традиционната 
си враждебност, със своите 
танкове, оръдия, бойни само-
лети и военна пропаганда. В 
земите, в които живеем (Тур-
ция – б. ред.), парламентът, 
който почти не е работил 
след въвеждането на „Прези-
дентската система на упра-
вление”, бе набързо свикан да 
обсъжда войната. Ръцете се 
вдигнаха „За” войната. Онези, 
които не изпускаха възмож-

ност да обявят, че „Ердоган 
води 80 милиона души към бед-
ствие”, този път не се поколе-
баха да подкрепят войната.

Няма и 10 години от нача-
лото на войната, в която мно-
го държави отхапаха парче 
от Сирия. Турската държава, 
като много други, продължава 
да се прави, че няма роля в за-
почването и разрастването 
на тази война.

С последната акция турска-
та държава реши отново да 
навлезе в територията, коя-
то вече частично окупира, с 
извинението, че „защитава 
собствената си териториал-
на цялост”. Държавните глави 
не се срамуват да говорят за 

мир, като представят война-
та, която водят в свой собст-
вен интерес, като мир. Във 
военната операция, наречена 
„Извор на мир”, незабавно бяха 
включени повсеместни въз-
душни бомбардировки. Всич-
ко това започна пред очите 
на други държави и общества, 
които уж „осъждат” турската 
държава.

Докато САЩ оттеглят 
своите войници, те обявиха, 
че безкрайната война е „при-
ключила за тях” и добавят, че 
турската държава трябва да 
се погрижи за бандитите от 
ИДИЛ, които Европа не иска да 
си вземе обратно.

Държавата, която наблюда-
ваше и помагаше за кланета-
та над нашите другари, бра-
тя, сестри и приятели в зе-
мята, на която живеем, сега 
поема попечителството на 
ИДИЛ. Започнала ден преди го-
дишнината от едно от най-
големите кланета, извършени 
по тези земи, клането на 10 
октомври, в което – по време 
на среща за мир – загинаха по-
вече от 100 наши приятели, 
тази война вещае нови клане-
та.

Медиите, контролирани 
от държавата, подкрепят 
тази политика на война. Оне-
зи от тях, които неотдав-

на, в своята антимигрант-
ска реторика, питаха сирий-
ците „Какво правите в земя-
та, в която живеем”, сега не 
питат какво търсят войни-
ците на турската държава в 
земята, обитавана от сирий-
ци. Медиите, чието задълже-
ние уж е „да предаде фактите 
на обществеността”, продъл-
жават да подстрекават към 
война и да игнорират клане-
тата. Медиите, които не мо-
гат да направят никакви „но-
вини”, освен легитимирането 
на турската държавна поли-
тика към война, продължават 
лъжите си с героическа рето-
рика.

Всички войни, водени от 
властите за собствените им 
интереси, са кланета. Всяка 
война, насърчавана от нацио-
налистическата и милита-
ристка политика, е клане. Все-
ки куршум, всяка бомба, насо-
чени към потиснатите наро-
ди, са насочени към свобода-
та.

Всяка война срещу свобо-
дата е обречена. Не могат да 
спечелят тази война, нито 
могат да оправдаят кланета-
та, които извършват.

Всяка държава, която воюва 
с хората, ще бъде победена! •

Революционно анархистко 
действие


