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Анархистки панаир 
на книгата в София
Изявление на участниците в 13-
тия Балкански анархистки пана-
ир на книгата

Концентричните 
кръгове 
в анархистическите 
организации
Идеи, стратегия, тактика

Що е Анархизъм?
Идеи, стратегия, тактика: от-
къс от предстоящата за издава-
не книга „Анархизмът в 21 век” 
на Георги Константинов 

Отвъд Левиатан
Липсата на държавност не води 
до самоизтребление, а до точно 
обратното – взаимопомощ и 
съграждане на общности

Ролята 
на личността 
в историята
Свободната личност явно не иг-
рае никаква роля в историята 
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БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Вагонни етюди
БД Ж И ТАЙНИТЕ НА ВСЕ ЛЕНАТА

Не успях да се кача на су-
трешния влак – само два 

вагона, претъпкани, а на пе-
рона на нашата гаричка ча-
каше цял митинг работещи 
в София. Поне четвърт от 
тях също не сколасаха да се 
вместят и хукнаха да гонят 
маршрутки (и те като кон-
серви с цаца на колела) или 
просто автостоп. Изглежда 
за ръководството на БДЖ за-
сичането на една проста ста-
тистика в кои часове са нуж-
ни повече вагони е непосилна 
задача.

Мен не ме притеснява да 
закъснея за работа. Пък и в 
кола ми прилошава, шосето 
по Дефилето е слалом, та 
мерси. Отседнах в кръчмата 
на гарата, пих кафе, лимонада, 
четох вестници докато допу-

фтя следващия влак. Три ваго-
на.

Насреща ми от отворе-
ната врата грейва широка-
та усмивка на познат кон-
дуктор – зад него всяко вто-
ро място е свободно. Пардон, 
сбърках. Кондукторът отдав-
на вече играе началник влак. 
Познавам го от младеж – на-
перен хубавец с хайдушки мус-
так и буйна коса. Сега вече е 
само наперен и повече прили-
ча на Карлсон, който живее на 
покрива в Стокхолм, Швеция, 
но без перка на кръста.

– Здрасти, бате Хасане!
– Привет – протягам му 

стотинки.
– Пий кафе – махва той 

ръка и не ги взема. Винаги е 
бил свястно момче.
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НЯМА БЪДЕЩЕ 2.0

Ученическата
климатична 
стачка

През август 2018 г. шведска-
та ученичка Грета Тунберг за-
почва самотна климатична 
стачка – отказва да посеща-
ва занятия в знак на протест 
срещу неглижирането на гло-
балните екологични пробле-
ми. Скоро други ученици я пос-
ледват. На 15 март 2019 г. 
около 1,4 милиона ученици от 
цял свят се присъединяват 
към нейния призив за стач-
ка и протести. През септем-
ври в мобилизациите по цял 
свят се включват над 4 ми-
лиона души. След като учени-
ческите климатични стачки 
набират скорост, се появя-

ват опити за дискредитира-
нето им. Други се опитват 
да се възползват от нейната 
известност. В края на 2018 г. 
Ингмар Рентжог, основател 
на фондацията „Нямаме вре-
ме” (WDHT), наема Тунберг 
като неплатен млад съвет-
ник и използва името и обра-
за на Тунберг без нейното зна-
ние или разрешение, за да на-
бере милиони за дъщерното 
дружество с нестопанска цел 
на фондацията, на което Рен-
тжог е изпълнителен дирек-
тор. Тунберг не получава пари 
от компанията. След като 
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– Не, днес не съм сиромах! – 
възразявам енергично.

– Ти нали все разправяш – 
присвива хитро очи Муста-
ка, – че пътническите прево-
зи трябва да са гратис? Рабо-
тодателите да плащат.

– Така е. Разправям и че ра-
ботодателите са излишни. 
Но докато не е станало, не ис-
кам да загазиш, ако довтасат 
инспектори.

– Аз знам кога има провер-
ки, не бери грижа.

– Няма значение, дай билет.
– Както кажеш – смирява 

се той почва да ми пише биле-
та. – Дотук четирима нямат 
пари. Пак са ги прецакали чор-
баджиите. Сега отиват на 
други обекти, дано там поне 
им платят…

– Ми значи моите стотин-
ки ги смятай за фонд работ-
ническа солидарност.

– Само така! А… Хасане, да 
те питам нещо.

– За?
Мустака снишава глас:
– За астрономията.
Преди няколко месеца си-

нът му, ученик, подул главата 
на татко си за телескоп. На-
шият се стегнал и купил ин-
струмента. Обаче на хлапето 

бързо му минало увлечение-
то. Решил Мустака да прода-
де „играчката”, но преди това 
рекъл да надзърне през окуля-
ра към небето. Взел звездна 
карта, прочел инструкциите, 
качил се на терасата след 
мръкване… и останал там до 
съмване. Запалил се. Оттога-
ва чете и понякога ме пита за 
пояснения. Винаги почти шеп-
нешком – притеснява се.

Не ми го побира умът – 
защо нашенци гръмко се хва-

лят колко ракия са изпили, кол-
ко пари на комар са профука-
ли, как са метнали някого, как 
са забърсали „чуждо гадже”, 
пък ги е срам да признават че, 
например, четат книги или 
мечтаят да открият коме-
та…

– Питай, дано успея да по-
могна.

– Четох, че един бивш аг-
ент на ЦРУ, летец, казал: Зе-
мята е галактически затвор. 
Всички престъпници от дру-

ги цивилизации ги пращат да 
се преродят тук, по някол-
ко пъти – за наказание. Пре-
ди това им вземат паметта, 
връщат им я след излежаване 
на срока. Заедно със земните 
спомени, за да им държи вла-
га и да не се дънят повече, да 
са послушни у дома. Агентът 
разправя, че колкото си по-бе-
ден, толкова си по-близо до 
освобождаване. Нямам, казва, 
доказателства – но за щас-
тие, иначе ще ме очистят, 
понеже правителствата са 
в сговор с тия горе. Как ми-
слиш… може ли да е вярно?

Ох леле, викам си, все съща-
та религиозна простотия – 
„който много страда, ще бъде 
възнаграден”. Не се репчи на 
затворническите правила и 
стълбицата „пандизчии – ох-
рана – началство”, Висшият 
Разум е измислил това! За не-
мирниците – допълнителна 
присъда за лошо поведение!

Ясно, Мустака го е закан-
дилкала лодката на заблуда-
та. Но ако кажа, че нищо от 
това не е вярно, хората обик-
новено се заинатяват. Да 
пробвам да насоча лодката 
към брега на истината, така 
че сам да види кое е вярното.

– А ти как мислиш? Прили-
ча ли ти Земята на затвор?

– Охо! Даже си личат над-
зирателите! Обаче… не всич-
ко е само лошо тук. Моите 
хубави спомени са май пове-
че от лошите. И когато ме 
„пуснат”…, ще си спомня меки-
ците на баба ми…, приятели-
те…, как се запознахме с жена 
ми…, хлапетата… Ами ще ми 
се прииска да се върна бе! Ще 
си ги търся! Нещо не им рабо-
ти системата значи.

– Май сам си отговори, 
Мустак.

– Хм, така излезе. Обаче… 
за много хора този земен жи-
вот е точно като пандиз! Ей 
като онези, пак безработни-
те в другия вагон завалии. Те 
са все едно постоянно в кар-
цера на затвора! Без излизане! 
И никой не е застрахован от 
пропадане до техния хал.

– И какво правим?
Клати глава.
– Няма много варианти. 

Или бягаме, или се бунтува-
ме… А, твоята спирка! – Тупва 
ме по рамото за довиждане. – 
Лек ден!

Определено ще го чувст-
вам лек, щом от брътвежи-
те на неизвестния „летец от 
ЦРУ”, въпреки внушението за 
покорство, има хора да си из-
вадят правилни изводи. •

Хасан Девринджи

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Вагонни етюди
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Обаче... За много 
хора този земен 
живот е точно като 
пандиз! Те са все едно 
постоянно в карцера 
на затвора! Без 
излизане!

разбира, че е била използвана, 
тя прекратява дейността си 
като доброволен съветник на 
WDHT, и заявява: „не съм част 
от никоя организация … аз съм 
напълно независима … и пра-
вя това, което правя, напълно 
безплатно”.

В същото време социални-
те медии са залети от оби-
ди и злобни коментари срещу 
малката активистка. Хиля-
ди коментатори се впускат 
да се подиграват на момиче-
то за нейната болест (тя има 
синдром на Аспергер), на външ-
ния ґ вид и на неопитността 
ґ, особено след речта ґ в ООН 
на 23 септември 2019. Достъ-
път ґ до тази висока трибу-
на разпалва множество кон-
спиративни теории. Масови-
ят коментатор из фейсбук съ-
зира тъмни сили, стоящи зад 
Грета и училищните стачки. 
Тези конспиративни теории 
намират широка почва сред 
множество журналисти и ана-
лизатори, които не спират 
да говорят за „кукловодите 
на Грета” и „интересите, кои-
то стоят зад нея”, естестве-
но без да ги назовават, тъй 
като не разполагат с факти, 
а само с конспиративното си 
лично усещане, че „нещо не е 
наред”. Основни провокатори 
на анти-Грета истерията са 
и анти-екологичните активи-
сти отдясно, които от годи-

ни се опитват да разпростра-
няват „съмнения” в климатич-
ните проблеми. В ерата на 
информационните техноло-
гии поддаването на конспира-
тивни теории е въпрос на ли-
чен избор. Същото важи и за 
климатичните промени. Вся-
ко съмнение по темата в край-
на сметка може да се просле-
ди до някой откровен корпо-
ративен лобист, а лансиране-
то му – до опортюнистични 
и корумпирани политици или 
обикновени шарлатани. Същи-
те, които днес се „съмняват” 
в значението на човешката 
дейност, съвсем доскоро изоб-
що отричаха, че има глобално 
затопляне, но им се наложи да 
сменят плочата предвид все 
по-очевидните проявления на 
проблема.

Известността и достъ-
път на Грета до трибуната на 
ООН (както и до редица евро-
пейски институции и амери-
канския конгрес) са естествен 
резултат от безпрецедент-
ните климатични мобилиза-
ции. Това не се случва заради 
една ученичка. Нейната са-
мотна стачка през 2018 сама 
по себе си няма как да предиз-
вика многомилионните клима-
тични стачки по цял свят – 
те са причинени от години 
предупреждения от цялата 
научна общност за задълбоча-
ващите се екологични пробле-
ми и пълната неспособност 
на политическия и икономиче-

ския елит да се справят с тях. 
Самотната стачка на Грета 
просто се случи в подходящия 
момент. Глобалните екологич-
ни протести щяха да се слу-
чат и без нея. Поканата на Гре-
та в ООН е част от опитите 
на глобалния елит да деради-
кализира движението, като му 
предостави трибуна и го във-
лече в диалог. Тук е моментът 
да разгледаме критично еко-
логичното движение на учени-
ческите климатични стачки, 
както и глобалното екологич-
но движение като цяло. През 
цялото си съществуване то 
е белязано от две тенденции, 
противостоящи си вътре в 
самото движение.

Едната е тази на либерал-
ния индивидуализъм, която па-
разитира върху екологичното 
движение още от самото му 
създаване. Либералният инди-
видуализъм е безкомпромисен 
към отделния индивид – той 
трябва да се откаже от пъту-
ванията, да ограничи потреб-
лението си и да заживее аске-
тично, като в същото време е 
далеч по-благосклонен към най-
големите замърсители – кор-
порациите трябва да опитат 
постепенно да ограничат еко-
логичните щети, които нана-
сят, да подпишат празни де-
кларации за екологична анга-
жираност и да си лепнат лей-
бъла „зелени”, а правителства-
та трябва да излеят милиони 
публични средства за финанси-

ране на „зелени капиталисти”. 
Тази част от екологичното 
движение е арена на безочлив 
зелен лобизъм и употребяване 
на екологичните идеи с комер-
сиална цел, като резултати-
те са извращения от рода на 
пазара на емисии, противопос-
тавянето между екологията и 
социалните проблеми (напри-
мер исканията за закриване 
на замърсяващи предприятия, 
без да се отчита социалният 
ефект за работещите в тях) 
и в крайна сметка пълното ин-
корпориране на екологичното 
движение в рамките на капи-
талистическата система.

Другата тенденция в гло-
балното екологично движение 
е антикапиталистическата – 
тази, която не се страхува да 
атакува главните виновници 
за климатичната криза – кор-
порациите и правителства-
та, както и самата система 
на безкраен растеж, която оп-
устошава биосферата – капи-
тализмът. Антикапиталис-
тическата част от екологич-
ното движение е тази, която 
обединява екологичните и со-
циалните аспекти на клима-
тичната криза и е способна да 
обедини широките обществе-
ни слоеве срещу корените на 
проблема. Ученическите кли-
матични маршове не са изклю-
чение от тази динамика. За 
милионите деца, участващи 
в тях, това е първият досег 
с политическа активност от 

какъвто и да било тип и отва-
ря възможност за тяхната ра-
дикализация. В момента учени-
ческото движение „Петъци за 
бъдеще”, организиращо стач-
ките, съчетава и двете тен-
денции в съвременната еколо-
гия. Докато речите на Грета 
пред ООН и конгреса могат 
да бъдат отчетени като по-
скоро беззъби, то в сайта на 
„Петъци за бъдеще” открива-
ме множество материали на 
антикапиталистически ми-
слители и политически дей-
ци като Наоми Клайн и Ноам 
Чомски. Докато политици, ди-
ректори на компании и подчи-
нените им институти и „ана-
лизатори” ще се опитват да 
дискредитират движението 
или да го вкарат в руслото 
на „зеления капитализъм”, от 
всички нас зависи да не оста-
вяме децата да бъдат заблу-
дени и използвани, а техните 
стачки превърнати в бутафо-
рия от управляващите елити. 
Трябва да бъдем не само кри-
тични към грешките на стач-
куващите ученици, но и актив-
но да подкрепяме елементите 
на радикализъм сред тях, кои-
то имат потенциала да ги из-
ведат отвъд обичайния еко-
активизъм. Климатичните 
стачки или ще запазят и раз-
вият своя антикапиталисти-
чески характер, или ще изчез-
нат като поредната медийна 
сензация. •

Никола Петканов за Без Лого

НЯМА БЪДЕЩЕ 2.0

Ученическата климатична стачка
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АНАРХИСТКИ ПАНАИР НА КНИГАТА В СОФИЯ

Към нови общи борби на Балканите
ОБЩО ИЗЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В 13-ТИЯ БАЛКАНСКИ АНАРХИСТКИ ПАНАИР НА КНИГАТА

Между 27 и 29 септември 
2019 година различни хора и 
колективи от анархистко-
то и антиавторитарно дви-
жение на Балканите (както и 
от по-далеч) се събраха в Со-
фия за 13-тия Балкански анар-
хистки панаир на книгата. 
Дошли от целия регион, гово-
рихме на много различни ези-
ци: български, румънски, сло-
венски, македонски, албан-
ски, гръцки, сръбски, хърват-
ски (а също и на полски, нем-
ски, италиански, английски), 
но всички споделяхме един 
общ код на общуване – соли-
дарност, отвъд границите 
на национализма и всички раз-
деления, наложени от капи-
талистическото общество.

13-тият Балкански анар-
хистки панаир на книгата 
беше подходящ начин да се 
отбележи 100 годишнината 
от създаването на първата 
анархистка федерация в Бъл-
гария. Почетохме нашата ис-
тория чрез обсъждането на 
идеи, споделянето на прак-
тики и организирането на 
нови общи борби.

Ето основните точки, 
които обсъждаме и за които 
постигнахме съгласие:

1) Трябва да защитим сво-
бодните социални простран-

ства (като започнем от Роз-
брат в Познан, Рог в Любля-
на, скуотовете, които в мо-
мента са подложени на при-
нудителни изселвания и ре-
пресии в Екзархия, Атина и 
др.) като част от защитата 
на обществото срещу ата-
ките на Държавата и Капи-
тала.

2) Трябва да разширим об-
хвата на международната 
солидарност и да свържем 
класовите и социални борби 
на Балканите чрез засилване 
на транснационалните мре-
жи за сътрудничество между 
групите и да започнем кам-
пании срещу капиталисти-
ческите предприятия, които 
имат клонове в балканските 
страни. Капиталът иска хо-
рата на Балканите да бъдат 
разделени и да се страхуват 
един от друг, за да могат 
да бъдат експлоатирани по-
лесно. Така например гръцка-
та държава отказва да при-
знае Република Македония, 
докато междувременно гръц-
кият капитал отдавна е на-
хлул през границата и е оку-
пирал живота и правата на 
работниците. Укрепването 
на транснационалните соци-
ални и класови борби също е 
силно оръжие за противопос-

тавяне на националистиче-
ския дневен ред.

3) С превода на биография-
та на анархиста Александър 
Наков на няколко езика като 
отправна точка, представя-
нето на новото анархистко 
списание „Контра Култура” 
и втория брой на „Антиполи-
тика”, балканско анархистко 
списание, преведено на два 
езика, обсъдихме нуждата от 
обмяна и превод на историче-
ски текстове, както и необ-
ходимостта от сведения за 
действащите борби на Бал-
каните. Нужно е да създадем 
мрежа за обмяна и превод. 

Нужно е да пишем собствена-
та си история, наши собст-
вени разкази и анализи, да се 
подкрепяме, да задълбочим 
политическите си дискусии и 
да се учим едни от други.

4) Интернационализира-
ният глобален капитал се 
нуждае от евтина работна 
ръка и се крепи на разделение-
то на потиснатите. Гранич-
ният режим постига това, 
като обявява работниците 
мигранти за нелегални, по-
ставя ги в ролята на изкупи-
телни жертви и подклажда 
десен популизъм. Беше под-
чертана необходимостта 
от организирането на общи 
кампании и транснационални 
действия, които ще подкре-
пят протестите в центро-
вете за задържане, ще се бо-
рят с депортациите и ще се 
противопоставят на репре-
сиите срещу борбата на миг-
рантите. С радост научихме, 
че Ахмед Х. от групата на за-
държаните 11 души от „Розке 
11” е освободен в същия ден, 
в който обсъждахме обща ак-
ция в София срещу продължи-
телното му задържане.

Освен гореизброените 
дискусии бяха представе-
ни теми като историята 
на анархисткия печат в Бъл-

гария, теория и практика на 
либертарианското образо-
вание, новата вълна на прес-
тъпления срещу жени и лов на 
вещици по света, пресечна-
та точка на борбите, нацио-
нализма и фашизма на Балка-
ните и постсъветския синд-
ром, борбите на жените в Ро-
жава, както и няколко книги и 
списания. Транснационалният 
характер на срещата беше 
изразен и чрез музикалната 
програма по време на пана-
ира, с политически групи от 
Скопие, Княжевац, София и др. 
Високо оценяваме другарския 
прием, доброто ниво на орга-
низация, логистиката за хра-
на и настаняване.

5) Важна дата за нашето 
движение е годишната моби-
лизация срещу Луковмарш в 
София, България. Ще се видим 
там през февруари 2020 г.

6) Следващият Балкански 
анархистки панаир на книга-
та ще се проведе в Тимишо-
ара, Румъния. Ще се видим 
там следващия септември.

В един разпадащ се свят, 
ние изграждаме съпротива, 
учим се заедно, борим се за-
едно. •

Участниците в 13-ия Балкански 
анархистки панаир на книгата

София, 29 септември 2019 г.

В един 
разпадащ 
се свят, ние 
изграждаме 
съпротива, 
учим се заедно, 
борим се 
заедно.

САМОПРИЗНАНИЯ НА ПРЕСТЪПНИ УМОВЕ

„Велики“ мисли на „велики“ хора
Три бисера от британски пре-
миер-министър, американски 
президент и френски импе-
ратор, които мнозина люде 
приемат прекалено сериозно, 
като даже се опитват върху 
тези слова да строят личен 
мироглед и житейски мотив 
за действие. Ако биха си дали 
труда да се замислят какво 
точно им казват „великите”, 
биха се разбягали с писъци.

Първият „велик” е Уинстън 
Чърчил. За него е известно, че 
започвал да се налива с алко-
хол от сутринта и приключ-
вал преди лягане, но успявал да 
води заседание на кабинета, 
да държи речи пред парламен-
та, да отмята и работата си 
с книжа, срещи, доклади и всич-
ката останала дейност на 
„кормчия на нацията”. Когато 
го питали как успява да се дър-
жи на крака при такъв режим, 
отговарял небрежно: „Практи-
ка, господа, практика”.

Феновете на Чърчил му при-
писват основната заслуга за 
спечелването на Втората 
световна война. Факт е обаче, 
че същият губи Британската 
колониална империя под нати-
ска на САЩ.

Едно от най-прочутите му 
изречения гласи Демокрацията 
е най-лошата форма на упра-
вление, но не е измислено нищо 
по-добро. Тази фраза е препов-
таряна с възхита от доволни-
те от своя начин на живот, 
особено когато искат да до-

кажат, че представителната, 
на дело лъжедемокрация е вър-
хът на човешките постиже-
ния, идеал, към който не може 
се добави и капка подобрение, 
самото съвършенство.

Привържениците на либе-
ралната, а фактически и вся-
каква държавност не осъзна-
ват, че хитрата лисица Чър-
чил се е подигравал. Бил е дос-
татъчно умен, за да знае, че 
има измислени „по-добри” мо-
дели, но те не са били добри 
за неговата класа. Реално „ве-
ликата” му мисъл трябва да 
звучи „нищо по-изгодно за уп-
равляващите класи не е измис-
лено”. Наистина изгодно – без 
постоянно напрежение на реп-
ресивната система, само за 
сметка на илюзията за „учас-
тие в управлението”, гражда-
ните послушно следват воля-
та на „вождовете си”, в резул-
тат на което гинат в усмиря-
ване на колонии, в капани като 
Дюнкерк, че и от глад в собст-
вените си домове, – за да може 
такива като сър Уинстън от 
сутрин до вечер да си пийват 
скъпи питиета, по една ра-
ботническа седмична заплата 
за бутилка.

За президента Д. Ф. Кенеди 
пък се знае, че в традицията 
на мъжете от своето семей-
ство, той, според думите на 
мнозина негови съвременни-
ци, се държал със секретарки и 
други служителки в Белия дом 
като разгонен пръч с млади ко-

зички (които пък и не могли да 
отказват поради положение-
то си на негови подчинени – 
точно така са постъпвали и 
южняците робовладелци с до-
машната си прислуга). Същи-
ят, минаващ за „прогресивен” 
деец въвлича Америка във Ви-
етнамската война, предприе-
ма авантюрата в Куба, разши-
рява пълномощията на тайни-
те служби, а загива не заради 
мераците си да „оправи неща-
та”, а заради това, че твърде 
енергично настъпва интере-
сите на съперническите ико-
номически кланове от елита, 
към който принадлежи по рож-
дение.

Често цитират патетич-
ния му призив Не питай как-
во държавата е направила за 
теб, помисли какво можеш ти 
да направиш за държавата. От 
тези думи маса хора изпадат в 
юношески оргазъм, но опитай-
те се да им раздъвкате смисъ-
ла на призива, покажете им, че 
ако не са част от въпросната 
държава (тоест бюрократич-
на машина и прослойката ней-
но политическо ръководство), 
следването на този лозунг им 
бърка… в интересите – дълбо-
ко и болезнено.

Не е нужно човек да е ака-
демик по квантова механика, 
за да забележи, че държавата 
най-много дава на себе си, а 
за да даде, го взема от данъ-
коносното население. Оттук 
призивът на Джей Еф Кей в 

превод от лицемерния език на 
политиците е: след като полу-
чаваш минимум от нас, стег-
ни се да ни даваш максимума 
от себе си.

Навярно само индивид, за-
слепен от пропагандата за 
„неограничените възможнос-
ти” за кариера, може да смята 
подобно изискване за нормал-
но, а и да се възторгва от него. 
След което да приеме от дър-
жавата безплатна униформа 
и да отиде „да направи нещо 
за държавата” в джунглите 
от другата страна на земно-
то кълбо, откъдето силно рис-
кува да се завърне, увит като 
коледен подарък в национално-
то знаме – и то като унифор-
мата „безплатно”, а всъщност 
купено със съдраните от прос-
толюдното население данъци.

Същият заслепен индивид 
обаче в битова обстановка 
би сметнал подобно заявление 
от страна на нелюбим съсед, 
от бакалина, от шефа си в ра-
ботата за чиста подигравка. 
Но щом същото е речено от 
президент…

Наполеон Бонапарт – мно-
го може да кажем за него, но в 
случая е важно да запомним, че 
е бил човек, издигнат от ре-
волюционната вълна, от коя-
то се възползвал, а после за-
ложил на контрареволюцията, 
за да се издигне на безпреце-
дентна във френската исто-
рия висина…, откъдето много 
лошо пада един ден. Най-добре 

го характеризира начинът, по 
който се сопвал на верните 
си генерали: Не гледайте как-
во правя, правете каквото ви 
казвам! (по което удивител-
но прилича на българските по-
пове, поне както ги изобразя-
ват в народното саркастич-
но творчество). Освен това 
искрено смятал за „върховна 
човешка страст” стремежа 
към властване над себеподоб-
ните.

Този класически социопат 
участва в нашата статия с 
две тясно свързани помежду 
си самопризнания:

Хората се управляват по-
лесно чрез пороците им, от-
колкото чрез добродетелите 
им.

Не е достатъчно, че аз ус-
пях – трябва всички останали 
да се провалят.

Неслучайно пак от френ-
ски величия са дошли След мен 
и потоп и Държавата – това 
съм аз.

Тук наистина не остава 
много място за коментар – 
всичко е казано пределно ясно 
и безсрамно откровено. Вижда 
се кой е заинтересован да по-
ощрява пороците, вижда се и 
„формулата на успеха” на всяка 
власт. Властничеството пок-
варява и спъва развитието.

Наистина ли го смятате за 
полезно за вас лично и за оста-
налите лузъри от подвластни-
те народни маси? •

Христо Николов
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Концентричните кръгове в 
анархистическите организации
Идейната анархистическа 
организация* използва за 
своето вътрешно и външно 
функциониране онова, което 
наричаме „концентрични кръ-
гове”, и то е вдъхновено от 
организационния модел на ба-
кунистите. Основната при-
чина да приемем тази логика 
на работа е, че в анархисти-
ческата организация е необ-
ходимо да се поддържат раз-
лични видове дейности. Тях-
ната комбинация подобрява 
нейната работа, като в съ-
щото време ґ позволява да 
обединява обучени активи-
сти с високо ниво на ангажи-
раност към идеите и симпа-
тизанти, които харесват 
теорията или практиката 
на организацията, но може да 
бъдат по-малко активни или 
идейни. Накратко, концен-
тричните кръгове са приз-
вани да разрешат важен па-
радокс: анархистическата 
организация трябва да бъде 
достатъчно затворена, за да 
има обучени, идейни и органи-
зационно обединени активи-
сти, и достатъчно отворе-
на, за да привлича нови акти-
висти.

Много от проблемите, 
които изпитват анархисти-
ческите организации, са по-
родени от факта, че те не 
функционират според логика-
та на концентричните кръго-
ве и не прилагат двата гор-
ни принципа. Трябва ли хора, 
които казват, че са анархи-
сти и се интересуват от ра-
ботата на организацията, да 
бъдат в нея, дори ако не зна-
ят стратегическата ґ ли-
ния на развитие в подробнос-
ти? Трябва ли обикновените 
граждани, които се интере-
суват от анархистическите 
идеи, да бъдат членове на ор-
ганизацията? Как се отнася-
те към „либертарианците” – 
в най-широкия смисъл на ду-
мата, – които не се опреде-
лят като анархисти? Трябва 
ли те да бъдат членове на ор-
ганизацията? А онези, които 
само понякога могат да отде-
лят време за активизъм? Има 
много въпроси. Други пробле-
ми възникват, защото има 
съмнения относно осъщест-
вяването на социалната ра-
бота. Трябва ли една анархис-
тическа организация да бъде 
представена в социалните 
движения? Може ли в своята 
социална работа да се обе-
динява с други индивиди, гру-
пи и организации, които не са 
анархисти? Ако е така, какво 
общо имат помежду си? Как 
провеждаме социална работа 
сред хора с различни идеоло-
гически възгледи и поддържа-
ме анархистичната си иден-
тичност? Как гарантираме, 
че анархизмът няма да се раз-
мие в контакт със социални-
те движения? От тази глед-
на точка също изникват мно-
го въпроси.

Концентричните кръгове 
са създадени, за да осигурят 
възможности за всеки акти-
вист на организацията и за 
симпатизантите ґ. Освен 
това тази концепция има за 
цел да улесни и засили социал-
ната работа на анархистиче-
ската организация и в крайна 
сметка да създаде канал за 
привличане на нови активи-
сти.

На практика логиката на 
концентричните кръгове е 
следната: идейната анархис-
тическа организация се със-
тои само от анархисти, кои-
то в по-голяма или по-мал-
ка степен са в състояние да 
разработват, разпространя-
ват и прилагат стратегията 
на организацията: вътреш-
но, външно и в обществена-
та си дейност. Също така, 
повече или по-малко, активи-
стите трябва да могат да 
съдействат за развитието 
на стратегическата и так-
тическата линия на организа-
цията, както и да могат да я 
изложат и прилагат. Активи-
стите поемат вътрешните 
функции на организацията – 
независимо дали те са изпъл-
нителни, съвещателни, или 
извънредни, – както и външни-
те функции във връзка с аги-
тационната работа.

Функциите, изпълнявани 
от активистите в рамките 
на организацията, се основа-
ват на самоуправление и фе-
дерализъм или на хоризонтал-
ни решения, където всички ак-
тивисти имат еднакво право 
на глас и вето и където в спе-
циални случаи делегирането 
се извършва с императивни 
мандати. Функциите, изпъл-
нявани от делегатите, тряб-
ва да бъдат много ясно дефи-
нирани, така че те да не мо-
гат да действат от името 
на асоциацията, освен ако не 
са били упълномощени от ней-
ните членове; те трябва да 
правят само това, което чле-
новете са решили, а не да дик-
туват на асоциацията пътя 
напред (Луиджи Фабри. „Анар-
хистическата организация.” В: 
Италианският анархистиче-
ски комунизъм. стр. 124). В до-
пълнение длъжностите тряб-
ва да бъдат сменяеми, рота-
ционни, за да се разширят въз-
можностите на всички учас-

тници и да се избегне узурпи-
рането на постове и функции.

Идейната анархистическа 
организация може да има само 
един кръг активисти, всички 
от които ще бъдат на еднак-
во положение/ниво, или пове-
че от един кръг – критерият 
за членство ще се определя 
колективно. Например това 
може да бъде срокът, през 
който човекът е в организа-
цията, или способността му 
да разработи тактико-стра-
тегическата линия. Така че 
новобранците или онези, кои-
то имат по-малко възможнос-
ти да действат в организа-
ционното ядро, могат да бъ-
дат във външния (по-далечен) 
кръг, а по-опитните активи-
сти с по-големи способности 
за прилагане на стратегия-
та на организацията ще бъ-
дат във вътрешния (по-те-
сен) кръг.

Това не е йерархия между 
кръговете, защото идеята е 
„колкото по-дълбоко” или по-
близо са активистите, тол-
кова по-добре те могат да 
формулират, разбират, въз-
произвеждат и прилагат 
стратегията на организа-
цията. Колкото „по-дълбоко” 
са активистите, толкова по-
идейни и активни са. Колкото 
повече активистът дава на 
организацията, толкова пове-
че тя изисква от него. Акти-
вистите избират нивото си 
на идейност и приемат или не 
приемат да участват в дис-
кусии въз основа на своя из-
бор. И така, колкото по-идей-
ни са активистите, толкова 
повече те взимат решения. 
Колкото по-малко са – толко-
ва по-малко ще решават.

Това не означава, че мнение-
то на по-идейните участници 
има повече тежест. Това оз-
начава, че те участват в ор-
гани за вземане на решения. 
Например тези, които са по-
идейни, имат право на глас и 
вето на Конгреси, които оп-
ределят стратегическата 
линия на организацията; по-
малко идейните не участ-
ват в конгреси или участват 
като наблюдатели. Те участ-
ват в месечните събрания, на 
които се решават локалните 
тактически и практически 
въпроси в рамките на стра-
тегията.

По този начин в рамките 
на идейната анархистическа 
организация можем да имаме 
един или повече кръгове, кои-
то винаги се определят от 
идейното ниво на активисти-
те. Ако има повече от един 
кръг, това трябва да бъде из-
вестно на всички и критери-
ят за промяна на кръга тряб-
ва да бъде достъпен за всич-
ки активисти. Така активи-
стите ще могат да избират 
в кой кръг искат да бъдат. 
(Този принцип се осъществя-
ва трудно в конспиративни-
те групи.)

Следващият, външен и най-
отдалечен от ядрото на ор-
ганизацията кръг вече не е 
част от нея, но е от основно 
значение: той отразява броя 
на поддръжниците. Тази част 
или кръг се стреми да групира 
всички хора, които са идейно 
близки до анархистическата 
организация. Поддръжниците 
са отговорни за подпомагане-
то на организацията в прак-
тическата ґ работа – издава-
не на брошури, периодични из-
дания или книги; разпростра-
нение на агитационни мате-
риали; помощ при разработва-
нето на теоретични въпроси 
или контекстуален анализ; ор-
ганизиране на практически-
те дейности и социалната 
работа: социални дейности, 
подпомагане на академична-
та работа, логистиката, ор-
ганизационната работа и др. 
В тази подкрепа хората, близ-
ки до анархистическата ор-
ганизация и нейната работа, 
контактуват с други активи-
сти, могат да задълбочат по-
знанията си за идейната ли-
ния на организацията, по-до-
бре да научат за нейните дей-
ности и да задълбочат позна-
нията си за анархизма и т. н.

По този начин този тип 
подкрепа играе важна роля за 
подпомагане на анархистиче-
ската организация в нейната 
дейност на практика, привли-
чане на хора, проявили инте-
рес към нея. Това сближава-
не има далечна цел: някои от 
тези симпатизанти ще ста-
нат активисти на организа-
цията.

Идейната анархистическа 
организация се стреми да съ-
бере възможно най-много при-
върженици и чрез практиче-

ска работа да идентифицира 
заинтересованите да се при-
съединят към организация-
та и да проучи съответни-
те характеристики за член-
ство. Предложение за присъе-
диняването към организация-
та може да бъде инициатива 
както на активисти, така и 
на поддръжници. Въпреки че 
всеки активист избира свое-
то ниво на ангажиране в ор-
ганизацията и своето място 
в нея, целта на анархистиче-
ската организация е винаги 
да има най-голям брой от най-
идейните активисти в по-въ-
трешните кръгове.

Ще приведем пример: да ре-
чем, че една организация реши 
да работи с две вътрешни 
нива на доверие – или с два 
кръга. Активистите, като 
новодошли, са приети на ниво 
„новобранци”. Когато оста-
нат там 6 месеца и станат 
подготвени и идейно, те пре-
минават към нивото на „съ-
ратници”. Нека си предста-
вим сега, че тази организация 
реши да създаде кръг от сим-
патизанти. Целта на органи-
зацията е да събере възмож-
но най-много симпатизанти, 
да ги прехвърли на ниво ново-
бранци и след нови шест ме-
сеца, след подготовката им – 
да преминат до нивото на „съ-
ратници”. Илюстрираме как 
това може да работи на прак-
тика.

C – ниво на симпатизанти/
привърженици; A – 

активисти; Б – бойци.

Целта е потокът, показан със 
сивата стрелка, преминава-
ща от С към A и от A към Б. 
Тези, които се интересуват, 
могат да се движат в този 
поток, а тези, които не са 
заинтересувани – остават 
там, където се чувстват по-
добре. Например, ако човек 
иска да оказва подкрепа само 
от време на време, той може 
да иска винаги да остане в 
кръга на С. Резултатът е, че 
желанията на всички хора да 
помагат на движението ще 
бъдат удовлетворени от ор-
ганизацията. Това е така, не 
защото човек има малко вре-
ме или защото предпочита да 
помага, когато помощта не е 
нужна, а защото в рамките на 
идейната анархистическа ор-
ганизация трябва да има мяс-
то за всички, които искат да 
участват. Критерият за под-
бор, който никога не се про-
валя, са успехите. Способнос-

» » » продължава на страница 5

Целта на анархистическата 

организация не е да превърне всички 

активни хора в анархисти, а да се научи 

как да работи с всеки един от тези 

активни хора по най-подходящия начин
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Концентричните кръгове в 
анархистическите организации
тта и ефективността на ак-
тивистите по същество е 
мярка за ентусиазма и усърди-
ето, с които те ще изпълнят 
своите задачи. (Хуан Мечо-
со. Acción Directa Anarquista. 
p. 199.)

Логиката на концентрични-
те кръгове изисква всеки ак-
тивист и организация като 
цяло да имат ясно определени 
права и отговорности за вся-
ко ниво на идейност. Това е не-
обходимо, за да няма хора, взе-
мащи решения, които няма да 
спазват. Например един сим-
патизант, който посещава 
мероприятия веднъж месеч-
но и от време на време пра-
ви своя принос, не може да взе-
ма решения относно правила-
та и мероприятията, които 
трябва да се спазват или про-
веждат ежедневно, както и да 
решава нещо повече за други-
те активисти, отколкото за 
себе си.

Това е много често среща-
на практика в либертарните 
групи, когато хора с нередо-
вен принос вземат решения 
по въпроси, които се следват 
и в крайна сметка се изпълня-
ват от по-постоянните чле-
нове. За активистите, които 
се проявяват от време на вре-
ме, е много лесно например да 
установят стратегическата 
линия на организацията, защо-
то не те ще я следват през 
по-голямата част от време-
то. Това са непропорционал-
ни форми на вземане на реше-
ния, при които в крайна смет-
ка някои вземат решения, а 
други ги следват. В модела на 
концентричните кръгове се 
стремим към система от пра-
ва и задължения, в която все-
ки взема решения, които може 
и трябва да следва. По този 
начин е напълно нормално за 
симпатизантите да решават 
само онези въпроси, в които 
те участват. Нормално е и ак-
тивистите да решават само 
това, което ще следват. Така 
че ние взимаме решения и по-
емаме съответните задъл-
жения към тях и това предпо-
лага, че в организацията има 
ясен критерий за влизане в 
нея, който определя добре кой 
участва в нея и кой не и на как-
во ниво на идейност се нами-
рат активистите.

Важен критерий за влиза-
не е това, че всички активи-
сти в организацията тряб-
ва да се съгласят със стра-
тегическата линия. За това 
една анархистическа органи-
зация трябва да има теоре-
тични материали, изразяващи 
тази линия – по-малко подроб-
ни за тези, които все още не 
са членове на организацията, 
и по-подробни за тези, които 
са. Когато някой се интере-
сува от работата на органи-
зацията и проявява интерес 
към сближаване с нея, трябва 

да го накараме да се заинтере-
сува и да стане привърженик 
на активиста. И в двата слу-
чая привърженикът трябва да 
получава постоянни инструк-
ции от анархистическата ор-
ганизация, която му предос-
тавя теоретични материали, 
уточняващи нейната страте-
гическа линия. Един или повече 
активисти, които са добре за-
познати с тази линия, ще об-
съдят с него съмненията му и 
ще ги изяснят.

След като се осигури съгла-
сието на привърженика със 
стратегическата линия на ор-
ганизацията и съгласието на 
двете страни, активистът 
се присъединява към органи-
зацията. Много е важно през 
изпитателния период всеки 
нов активист да получава ин-
струкции от по-опитни дру-
гари, които да го насочват 
и подготвят за работа. Във 
всеки случай анархистическа-
та организация трябва вина-
ги да се занимава с обучение-
то и с ръководството на при-
върженици и активисти, така 
че да им позволи да променят 
нивото на своята ангажира-
ност, ако решат да го напра-
вят.

Същата логика на концен-
тричните кръгове се прилага 
и в социалната работа. Чрез 
нея анархистическата орга-
низация ще започне да извърш-
ва социалната работа по най-
подходящия и ефективен на-
чин. Както вече видяхме, анар-
хистическата организация е 
вътрешно разделена на слое-
ве за практически дейности. 
Има организации, които пред-
почитат да установят пряка 
връзка със социалните движе-
ния, и такива, които предпо-
читат да се представят чрез 
посредническа социална орга-
низация, която можем да на-
речем група по направление. 
Участието в групите по на-

правление предполага приема-
нето на набор от идеи, които 
могат да се споделят от дру-
гари с различна идеологическа 
насоченост, но които са съ-
гласни с необходимите изклю-
чения (за реформистите на-
пример), ако се стремят към 
минимално ниво на оператив-
на съгласуваност. (…) Групи-
те по направление, които се 
координират помежду си и са 
се утвърдили сред най-актив-
ните хора (…), са от по-високо 
ниво [от нивото на масите]. 
(Пак там. стр. 190, 192.)

Групите по направление се 
намират между социалните 
движения и идейната анархис-
тическа организация, обеди-
няват активисти с различни 
идеологии, които имат близ-
ки гледни точки по конкретни 
практически въпроси. Както 
вече подчертахме, съществу-
ват организации, които пред-
почитат директно да се пред-
ставят в социалните дви-
жения, без да имат нужда от 
групи по направление, и дру-
ги, които предпочитат да се 
представят чрез тях. И в два-
та случая има отрицателни и 
положителни страни и всяка 
организация трябва да опреде-
ли най-добрия начин на дейст-
вие. Тъй като възгледите, кои-
то поддържаме в социалните 
движения, са повече практич-
ни, отколкото теоретични, 
може би е интересно да се ра-
боти с групи по направление, 
включващи хора, които са съ-
гласни с някои или с всички по-
зиции, които поддържаме в со-
циалните движения (сила, кла-
сов подход, автономия, реши-
телност, преки действия, ре-
волюционна перспектива и 
пряка демокрация) и които ще 
ни помогнат да увеличим соци-
алните сили в защита на тези 
позиции. По същия начин, как-
то на схемата по-горе, идея-
та е конкретната анархисти-

ческа организация да се стре-
ми да се интегрира в това 
междинно ниво (на групи по 
направление) и да се предста-
вя чрез него, докато провежда 
своята работа в социалните 
движения в търсене на соци-
ална интеграция. Отново ще 
илюстрираме как става това 
на практика.

КАО – конкретната 
анархистическа 

организация; ГН – група по 
направление; СД – социално 

движение.

Имаме два потока. Първият е 
влиянието на КАО – стреми 
се към ГН и оттам – към СД. 
Да разгледаме няколко прак-
тически примера. Анархис-
тическа организация, която 
е решила да действа в синди-
ката, може да формира групи 
по направления с други акти-
висти от синдикалното дви-
жение, които застават зад 
конкретни призиви (револю-
ционна перспектива, пряко 
действие и пр.), и в тези на-
правления може да повлияе на 
синдикалното движение или 
синдиката, в който работи. 
В друг вариант анархистиче-
ската организация може да из-
бере да работи с движението 
на обезземлените и да обеди-
ни хора, които застават на 
същите позиции (автономия, 
пряка демокрация и пр.) в со-
циалното движение, в съот-
ветните групи по направле-
ния. С помощта на тези групи 
по направления конкретната 
анархистическа организация 

въздейства вътре върху дви-
жението на обезземлените и 
следователно се стреми да 
влияе върху него.

Тази форма на организация 
решава един от най-често 
срещаните проблеми на акти-
визма. Познаваме много дока-
зани активисти, революцио-
нери, които се застъпват за 
самоуправление, автономия, 
демокрация за масите, пря-
ка демокрация и пр., с които 
обаче не си взаимодейства-
ме, защото не са анархисти. 
Тези активисти могат да ра-
ботят с анархисти в групите 
по направления и заедно да за-
щитават своите позиции в 
социалните движения.

Втората стрелка в схема-
та показва посоката на по-
тока от активисти. Тоест в 
тази схема целта е да се при-
влекат хората от социални-
те движения, които имат 
обща практика с анархисти-
те в групите по направления, 
и оттам да се приближат до 
анархистическата организа-
ция онези, които имат идей-
ни сходства с анархистите. 
По същия начин, както в пре-
дишната схема, ако активис-
тът на практика е много бли-
зък до анархистите, но не е 
анархист, той трябва да бъде 
член на група по направление 
и да участва в социалната ра-
бота. Ако е идейно близък, то-
гава той може да се сближи с 
организацията или дори да се 
присъедини към нея.

Целта на анархистическа-
та организация не е да пре-
върне всички активни хора в 
анархисти, а да се научи как да 
работи с всеки един от тези 
активни хора по най-подходя-
щия начин. Докато същест-
вуват общи интереси, акти-
вистите могат да променят 
мястото си в кръгове (от со-
циални движения към групи по 
направление или от тях към 
анархистическата организа-
ция). Без тези общи интереси 
всяка група действа там, къ-
дето смята, че е най-подходя-
що. •

Превод от руски 
revbel.org 

Авторите на текста 
са от Федерацията на 

анархистите в Рио де Жанейро 
по брошура, издадена от 

Анархокомунистическия фронт 
на Забалаза (Южна Африка) 

БЕЛЕЖКИ:

* Идейната анархистическа организация – 

според Федерацията на анархистите в Рио 

де Жанейро – е от стратегическо значение. 

Анархистическото движение е представено 

от масови организации (социални движения) 

и от конкретни анархистически организации. 

Последните включват само анархисти с ясно 

определени цели, обединени, за да работят за-

едно и да ги постигат. Като цяло концепци-

ята е доста близка до платформизма. Пове-

че подробности можете да намерите в Со-

циален анархизъм и организация. Federação 
Anarquista do Rio de Janeiro – FARJ.
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Познаваме много доказани активисти, 

революционери, които се застъпват за 

самоуправление, автономия, демокрация 

за масите, пряка демокрация и пр., с които 

обаче не си взаимодействаме, защото 

не са анархисти. Тези активисти могат 

да работят с анархисти в групите по 

направления и заедно да защитават 

своите позиции в социалните движения
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Що е анархизъм?
ОТКЪС ОТ ПРЕДСТОЯЩАТА ЗА ИЗДАВАНЕ КНИГА „АНАРХИЗМЪТ В 21 ВЕК” НА ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ

Една цивилизация е узряла за 
смъртта, когато е създала 
и развила в себе си всички 

теоретични и практически 
елементи, които трябва да я 

унищожат.
М. БАКУНИН

Анархизмът не може да бъде 
разбран от хора без мозък.

Субкоманданте Маркос

Вместо увод
Предлаганата брошура няма пре-
тенции за непогрешимост и не-
променимост. Тя не е и програмен 
документ, а е посветена на 100-го-
дишнината от създаването на Фе-
дерацията на анархокомунистите 
в България (ФАКБ). С нейната пуб-
ликация авторът и редакцията на 
вестник Свободна мисъл преслед-
ват три цели:

Първата е да се структурират 
и систематизират по-раншните 
теоретични познания, тезиси, ми-
сли, предположения с отчитане на 
реалностите на нашето време.

Втората цел е да се дадат от-
говори – при това на прост и раз-
бираем език – на често възниква-
щите въпроси у тези, които ис-
кат да се запознаят с анархизма и 
се сблъскват с липсата на съвре-
менни теоретични материали, и 
да се поставят на общо обсъждане 
важните въпроси на социалния пре-
врат, които днешното време по-
ставя пред нас.

Авторът би желал този труд 
да стане колективно дело на анар-
хисти от цял свят и затова ще 
приветства всички допълнения, 
промени или съкращения на идеи-
те, изложени в брошурата, както 
и всяка обективна анархистиче-
ска, пък и враждебна критика, сти-
га тя да не е лишена от интели-
гентност.

И последна по място, но първа 
по важност, е третата цел: да се 
напомни на новата генерация анар-
хисти тежкото наследство от ге-
роичната епоха на световния анар-
хизъм и на ФАКБ, което поемат, и 
отговорността, която са приели 
доброволно пред човешкия род. 
Отговорност, която ги задължа-
ва първо да изградят от себе си 
революционери и апостоли на най-
висшата социална идея, до която 
е стигнал човешкият ум, а след 
това със словото и дейността си 
да активират революционния по-
тенциал на „опасните класи”.

За да изпълнят тези задачи, ос-
вен от просветеност, те ще се 
нуждаят от това да обединят уси-
лията си на местно и интернацио-
нално ниво, тоест ще им е необ-
ходима организираност – най-на-
пред на себе си, а след това и на 
всички, които по силата на социал-
ния си статус и в приближаващия 
потоп, вследствие надвисващата 
над планетата глобална, многофак-
торна социална криза на капитали-
зма и държавността, ако искат да 
оцелеят, volens nolens [волю-нево-
лю – б. ред.], ще бъдат принудени да 
се превърнат в ядра и колони на ре-
волюционната милиция, с която ще 
извършим великата всесветовна 
анархистическа революция.

Задачите ни не са от най-ле-
ките, но друг път към бъдещето 
НЯМА!

ЧАСТ I

1. Що е анархизъм?

Определение 1: Анархизмът е 
революционна теория за уни-
щожението от „нисшите” 
класи на държавната и вся-
каква друга власт, на експло-
атацията на човек от човека 
и на границите между хората 
и народите и замяната им с 
доброволното съюзяване и съ-
трудничество на индивиди-
те върху основата на свобо-
дата, социалното равенство 
и братския съюз на народите. 
Реализацията на тези цели е 
самата Социална революция 
с нейната разрушителна и 
творческа програма.

В резултат на нейното ре-
ализиране различните видове 
власт (на първо място – дър-
жавната) и капиталистиче-
ската експлоатация ще бъ-
дат премахнати. След ликви-
дирането на старото обще-
ство новите социални струк-
тури и отношения трябва да 
се базират на взаимопомощ-
та, солидарността, добро-
волното съгласие и отговор-
ността на всички участни-
ци (вследствие личната заин-
тересованост от съществу-
ването на тази обществена 
система).

Вместо вертикалното, йе-
рархическо устройство на 
обществото, анархистите 
предлагат структурирането 
му, посредством хоризонтал-
ните мрежови връзки, върху 
принципите на самоуправле-
нието или пряката демокра-
ция.

Определение 2: Анархи-
змът означава освобождение 
на човешкия разум от власт-
та на религията, освобожде-
ние от оковите, заповедите и 
забраните на правителство-
то, освобождение от власт-
та на парите и експлоатаци-
ята на капитала, освобожде-
ние на човека от властта на 
вещите.

Той означава социален ред, 
основан върху свободния и 
доброволен труд, срещу кой-
то всеки и всяка задоволя-
ват личните си и колективни 
нужди, означава още свобода 
на събранията на свободни (и 
ако е нужно, въоръжени) хора, 
на които те разискват общи-
те и собствените си пробле-
ми, вземат решения и ги при-
веждат в изпълнение – без на-
чалства, без посредници и без 
представители.

Като трета (разгърната) 
дефиниция можем да цити-
раме формулираните в брой 
№ 993 на органа Le Monde 
Libertaire на Френската анар-
хистическа федерация (ФАФ) 
основни анархистически 
принципи:

Анархистите са борци за 
общество, организирано мно-
го по-рационално и логично от 
капиталистическата джунг-
ла или марксистко-ленински-
те диктатури. Ние искаме да 
изградим свободно общество 
без класи и държави, без оте-
чества и граници, чиято цел е:

1) Еманципация на индиви-
дите, тяхното освобождение 
като автономни, съзнател-
ни, критични и отговорни съ-
щества, свободни в своя из-
бор;

2) Социално, икономическо 
и политическо [политиката 
е метод, средство, апарат, 
чиято цел е завземането на 
властта. Затова анархията 
е несъвместима с политика-
та  – б. а.] равенство на всич-
ки индивиди (независимо от 
възрастта, пола, цвета на ко-
жата, …), чиито последици ще 
бъдат краят на социалните 
класи и разделението между 
властници и подчинени;

3) Свобода на творчество-
то, която е единствената ре-
ална гаранция срещу стандар-
тизацията/униформеност-
та, която може да се види в 
маоистки Китай или в наши-
те общества на масова ин-
фантилна консумация;

4) Справедливост, която 
произтича от равенството. 
Горните три принципа са не-
съвместими с експлоатация-
та и с наличието на репресив-
ните институции, независи-
мо дали те са съдебни, поли-
цейски или военни;

5) Анархистическо обра-
зование и възпитание, които 
позволяват възможно най-
пълното развитие на инди-
вида, а не адаптирането му 
към днешната социална сис-
тема; условието е равенство 
от раждането относно сред-
ствата за развитие, т. е. ед-
накви условия за всички в об-
разованието и обучението 
във всички области на наука-
та, промишлеността и изку-
ството;

6) Социална организация, 
основана върху свободната 
федерация на производите-
ли и потребители; самоупра-
вление или пряка, комунална 
и федералистка, а не избор-
на и парламентарна демокра-
ция: без пълномощия, с коорди-
нация по социалните въпроси 
чрез изборни делегати с импе-
ративни мандати, които мо-
гат по всяко време да се от-
зовават от избралите ги;

7) Икономика, целяща удов-
летворяване на нуждите, а не 
печалбите. Потреблението 
трябва да насочва производ-
ството, а не обратното;

8) Колективно или индиви-
дуално притежаване на сред-
ствата за производство и 
разпределение, като се из-
ключва възможността някои 
да живеят като експлоати-
рат труда на другите;

9) Премахване на наемния 
труд, на всички държавни и 
частни институции, които 
позволяват и поддържат екс-
плоатацията на човек от чо-
века. Наемният труд е про-
цес, в който собствениците 
на средствата за производ-
ство и потребление запла-
щат на тези, които имат 
само работната си сила (фи-

зическа или интелектуална) 
за продан срещу надници и за-
плати. Да отменим наемния 
труд означава да прекратим 
отношенията между експлоа-
татори и експлоатирани;

Равно разпределяне на за-
дачите от общ интерес, пре-
махване на разделението 
между физически и умствени 
работници или между боклук-
чии и „млади динамични мени-
джъри”;

10) Екология не само за 
опазване на околната среда, 
но и за насърчаване на разви-
тието на човечеството, ос-
новано върху качеството на 
живота;

11) Свободно обединение на 
индивидите или населенията 
според техния избор или афи-
нитет;

12) Свобода на изразяване, 
т. е. абсолютното право на 
всеки индивид да изрази свое-
то мнение, устно, в писмена 
форма или по друг начин чрез 
медиите;

13) Свободно движение на 
хора, премахване на граници-
те, с въвеждане на едно ново 
световно гражданство, по-
средством факта, че те мо-
гат да се установят да живе-
ят във всяка комуна, даваща 
им право на пълноценно учас-
тие в решенията, засягащи 
политическия, социалния, ико-
номическия и културния жи-
вот.

Ако сте съгласни с тези 
принципи, тогава вие сте 
анархист, в този случай ви 
съветваме да се присъедини-
те към Анархистическата 
федерация.

Източник: Le Monde 
Libertaire, № 993

Сега можем да направим 
следното Допълнение:

Ако не се подвеждаме от 
етимологията, анархизмът 
цели равното разпределе-
ние на властта между всич-
ки – без изключение. В този 
смисъл анархия, пряка демо-
крация и самоуправление са 
синоними. Що се отнася до 
комунизма, според нас, той 
е невъзможен без анархия-
та. Другият опит доведе до 
диктатурата на държавния 
капитал и обратния преход 
към частния капитализъм. 
Така изгубихме един век и 
„спечелихме” крушението на 
идеализма за няколко поколе-
ния…

Така можем да формулира-
ме най-кратката и може би 
най-ясна дефиниция на анархо-
комунизма, която се нуждае 
от пояснение за начинаещи-
те:

АНАРХОКОМУНИЗМЪТ Е 
ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ВЛАСТ-
ТА И СОБСТВЕНОСТТА СА 
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО РАВНО 
МЕЖДУ ВСИЧКИТЕ МУ ЧЛЕ-
НОВЕ.

От тази формулиров-
ка следва, че властта и соб-
ствеността в такова обще-
ство са унищожени, защото 
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Що е анархизъм?
в него никой индивид, група 
или класа не може да влас-
тва над останалите, нито 
да ги експлоатира. Когато 
властта е еднакво разпреде-
лена между всички без изклю-
чение – НЯМА ВЛАСТ, също-
то е и с КАПИТАЛА.

Ние, анархистите искаме 
да преобразим днешното об-
щество чрез Социалната РЕ-
ВОЛЮЦИЯ. Тя е трансфор-
мация на капитализма със 
съответстващата му дър-
жавна „черупка” в анархоко-
мунизъм.

За съжаление, това не 
може да бъде извършено без 
„противоконституционно” 
революционно насилие.

Дали последното ще при-
еме формата на кръвопро-
литна гражданска война, как-
то и степента на нейната 
интензивност, зависи изця-
ло от господстващата кла-
са и най-вече от нейната го-
товност да престане да гос-
подства, да граби и да прие-
ме еднакъв статут с този 
на еманципиралите се в хода 
на социалната революция 
нисши класи.

Революция, в която дър-
жавите, включително най-
”демократичните”, трябва 
да умрат. Стихийното раз-
витие на световния пазар 
трябва да се замени с разум-
на стратегия на планиране и 
еволюция, съобразени с нужди-
те на цялото човечество. Те 
ще се основават на новите 
естествено-научни изследва-
ния и на технологичните по-
стижения, които позволяват 
да се предвидят опасности-
те, които ни очакват, как-
то и да се използват възмож-
ностите, с които разполага-
ме, за да ги отстраним.

2. Ще ни запитат възможно 
ли е да съществува 
общество без държава?

Държавността и собстве-
ността не са вечни, нито 
„иманентни на човешката 
природа” категории, те са 
класови институции, появили 
се след неолитната икономи-
ческа революция и последва-
лата я политическа контра-
революция, чийто завършек 
е създаването на държавата. 
(Преди това не е имало инди-
видуална, групова или държав-
на собственост, робски труд, 
експлоатация, пари и търго-
вия, нито извъникономическа 
или икономическа принуда и 
политическо или което е съ-
щото – военно-полицейско 
господство на една организи-
рана банда над неорганизира-
ните маси.) Едва след откри-
ването на селското стопан-
ство (на скотовъдството и 
земеделието) на мястото на 
лова и събирането на гото-
ви храни в природата и пос-
ледвалото разделение на тру-
да, възникват заграбването 
на произведените „излишъци” 
от бандите – ембриони на 

държавността – и превръща-
нето на ближни и далечни в 
роби. Следват търговски екс-
педиции, търговия с ресурси 
и продукция, отнета от пре-
ките ґ производители, войни 
за плячката между въоръжени-
те банди от паразити и лен-
тяи, докато се стигне до съ-
временните „конституцион-
ни” власти на държавните ин-
ституции и на корпорациите, 
в чиито основи откриваме из-
вестните ни от историята 
до днес модификации на соб-
ствеността, на държавност-
та и на социаликономически-
те и политическите отно-
шения между класите в обще-
ството.

Още една Дефиниция на 
анархокомунистическото 
общество: анархокомуни-
змът е обществена система, 
при която държавата е пре-
махната и е заменена на ло-
кално ниво от комуната (об-
щината), а на провинциално, 
национално, регионално, кон-
тинентално и глобално – от 
федерациите (доброволния и 
свободен съюз) на комуните 
или от тяхната Конфедера-
ция.

Аналогично собственост-
та е експроприирана, тру-
дът – освободен и класите 
като социални разряди – пре-
махнати и заменени с кому-
нистически социални отно-
шения и икономика. Те се ха-
рактеризират с обществено 
планиране на производство-
то, разпределението и раз-
витието, съобразено с изяве-
ните нужди на федерираните 
общности. Приобщаването 
на индивидите към тях е до-
броволно и отделянето – сво-
бодно.

У повечето от хората, кои-
то се запознават за пръв път 
с тези определения, ще въз-
никнат много въпроси относ-
но различните сфери на живо-
та, структурата и функцио-
нирането на бъдещото хори-
зонтално общество. В хода 
на дискусиите (и много по-чес-

то – на полемиките) ще се чу-
ват въпроси от рода: някога и 
някъде съществувало ли е по-
добно общество, какво пред-
лагат анархистите по такъв 
и такъв конкретен повод и 
как се приема, променя или от-
хвърля едно предложение, как-
во предлагат да се прави, кога-
то се случи дадено непредви-
дено събитие? и т. н.

Преди всичко на такива 
хора е необходимо да се пояс-
нят разбираемо:

3. Основните идеи, 
структури, икономика, 
функциониране, социални и 
международни отношения 
в анархистическото 
общество

Тези идеи са анархията, кому-
низмът и интернационализ-
мът, които са актуализира-
ната „троица” – свобода, ра-
венство и братство – от 
епохата на Великата френска 
революция. Тези понятия ево-
люират във времето и придо-
биват все по-голяма прециз-
ност и яснота. Те ще бъдат 
развити перспективно в хода 
на изложението.

Ако трябва да изразим на-
шият идеал и теория с две 
думи, те са социално равен-
ство. Тук само ще дефинираме 
и подчертаем неговата клю-
човата роля в бъдещото об-
щество, което е безкласово и 
без йерархия, без елити и ран-
гове, без „нисши” и „висши”, без 
касти и съсловия, без пирами-
дален и вертикален строеж.

Под социално равенство 
ние разбираме равенство на 
индивидите в обществения 
живот (един индивид – един 
глас при вземане на решения 
по който и да е въпрос, зася-
гащ общността), в сферите 
на икономиката, на труда и 
разпределението на благата, 
на достъпа до здравеопазва-
нето, до образованието и кул-
турата, до всички видове дан-
ни с премахване на всякакви 
привилегии, „тайни” и пр.

Социалното равенство е 
необходимото и достатъч-
но условие както за свобода-
та на индивидите, така и за 
братството между хората 
и народите, защото при осъ-
ществяването му никой не 
може да властва над другите, 
нито да ги експлоатира и за-
щото са премахнати раздели-
телните граници на отчужде-
нието.

4. Революционни опити 
за изграждане на 
анархистическо общество

Като изключим предистори-
ческата ера, когато в тече-
ние на хилядолетия са живе-
ли племена и техните съюзи 
(като този на ирокезите в 
Северна Америка), които не 
са познавали държавата, соб-
ствеността или търговията 
и другите атрибути на класо-
вите общества, в хода на но-
вата и най-нова история съ-
ществуват различни опити 
за осъществяване на анархис-
тическата теория на прак-
тика, с различен обхват и за 
различни времеви интервали 
в зависимост от социалико-
номическите и политически-
те реалности от епохата на 
тези опити.

Като примери на револю-
ционни опити ще посочим Па-
рижката Комуна (1871), Мах-
новщината в Украйна (1918 – 
1921), Испанската революция 
(1936 – 1939), Унгарската ре-
волюция с нейните производ-
ствени и териториални съве-
ти (1956) до Чиапас и Рожава 
в началото на XXI век. Тряб-
ва да подчертаем, че всички 
тези опити са били смазвани 
военно-полицейски от господ-
стващите експлоататорски 
класи и техните институции 
на насилието, които образу-
ват „студените чудовища, 
наречени държави” (Дьо Гол).

5. Актуализиране на 
анархистическите 
принципи и програма

Това е минало, чийто опит 
трябва да се взема под внима-
ние, но още по-важно е да се 
анализира и актуализира при-
ложението на анархистиче-
ските принципи в съвремен-
ната епоха. Трудно е да се кон-
струира и обясни изчерпател-
но в днешните условия струк-
турата и функционирането 
на едно общество, което още 
не съществува, защото ре-
алностите се променят и ус-
ложняват. Винаги могат да се 
появят множество неотче-
тени или несъществували по-
рано фактори и условия. Зато-
ва, в крайна сметка, какво ще 
бъде обществото, ще се оп-
редели от хората, пряко анга-
жирани в революцията за не-
говото създаване и по-ната-
тъшно съществуване и раз-
витие. Независимо от това, 
още сега, въз основа на налич-
ните данни и историческия 
опит, съобразявайки се с да-
деностите на днешната епо-

ха, е възможно да се построи 
определен модел или модели 
на бъдещото анархистическо 
общество и да се обсъди все-
ки основен въпрос, касаещ не-
говите структура и функцио-
ниране, като се предложат 
едно или повече възможни ре-
шения/сценарии. Преди да за-
почнем обаче, нека да харак-
теризираме съвременната 
епоха в развитие, тъй като 
в нея ще се разгърне едновре-
менно в дълбочина и в ширина 
разрушителната и градивна-
та част на Социалната рево-
люция. (В дълбочина до създа-
ването на анархокомунисти-
ческо общество и в ширина – 
до планетарния му обхват).

Двата фактора или харак-
теристики с най-голямо те-
гло в днешното общество на 
политическа, икономическа и 
духовна власт на експлоата-
торите над „низшите класи” 
на пролетариата и „излишни-
те”, които господарите нари-
чат презрително „лумпенпро-
летариат”, са

6. Роботронната революция 
и Глобализацията

ДЕФИНИЦИИ:
Роботронна революция 

(от роботи и електроника) 
е радикалната промяна в на-
чина на произвеждане на бла-
га и извършване на услуги за 
задоволяване на нуждите ни, 
дължаща се на масовото на-
хлуване на компютри, робо-
ти и др. във всички сфери 
на човешката дейност и за-
местването на човешкия 
труд с операции на автома-
ти. (За краткост, в текста 
тя фигурира като РР).

Глобализацията (Г) е раз-
глеждана в този текст като 
съвременен свръхимпериали-
зъм (а не като основа за обе-
динение на човечеството в 
една световна конфедерация). 
Г е във висша степен след-
ствие от РР, защото „Пър-
вият свят” (по-точно капи-
талът в страните на „злат-
ния милиард”) търси трес-
каво компенсация на своите 
свиващи се като шагренова 
кожа пазари и реални печалби, 
вследствие неплатежоспо-
собни безработни и обедня-
ващи прекарии, пролетарии и 
„средняци”, умножаващи се по-
ради роботронната револю-
ция (роботизацията).

Двете възможности за 
„компенсация” са в политика-
та на:

а) Ограбване на чуждите, 
развиващи се и развити стра-
ни, и

б) Ограбване на своите 
„нисши” класи.

Такава политика предопре-
деля еднозначно следствия-
та, които могат да бъдат:

a’) Класически империалис-
тически войни за преразпре-
деляне на процентите и за 
господство над света или над 
негови региони и/или

б’) Класови войни във всич-
ките им възможни форми. •

(следва)

» » » продължава от страница 6
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За „естественото състояние“ отвъд Левиатан
В теориите за създаването 
и развитието на модерната 
правова държава централ-
но място заема понятието 
„обществен договор”. Възгле-
дът, че хората се събират и 
доброволно подписват спора-
зумение за учредяване на по-
литическа структура, е в ос-
новата на съвременното пра-
во.

В периода XVII – XVIII век 
философи като Томас Хобс, 
Джон Лок и Жан-Жак Русо оф-
ормят представата за дър-
жавността, подчинена на за-
кона, отвъд теологичните 
разбирания за божественост-
та на царете. В тези бурни 
времена на революционизира-
не на политическата мисъл 
историята свидетелства за 
отделянето на църквата от 
светското, формирането на 
капитализма и буржоазията, 
както и за първите големи ре-
волюции в Европа, които но-
сят след себе си пълна тран-
сформация на политическата 
организация. Поставя се под 
въпрос абсолютизмът на мо-
нархията, постепенно отпа-
да крепостничеството, а по-
даниците получават възмож-
ност за изразяване и полити-
чески права, макар и все още 
твърде ограничени.

Теоретиците на „общест-
вения договор”, който става 
символ за развитието на мо-
дерната държава, за да леги-
тимират своята теория, про-
тивопоставят на него „ес-
тественото състояние” на 
хората в преддържавния пе-
риод. Има различни интерпре-
тации за хипотетичното ре-
шение на хората да преминат 
от състояние на пълна свобо-
да към политическа общност. 
„Естественото състояние” е 
в основата на базисния труд 
на Томас Хобс „Левиатан”.

Повлиян от английската 
гражданската война от 1642 
година и съпътстващото на-
силие, на които е пряк очеви-
дец, Хобс смята, че човекът 
е враг на себеподобните си. 
Според него само изкуствено-
то чудовище „Левиатан”, сим-
волизиращо държавата, може 
да се справи със състоянието 
на „война на всеки срещу все-
ки”. Томас Хобс развива теза-
та, че в преддържавните вре-
мена хората са воювали по-
стоянно един срещу друг и не 
е имало нищо сигурно. За това 
хипотетично състояние той 
отбелязва, че могат да се съ-
берат наблюдения от дива-
ци, които все още живеят по 
този начин, без централна 
държавна власт, ограничени 
единствено в семейства, на 
различни места из Америка. 
Трябва да е ясно обаче, че То-
мас Хобс е дете на средата, 
в която живее. Представите 
му са ограничени от недоста-
тъчно развития научен ме-
тод на съвременниците му. 
Знанията, които притежава, 
вероятно са придобити ин-
директно от малкото търго-
вци и войници, имали досег с 
местните племена.

Можем ли да се съгласим 
тогава напълно с теорията, 
че липсата на държавна власт 
води до една непрестанна 
война на човек срещу човека? 
Не е ли нужно да се постави 
въпросът за произхода на на-
силието – естественото със-
тояние или самата държава? 
А можем ли да твърдим, че хо-
рата поначало са добри, а вза-
имопомощта е основен фак-
тор в тяхното развитие?

Обективен отговор не 
може да се очаква от привър-
жениците на държавност-
та, защото всички те са под 
общо влияние, по един или друг 
начин – „либералите казват, 
че първата държава е създаде-
на от свободната и рационал-
на воля на хората; десницата 
смята, че това е дело Божие”. 
Затова отговор може да се 
търси единствено в анархи-
зма. На базата на теоретич-
на обосновка и практически 
примери ще се опитам да дам 
отговори на тези въпроси, 
които ще представят друга 
гледна точка за произхода на 
човека и основните му стре-
межи.

За обществото и 
държавата

Теоретиците на анархизма, за 
разлика от етатистите (кои-
то смятат, че политическо-
то общество може да се фор-
мира, само когато има държа-
ва), ясно разграничават обще-
ство и държава. Общество-
то се формира по естествен 
път, а държавата е изкустве-
но създадена.

В държавата анархистът 
и революционер Михаил Баку-
нин вижда враг, който „доми-
нира и напълно поглъща об-
ществото”, което е естест-
вена организация, формирана 
от самите хора. Той крити-
кува и идеалистите, и мате-
риалистите, които се опит-
ват по един или друг начин да 
принизят човека пред култа 
на държавата. Тезата на пър-
вите е, че тя е божие творе-
ние. Понеже човекът не раз-
познава доброто и злото, а 
това е присъщо само за бого-
вете, те са изпратили свои 
наместници, които да го про-
светят. Според вторите дър-
жавата е продукт на свобод-
ната воля на хората, което я 
превръща в абсолют. И в два-
та случая за Михаил Бакунин 
целта е една – трайно господ-
ство над народите. Затова 
той призовава към унищоже-
нието ґ, тъй като тя е „една 
изкуствена единица, която се 
обяснява единствено посред-
ством жертването на свобо-
дите”. Според него точно час-
тицата свобода, която тряб-
ва да се отнеме от хората, за 
да получат сигурност от дър-
жавата, е точно тази части-
ца, която унищожава свобода-
та им.

Томас Хобс твърди, че в „ес-
тественото състояние” съ-
ществуват естествени за-
кони, които са присъщи на 

хората. В природата на чо-
века е да се стреми към мир, 
за да оцелее и доброволно да 
се съюзи със себеподобните 
си в политическа организа-
ция, чрез която да поддържат 
мира. Бакунин, от своя стра-
на, смята, че обществата 
и хората винаги са движени 
от природни закони, които са 
„присъщи на социалното тяло, 
точно както физическите за-
кони са присъщи за материал-
ните тела”. Тези закони са раз-
лични от юридическите зако-
ни, които се налагат от зако-
нодателната власт. За Баку-
нин „обществото е естест-
веният начин на съществу-
ване на човешката колектив-
ност, независима от всеки 
договор”. За разлика от държа-
вата, която се управлява от 
закони, обществото „упра-
влява себе си чрез обичаи или 
традиционни навици”.

Вярата и способностите, 
които влага Михаил Бакунин 
в народните маси, са факто-
рът, който го кара да отхвър-
ли и идеята за Обществения 
договор. Правейки разграни-
чение между държава и обще-
ство, той оспорва възгледа, 
че преди появата на държав-
ни структури индивидите 
са живеели в постоянна вой-
на на „всеки срещу всеки”. Точ-
но обратното, хората винаги 
са живели в общества, много 
преди да бъдат създадени дър-
жавните образувания. Това е 
така, защото обществото е 
„естествената и необходима 
единица”.

Това се доказва от анархи-
ста и зоолог Петър Кропот-
кин, чийто фундаментален 
труд „Взаимопомощта – фак-
тор на еволюцията” е контра-
пункт на Хобсовото твърде-
ние, че в „естественото със-
тояние” цари война на „всеки 
срещу всеки”. Трябва да се от-
бележи, че Кропоткин се раж-
да и живее два века след Хобс. 
Науката търпи развитие 

през този период и натрупа-
ните познания са много по-го-
леми.

Кропоткин извършва на-
блюдение на различни живо-
тински видове, населяващи 
Източен Сибир и Северна 
Манджурия, където установя-
ва, че тежките условия на жи-
вот не предразполагат към 
борба за оцеляване, а към вза-
имна помощ. Това е и базата, 
върху която той гради проуч-
ването си. Кропоткин, инди-
ректно, доказва тезата на 
Бакунин чрез емпирични дока-
зателства, познавайки добре 
научните открития на зооло-
гията и палеонтологията, че 
преддържавният човек не е 
живял в изолирани семейства, 
а в големи общности:

„…обществата, ордите, 
племената – а не семейства-
та (както смята Хобс – б. а.) – 
са били първоначалната връз-
ка на организацията у най-
старинните прадеди на чове-
чеството.”

Кропоткин изследва родо-
вите организации на индиан-
ците, ескимосите, келтите, 
славяните и др. и установя-
ва, че те са почти идентич-
ни. Според него племето е 
основата, на която се гради 
животът на първобитния чо-
век. Организацията се основа-
ва на неписани, морални пра-
вила, формирани, съзнателно 
или не, вътре в общността. 
Почти липсват междуплемен-
ни войни и хората живеят в 
мир. Целта е взаимната за-
щита и взаимопомощ, без коя-
то вероятно човешкият род 
нямаше да съществува днес. 
Бушмените, пише Кропоткин, 
са ловували заедно, делели са 
плячката и никога не са изо-
ставяли ранените си другари. 
Хотентотите пък споделяли 
всичко, което имат, поравно. 
При австралийското корен-
но население „приятелското 
чувство е силно развито” – 
„помагат на слабите, гледат 
грижливо болните и никога не 
ги изоставят на произвола”. 
Алеутите са пример за чест-
ност – „нямат склонност към 
кражба” – и привързаност към 
своите деца. Петър Кропот-
кин представя редица приме-
ри, разбира се не спестява и 
някои жестоки обичаи, описа-
ни в детайли, които разбиват 
мита, че човекът е в постоян-
на война „на всеки срещу все-
ки”:

„Един дивак, който е спосо-
бен да живее при такава орга-
низация и свободно да се под-
чинява на правила, които по-
стоянно засягат личните му 
желания, никак не прилича на 
животно, лишено от нрав-
ствени принципи и незнае-
що никаква юзда на своите 
страсти.”

Кропоткин доказва науч-
но, че в преддържавните об-
щества преобладава взаимо-
помощта, която е фактор 
за оцеляването на общност-
та. Опасностите, природ-
ните бедствия, набавянето 
на храна или отглеждането 

на потомство пораждат ес-
тествени механизми за оце-
ляване. Комуналният живот, 
обособен в родове, развенча-
ва мита за лошата природа 
на човека. Напротив, хората 
са добри по природа, а най-ес-
тественият инстинкт, кой-
то притежават, е съвмест-
ното съществуване. Разпа-
дът на комуналния живот и 
обособяването на отделни 
семейства се появяват на по-
късен етап, когато се форми-
ра собствеността.

Съвсем ново проучва-
не, публикувано в Current 
Anthropology в началото на 
2019 г., хвърля нова светлина 
върху поведението на члено-
вете на различни общности 
по целия свят. Антрополози-
те са извършили изследване 
на етнографски записи за 60 
общества. Използвайки изсле-
дователския подход „моралът 
като сътрудничество”, три-
мата автори искат да дока-
жат, че моралът при всички 
общности води до взаимопо-
мощ. Затова извеждат 7 мо-
рални поведения, чрез които 
да се опитат да докажат хи-
потезата си – „да се помага 
на семейството, да се пома-
га на групата, да се отвръща 
с взаимност (реципрочност), 
да сме смели, да се съобразя-
ваме с висшестоящите (ува-
жение), да се поделят спорни 
ресурси (справедливост) и да 
се зачита предишното владе-
ние (права на собственост)”. 
В 961 от 962 от изследвани-
те случаи тези точки имат 
положителна стойност, в 
една или друга степен, но ни-
кога негативна. Изключение 
прави само племето Чуук, при 
което не се зачита собстве-
ността и кражбата не е лоша 
постъпка.

Насилието се поражда от 
борбата за власт, а не от 
липсата на такава

Въпросът за насилието между 
хората има ключово място в 
теорията на Томас Хобс. Това 
е факторът за доброволното 
сключване на Обществен до-
говор. Можем ли да твърдим, 
че насилието сред първобит-
ните общества приключва с 
приемането му?

Според Михаил Бакунин 
формирането на държавата 
унищожава човешката соли-
дарност, която съществува в 
естествените общности на 
древните. Общественият до-
говор изолира една група хора 
и ги противопоставя на всич-
ки останали. За Бакунин дър-
жавата е „най-очевидното, 
най-циничното и най-пълното 
отрицание на човечеството”:

„…всяка държава, под страх 
от унищожение и завладява-
не от съседни държави, тряб-
ва да достигне до всемогъще-
ство, и […] трябва да завладя-
ва. Който говори за завоева-
ния, говори за завладените, 
подчинени, сведени до роб-
ство народи […]. Робството, 
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Според 
Бакунин точно 
частицата 
свобода, която 
трябва да се 
отнеме от 
хората, за 
да получат 
сигурност от 
държавата, е 
точно тази 
частица, която 
унищожава 
свободата им
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За „естественото състояние“ отвъд Левиатан
следователно, е необходимо-
то следствие от самото съ-
ществуване на държавата.”

Трудно е да се докаже нали-
чието на войни между отдел-
ни племена в преддържавния 
период на човечеството. На-
раняванията по скелетите, с 
които разполагат археолози 
и антрополози, дават твърде 
малко информация за произхо-
да им. Въпреки това, Ювал Ноа 
Харари в своята книга „Крат-
ка история на човечеството” 
дава отговор. Той се позова-
ва на данни от археологиче-
ски открития край река Ду-
нав. Сред 400 скелета на пър-
вобитни хора, на 18 от тях 
има недвусмислени следи от 
насилие. Според Харари, ако се 
приеме, че тези хора са почи-
нали от насилствена смърт, 
това са 4,5% за региона. Поч-
ти толкова, колкото показ-
ват данните и за XX век. Не е 
абсолютно сигурно, че всички 
18 души са загинали по насил-
ствен начин, но дори и така, 
процентното съотношение 
ясно говори, че Обществени-
ят договор по никакъв начин 
не е възпрял насилието. Нещо 
повече. Може да се твърди, че 
държавата е в основата на за-
силване на насилието.

Войните между племената 
в преддържавния период със 
сигурност не са много, защо-
то населението на Земята 
не е голямо за сметка на те-
риториите. Липсва и натруп-
ване на собственост, която 
да предизвиква желание за за-
вземането ґ. Ресурсите също 
не са съществен фактор, тъй 
като са общи и всеки може да 
се възползва от тях. Насили-
ето вероятно е произтичало 
от случайни междуплеменни 
срещи. И ако приемем, че при 
диваците войните са били не-
избежни заради невежество, 
трудно бихме оправдали 
гражданина, формиран от Об-
ществения договор. Въпреки 
че държавата позволява раз-
витието на научния прогрес, 
трябва да се съгласим с Баку-
нин, че тя развива и желание-
то за насилие спрямо чужди-
те хора.

Историята помни завоева-
телните походи през XV – XIX 
век. Период, в който коренни-
те населения на Америка, Аф-
рика и Австралия са подчине-
ни и превърнати в роби. Същи-
те тези диваци, които се смя-
та, че водят война „на всеки 
срещу всеки” са подложени на 
изтребление от граждани на 
развиващия се свят. Велики-
те географски открития во-
дят след себе си поробване на 
местните племена, унищожа-
ване на културата им, прину-
дително покръстване и загра-
бване на ресурсите им. Такава 
е печалната съдба на голяма 
част от народите, отказали 
се да преминат от естест-
веното общностно същест-
вуване към формиране на по-
литическо тяло. И до днес все 
още съществуват племена, 

които живеят без държавна 
власт, запазили първобитния 
си начин на живот. Те са още 
едно доказателство за нена-
силствената природа на ес-
тественото състояние. Пле-
мената живеят изолирано и 
не търсят експанзия към нови 
територии. За съжаление по-
добни човешки групи продъл-
жават да се стопяват и из-
чезват под натиска на циви-
лизацията. Влиянието на чо-
века върху природата поста-
вя дивите племена пред запла-
хата от унищожение.

Военните конфликти меж-
ду политически общества съ-
пътстват цялата история 
на държавността. От древ-
ността до днес ние сме сви-
детели на постоянно самоиз-
требление на човешкия род. 
От битката при Урук около 
2200 пр. н. е. до гражданската 
война в Сирия войните се ха-
рактеризират с едно нещо – 
борбата за власт. Затова 
можем да заключим, че наси-
лието се поражда от борба-
та за власт, а не от липсата 
на такава, както смята То-
мас Хобс. Пелопонеските вой-
ни например са предизвикани 
основно заради различни ико-
номически интереси на гръц-
ките полиси. Великата север-
на война избухва през 1699 г. 
заради стремежите на Русия, 
Дания и Полша да вземат те-
ритории от Швеция. Руско-
японската война от 1904 г. 
е следствие на колониални-
те амбиции на двете импе-
рии към Манджурия и Корея. 
През 1936 г. Испания става 
арена на гражданска война, в 
която десни консервативни 
сили, предвождани от генерал 
Франсиско Франко, провеж-
дат метеж срещу републи-
канското управление начело 
с президента Мануел Асаня. 
През 2011 г. на територия-
та на Сирия избухват проте-
сти срещу президента Башар 
Асад, които постепенно пре-
растват в гражданска вой-
на. В тези условия място на-
мират различни ислямски бун-
товнически групировки, а „Ис-
лямска държава” установява 
Халифат.

Може ли човекът 
да съществува в 
„естественото си 
състояние”

До момента бе направен пре-
глед и анализ на Хобсовото 

твърдение, че хората са лоши 
по природа и единствената 
възможност за оцеляването 
им е в рамките на държава-
та. От теоретичната обо-
сновка и практическите при-
мери, които бяха изведени се 
стига до заключението, че 
всъщност насилието, което 
той констатира, е продукт 
не толкова на естественото 
състояние, колкото на сама-
та държава. Затова трябва 
да се зададе въпросът – може 
ли човекът да живее извън 
рамките на държавата?

Несъмнено кръвопролити-
ята, които са следствие на 
войните, принуждават хора-
та да не могат да си предста-
вят живот отвъд държавни-
те институции. Това е свое-
образна форма на Стокхолм-
ски синдром, при който жерт-
вата започва да симпатизи-
ра на насилника. Ловките ма-
неври на политическите ели-
ти, частичното удовлетво-
ряване на човешките нужди 
и постоянната пропаганда за 
външна заплаха са само парче 
от хилядолетния пъзел на Ле-
виатан. Въпреки това, исто-
рията помни примери, в кои-
то завръщането към естест-
веното състояние не води до 
насилие, а до естествения за-
кон на взаимната помощ.

Най-елементарният при-
мер, който всеки от нас е из-
питал или видял, е природни-
ят катаклизъм. Хората се 
сплотяват и си помагат, до-
като бедствието премине. 
В такива моменти солидар-
ността е най-силно разви-
та. По време на наводнения-
та в България от 2014 годи-
на стотици доброволци от 
цялата страната се отзова-
ват самоинициативно на те-
рен в помощ на пострадали-
те от Мизия, Добрич, Варна 
и другаде. Други пък органи-
зират кампании за събиране 
на принадлежности от първа 
необходимост, дрехи, завив-
ки и пр. Подобни примери мо-
гат да се открият по целия 
свят при всеки един природен 
катаклизъм. Инстинктът за 
взаимопомощ е много по-си-
лен и ефективен от държав-
ната намеса.

Историята разказва и за 
хиляди случаи на солидарност 
и човечност в разгара на го-
леми военни конфликти. Ук-
риването на евреи, преслед-
вани от нацистите по вре-
ме Втората световна вой-

на, е точно такъв пример. Въ-
преки смразяващите сили на 
Вермахта, навсякъде из оку-
пираните територии на Рай-
ха, безименни човеци (някои 
са известни) спасяват други 
човеци от изтребление. Све-
товната история познава хи-
ляди такива случаи, в които 
бягащи от войни и смърт са 
получили помощ от свои себе-
подобни. Това са най-точните 
примери за пренебрегване на 
изкуствените различия меж-
ду хората, породени от Об-
ществения договор.

За да отидем още по-далеч, 
отвъд границите на индиви-
дуалните актове на взаимо-
помощ, ще представим и ня-
колко примера за колективна 
самоорганизация в период на 
насилие. Испанската граждан-
ска война води след себе си 
труповете на десетки хиляди 
избити в борбата за власт. В 
условията на кръвопролития 
и хаос каталунските анархи-
сти успяват да формират об-
щество отвъд държавата, 
което се самоуправлява как-
то икономически, така и по-
литически. Успехите, които 
постигат, са безспорни, но за 
едва няколко години. Привър-
жениците на държавността, 
без значение от коя страна 
на барикадата, унищожават 
постигнатото, защото не 
могат да позволят същест-
вуването на бездържавно об-
щество в такива размери. 
Това би пропукало устоите на 
властта и сразило тезата, че 
хората по природа се нужда-
ят някой да ги управлява.

Испанските анархисти не 
са изолиран случай. Мексикан-
ските сапатисти, произли-
защи от най-бедния щат на 
Мексико, Чиапас, водят борба 
с централната власт, като 
защитават правата на мест-
ните индиански племена. Тях-
ната борба не е за власт, а за 
формиране на самоуправля-
ващи се общества. Въпреки 
атаките на правителство-
то и ескадроните на смър-
тта, техните опити да из-
градят едно по-справедливо 
общество не спират. Скри-
ти в Лакандонската джунгла, 
местните индиански племена 
могат да се завърнат към ес-
тествените си начини на вза-
имодействие.

В друга точка на света, 
Близкия изток, гражданска-
та война в Сирия води до раз-
пространението на различ-
ни ислямски терористични 
групировки, които последо-
вателно завземат райони на 
страната, а етнически и ре-
лигиозни групи са подложени 
на изтребление. В период на 
хаос кюрдските общности 
успяват да формират само-
отбрана и да прочистят те-
риториите си от „Ислямска 
държава”. Техните действия 
създават демократичен оа-
зис, наречен Рожава, в който 
всички могат да живеят сво-
бодно без значение на етни-
ческа, расова или религиозна 
принадлежност. Без централ-

на власт местните общно-
сти градят общество, което 
се базира на взаимопомощ и 
солидарност.

Това са много малка част 
от примерите, за които 
може да се напише. Това е 
тема за цял дисертационен 
труд. Много от тях са заб-
равени от историята, защо-
то няма писмени сведения за 
тях, други умишлено са зали-
чени, а трети чакат да бъ-
дат открити. Въпреки това, 
човекът продължава да бъде 
участник или най-малкото 
свидетел на естествената 
природа отвъд държавните 
норми и закони.

Изводи

От направения анализ могат 
да се извлекат няколко основ-
ни извода, които да дадат от-
говор на поставените въпро-
си:

• Теоретично Михаил Баку-
нин противопоставя на из-
куствено създадената дър-
жава обществото, което е 
естествено формирано.

• Емпиричните данни, натру-
пани от Петър Кропоткин, 
дават възможност да се 
твърди, че хората не са зли 
по природа и в естестве-
ното си състояние не во-
дят война на „всеки срещу 
всеки”.

• Може да се заключи, че из-
точник на насилие е държа-
вата, а не липсата на та-
кава.

• Липсата на държавност не 
води до самоизтребление, 
а до точно обратното – 
взаимопомощ и съграждане 
на общности.

Антрополозите, археолози-
те и зоолозите отдавна са 
развенчали теорията на То-
мас Хобс. Статията служи 
да напомни, че човекът не е 
звяр. В условията на техниче-
ски прогрес стремежите на 
обществата трябва да тър-
сят нови висини. Остарелите 
схващания за дефицита на чо-
вешките възможности за взи-
мане на политически решения 
трябва един път завинаги да 
бъдат отхвърлени. Само то-
гава ще можем да открием 
себе си, за да съградим един 
нов свят, отвъд Левиатан. •

Източници:

Bakunin, M. Rousseau‘s Theory of the 

State

(https://theanarchistlibrary.org/library/mikhail-

bakunin-rousseau-s-theory-of-the-state)

Hobbes, Th. Leviathan, London, 1651, 

Prepared for the McMaster University Archive of 

the History of Economic Thought.

Кропоткин, П. Взаимопомощта – 

фактор на еволюцията, София: Арт-издат-5, 

1995.

Ноа Харари, Ю. Homo Sapiens. Крат-

ка история на човечеството, София: „Изток-

Запад”, 2016.

Препозие, Жан. История на анар-

хизма в България; Прев. Кина Илиева. –”Рива”, 

2009.

Светлозар Канчев
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ОСВОБОДЕНИЯТ ЗРИТЕЛ

Анархия и кино
Филмите – за киното вели-
кият демагог, организатор и 
контрареволюционер Влади-
мир Улянов (Ленин) много вяр-
но е казал, че е най-важното 
изкуство. С него са били съ-
гласни райхсминистрите в 
Германия – с образи от екра-
на най-лесно и успешно се про-
вежда препрограмирането на 
мозъци и то със същата леко-
та, с която програмистите 
преинсталират софтуер на 
компютър. При все че човеш-
кият ум уж притежава „въ-
трешен код” за самозащита 
от натрапване на идеи, кои-
то да го карат да върши неща 
срещу собствените си инте-
реси, срещу инстинктите си 
(най-важният от които е на-
следената ни склонност за 
взаимно погаждане, солидар-
ността и усетът за справед-
ливост, без които изобщо не 
бихме станали разумен вид, 
бихме се заковали на нивото 
на бабуините, може би мънич-
ко по-съобразителни от тях, 
но с пределно върхово техно-
логично постижение „тояга за 
трошене на черепи”).

Затова обработката за-
почва от детска възраст – 
тъкмо онзи период от разви-
тие на мозъка и неговия ес-
тествен софтуер, когато до-

верието към големите братя 
и сестри, родители и баби с 
дядовци, чичовци и вуйчовци, 
даскали и прочие пълнолетно 
население е повишено, така 
еволюционно се осигурява 
приемането на опита и зна-
нията от предишното поко-
ление.

Замислете се колко всъщ-
ност дидактични, назидател-
ни, програмиращи определен 
мироглед са детските филми. 
Особено в нашата епоха, кога-
то телевизорът и интернет-
ските видеоклипове до голя-
ма степен са поели ролята на 
възпитатели, понеже родите-
лите се скъсват на няколко 
работни места, за да поддър-
жат жизнения стандарт – а 
в повечето случаи просто са-
мото оцеляване! – на семей-
ството.

Сещате ли се за филми, иг-
рални или анимация, които 
учат децата на независимо 
критично мислене? На добри-
на, съчувствие, споделяне? 
На разбиране що е наистина 
справедливост, а не само ло-
ялност?

Пак е успех, че от малко по-
вече от стотина години на 
децата им е признато право-
то – всъщност потребност-
та – да бъдат деца, а не „мал-

ки възрастни”, които щом 
проходят и укрепнат, ги пра-
щат на полето, във фабрика-
та, на фронта, да слугуват, че 
и на по-лоши неща.

Признавам, че детските 
филми са проблем, за който 
още не мога да пиша доста-
тъчно уверено, навярно защо-
то вече ми е трудно да ги гле-

дам с очите на дете. Затова 
и не поднасям впечатленията 
си като неоспорими. Оттук и 
ще се въздържа от конкретни 
примери.

Това, което успявам да 
видя, не ми харесва обаче.

Първо, предназначените за 
деца филми, особено българ-
ските за съжаление, са тро-
маво и нескопосно направени, 
даже когато по форма са зре-
лищно и красиво заснети. За-
това децата често предпо-
читат „големи” филми, чиито 
инфантилни сюжети и посла-
ния са им по-интересни, макар 
че уж са за възрастни. На дело 
те просто „поддържат дете-
то” – лесно за баламосване съ-
щество – във всеки възрас-
тен.

Второ, внушават ценнос-
ти, в които и самите създа-
тели надали вярват, надали 
се придържат към тях в лич-
ния си, а особено в професио-
налния и изобщо „обществе-
ния” живот. В резултат на 
което сблъсъкът между „въз-
вишеното” и реалното е още 
по-болезнен – и ето ви ражда-
нето на малки циници, мало-
летни психопати.

Трето, както и да са за-
сукани внушенията, в край-
на сметка те постулират, 

че ценностната система на 
възрастните е „правилна”, че 
„няма по-добро”, че не бива да 
бъде променяна. Допуска се 
малко бунтарство, но не пре-
калено. Предразсъдъците и за-
блудите на бащите и майки-
те трябва да се възприемат 
като „закон божий” – защото 
„такъв е животът”.

И така се получава, че ис-
тинският учител е тъкмо 
„животът” – осакатеният, 
извратен от кариеризма, 
властта, принудата, практи-
ческото всесилие на парите, 
непогрешимостта на авто-
ритетите.

Възможно е да ми възра-
зят – и сигурно ще приема въз-
раженията. Все пак, озъртай-
те се какво гледат децата ви, 
поне за да не се чудите защо 
порастват като онова, кое-
то самите представлявате и 
което в дъното на душата си 
не харесвате, но смятате, че 
е късно да промените. Навяр-
но да, късно е. Остава ви само 
да се опитате да не постави-
те в същото положение дете-
то си – на обречено на форма-
тиране от системата, коя-
то не предвижда за вас нито 
свобода, нито щастие, а само 
илюзии и заместители. •

Николай Теллалов

Остава само 
да не оставяме 
детето 
обречено на 
форматиране 
от системата, 
която не 
предвижда 
нито свобода, 
нито щастие, а 
само илюзии и 
заместители

КРИТИКА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ РАЗУМ

Ролята на личността в историята
Какво тук значи някаква си 

личност?
Н. Й. Вапцаров

С този проблем се сблъскваме 
непрекъснато, в цялата исто-
рия. Тук ще се докоснем само 
до някои негови „общофило-
софски, феноменологически, 
технологически и методоло-
гически… аспекти”.

Когато придворните исто-
рици, философи, поети и шу-
тове говорят за ролята на 
личността в историята, те 
подразбират личността на 
властника. Нейното величие 
не буди никакво съмнение у 
тях. Това, което ги разделя, е 
стерилният и основен за тях-
ната философия въпрос:

Продукт или творец на ис-
торията е всяка велика лич-
ност?

Фихте мисли, че каквито и 
бури и светкавици да изпраща 
гръмовержецът и събаря ска-
лите вдън океанските бездни, 
над всичко стои и пребъдва 
неговият „АЗ”, творец на бо-
гове, на „обективна реалност” 
и на история.

Великият човек – пише Хе-
гел – се появява в момента, 
когато е необходим. Велик, в 
дадена епоха, е този, който 
разбира какво иска тя и го из-
пълнява.

Перифразирайки Хегел, Ен-
гелс счита, че всяка епоха си 
доставя винаги нужните (?) 
великани. Същата класическа 

теза Хашек е поставил като 
мото на своята безсмърт-
на книга „Приключенията на 
храбрия войник Швейк”:

Великата епоха изисква ве-
лики личности!

Един бегъл поглед в кой да 
е век – от началния до насто-
ящия двадесет и първи – е дос-
татъчен, за да ни убеди в не-
избежността на появата на 
титаните във всяка велика 
епоха. В историческия поток 
на трите български държави 
те пъкат в изобилие, подобно 
попови лъжички в летен вир. 
За последния от тях в отми-
налата ни „соц”-епоха, в кни-
гата си „Хлад вее от Кремъл”, 
Зденек Млинарж пише:

Живков беше тогава на 
около 55 години, така че да 
се нарече злобен старик, не 
трябва. Сред останалите оба-
че той се отличаваше с изклю-
чителната си тъпота. В те-
чение на много години аз съм 
се срещал по работа с множе-
ство партийни и държавни де-
ятели и затова спрямо тях ни-
кога не съм поставял особено 
високи изисквания. И все пак 
запознанството ми с Живков 
надмина всички мои очаква-
ния. Когато той се вслушва-
ше в изказванията на други-
те, по лицето му се изписва-
ше страдалческо напрежение. 
Очевидно се напъваше до по-
следен предел, за да разбере за 
какво става дума. (На тези за-
седания не се е разисквала те-

орията на относителността 
на Айнщайн). По време на раз-
искванията той се намеси два 
пъти, като хем се опитваше 
да поддържа Брежнев, хем съ-
щевременно му противорече-
ше. Получаваше се така, за-
щото Живков не разбираше 
кога Брежнев променя мнение-
то си, съгласявайки се с нечия 
забележка. В този именно мо-
мент той започваше да защи-
тава предишното предложе-
ние на Брежнев, с което го по-
ставяше в затруднено поло-
жение. Два или три пъти Бреж-
нев се направи, че не забелязва 
вдигнатата от Живков ръка, 
а след това му даде знак пове-
че да не се намесва в дебати-
те. (стр. 180 от цитираната 
книга. Мястото на случката 
е Братислава, август 1968 г., 
когато петте „братски пар-
тии” скроиха кюляфа на шес-
тата (на Дубчек) и я „нормали-
зираха”. Млинарж е бил член на 
чехословашката компартия, 
избран за неин секретар на 
състоялия се след 21 август 
1968 г. нелегален партиен 
конгрес. Впоследствие е поли-
тически емигрант на Запад, 
където умира през 1997 г. във 
Виена.)

Различните свидетелства 
за вожда на БКП са удивител-
ни в сходството си. Някои 
казват, че всяка епоха и народ 
имат тези водачи, които за-
служават. Ако това е вярно, 
Живков и учениците му са бо-

жието наказание заради вол-
ското ни търпение. Същест-
вува и друго обяснение: лич-
ните качества, необходими 
за задържане върху Олимпа 
на властта, съответстват 
на моралната и интелекту-
ална физиономия на класата, 
която водачите олицетворя-
ват. Властникът е нейна ре-
зултантна или средно арит-
метична стойност. Класата 
не търпи фигури, които я над-
вишават.

Отечествените гиганти 
не са самотни във величието 
си.

На заседание на Върховния 
съвет на СССР Черненко (Бо-
льшая советская энциклопе-
дия) загубва страници от до-
клада, който са му написали 
„негрите” при ЦК на КПСС. Той 
започва да рови листата и се 
озърта безпомощно, докато 
клакьорите в залата го окура-
жават с „бурни и нестихващи 
аплодисменти”. Съпроводен 
от тях, генералният секре-
тар се отправя със стъпка на 
робот и лице, напомнящо духа 
на Хамлетовия татко, към 
мястото си в „деловия пре-
зидиум на ковачницата на со-
циалистическата законност” 
и сяда задъхан, с чувство на 
изпълнен дълг към цялото про-
гресивно човечество.

На другия край на ощастли-
вената с велики историче-
ски личности планета, в Зад-
ния двор на „Свободния свят”, 

в Колумбия, измъченият от 
склерозата и палещото слън-
це бивш американски прези-
дент Роналд Рейгън, отпра-
вя своите поздравления към 
„храбрия боливийски народ”! 
(За настоящия Доналд няма да 
говорим, защото още не го е 
хванала „давността”!)

В недалечното минало тех-
ният предшественик, 37-ият 
президент на САЩ и виден 
„спиритуалист” Ричард Ник-
сън, гипсиран от безпросвет-
но пиянство, извиква една ут-
рин в овалния си кабинет в Бе-
лия дом държавния секретар 
Кисинджър и със залитане и 
нетърпящ възражения тон му 
заповядва да изпрати неза-
бавно в Ханой една… атомна 
бомба!

Ако съдим по изброените 
наши и вносни примери, тех-
нологията на производство-
то на велики исторически 
личности не изисква специал-
на стомана. Все пак, за да се 
роди величието, е нужен апе-
тит. Всеки властогонец е в 
непрекъсната готовност да 
изяде петте зелника и с при-
същата си скромност да ни 
съобщи, че бог, провидението 
или историческата необходи-
мост са го надарили с тези 
свръхестествени сили и въз-
можности за поглъщане на 
зелниците. (Знае се, че Алек-
сандър Македонски се обя-
вил за бог, Дзержински се ми-
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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 01.09.1846 в гр. Барле-

та (Италия) е роден анархи-
стът Карло Кафиеро.

• На 03.09.1991 г. в с. Копани-
ца (Пернишко) умира анархи-
стът Евлоги Цветков, един 
от отговорните редакто-
ри на вестник “Работниче-
ска мисъл”.

• На 04.09.2000 умира анархи-
стът Желязко Петков Же-
лязков, сътрудник на „Сво-
бодна мисъл”.

• На 05.09.1872 г. в гр. Хага се 
провежда последният кон-
грес на Първия Интернацио-
нал и изключването на Баку-
нин и Джеймс Гийом.

• На 09.09.1944 г. е извършен 
болшевишки преврат в Бъл-
гария.

• На 10.09.1891 г. в Испания 
излиза безвластническият 
вестник „Революционер”.

• На 12.09.1976 г. в гр. Твърди-
ца умира анархистът поет 
Димо Канев Димов.

• На 13.09.1988 г. в София уми-
ра безвластничката Васил-
ка Данева Лясова (Веса).

• На 15.09.1872 г. в гр. Сент 
Имие е открит първият 
конгрес на Анархисткия Ин-
тернационал.

• На 19.09.1904 г. е роден анар-
хистът Михаил Динков Ци-
целков, организатор на Зла-
тишко-пирдопската неле-
гална анархистическа група.

• На 19.09.1958 г. в САЩ умира 
теоретикът на безвласти-
ето Рудолф Рокер.

• На 20.09.1932 г. е роден аме-
риканският писател Ъптън 
Синклер, автор на романа 
„Бостън” (посветен на анар-
хистите Сако и Ванцети).

• На 22.09.1932 г. в Килифаре-
во умира Надежда Симеоно-
ва Попова, участничка в Ки-
лифаревското въстание и 
Килифаревската анархоко-
мунистическа чета.

• На 25.09.1903 г. край гр. Кра-
тово (Македония) в сраже-
ние с турски аскер загива 
анархистът-революционер 
Никола Дечев.

• На 27.09.1921 г. в Москва са 
разстреляни от болшевиш-
ката ЧК десет анархисти, 
между които Лев Чорни.

• На 28.09.1923 г. при село Звъ-
ничево е убит анархистът 
Илия Георгиев Юруков.

• На 29.09.1923 г. в местност-
та „Грамадите” край Браци-
гово са убити анархистите 
Васил Атанасов Попов и Па-
вел Атанасов Терзиев.

ОТ ПОЛЕЗНИТЕ КНИГИ

11. С думи, вместо с 
куршуми (за съжаление)

Първият том съдържа ста-
тии с българска тематика. 
Вторият обхваща такива, 
които се отнасят до кризи-
те и процесите в така наре-
чените „соц-страни”, а също и 
до събития, личности и стра-
ни от тъй наречения Свобо-
ден свят. 

Статиите са писани в еми-
грация и са публикувани в раз-

лични периодични издания 
на Запад, но голяма част от 
тях, особено тези от 70-те 
години, изразяват убеждени-
ята и заключенията, до кои-
то вече бях стигнал в Бълга-
рия. Че това е така, може да 
се установи, чрез бегло срав-
няване на развитите в ста-
тиите тези със споделяни-
те мои мисли и многобройни 
разговори, които копоите от 
ДС са подслушвали регуляр-
но и регистрирали прилежно 
в течение на месеци и годи-
ни посредством монтирани-
те в стаите и телефона на 
моята „домашна крепост” ми-
крофони. Преписвани от тех-
ните машинописки, те са се 
озовавали всяка сутрин вър-
ху бюрата на началствата на 
политическата полиция, кои-
то са ги украсявали със свои-
те резолюции… В многотом-
ното ми досие хиляди обрабо-
тени по този начин страници 
са „съхранени за вечността 
като паметник на епохата”. •

ОТВОРЕНО ПИСМО

Бивши 
доносници няма
Уважаеми г-н Коритаров,

Както обикновено, гледах и 
днешното Ви 9-септемврийско 
предаване. В него Вашият събе-
седник Бочев, говорейки за бан-
дата от няколко хиляди, завзела 
властта в София на тази дата 
(всъщност тя беше назначена 
на власт от сталиновите „ви-
тязи”), нареди и анархокомуни-
стите в нея. Аз се съмнявам, че 
той има елементарно понятие 
от анархокомунисти и анархоко-
мунизъм, но невежеството, как-
то казва Барух Спиноза, не е ар-
гумент, нито може да служи за 
оправдание.

Аз съм анархокомунист и 
предизвиквам Бочев на един сло-
весен дуел във Вашето студио.

Ако не приемете предложе-
нието ми, ще трябва да конста-
тирам със съжаление, че как-
то телевизия Европа, така и 
Вие лично не се различавате съ-
ществено от останалите ме-
дии и обслужващия ги журналис-
тически слугинаж.

В очакване на Вашия отго-
вор, приемете моите поздра-
ви! •

Георги Константинов
PS: Както и очаквах, Коритаров замълча…
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Гръцката анархистическа федерация
Организацията, която в крайна 

сметка е просто практиката на 
сътрудничество и солидарност, 

е естествено и необходимо 
условие за обществен живот; 
тя е неизбежен факт, с който 

се сблъсква всеки – както 
човешкото общество като цяло, 

така и всяка група от хора, които 
работят заедно за обща цел.

Ерико Малатеста (Il Risveglio 
(Пробуда), 15 октомври 1927 г.)

Гръцката анархистическа фе-
дерация е хоризонтална орга-
низация от анархистически 
колективи. Тя е основана през 
октомври 2015 г. в резултат 
на продължителни дискусии и 
дебати между анархистиче-
ските колективи, започнали 
през март 2013 г. В нея члену-
ват:

Атина

• Анархистически колектив 
от Неа Филаделфия

• Анархистически колектив 
от Рубиконас

• Безвластническа асамблея 
„Празен кръг”

• Безвластнически колектив 
от Калитея

Солун

• Безвластническа инициа-
тива от Солун

• Анархистически колектив 
Пуебло

Крит: Ираклион

• Анархистически колектив 
Октана

Ламия

• Асамблея на анархистите-
антиавторитаристи от 
Ламия

Коринт

• Безвластнически колектив 
Фиоре Неро

Арголис

• Самоорганизация на анархо-
комунистите от Арголис

Ние сме част от широкото со-
циално революционно движе-
ние на работническата класа, 
движение на експлоатираните 
и потиснатите, и се борим за 
социално и индивидуално осво-
бождение чрез социална рево-
люция. Съзнаваме, че в основа-
та на социалния въпрос са зале-
гнали йерархичната, автори-
тарна и експлоататорска ор-
ганизация на обществото от 
държавата и капитала и създа-
дените от нея експлоататор-
ски и потиснически отноше-

ния, наред с икономическото и 
политическото неравенство. 
Съзнаваме необходимостта 
от различен модел на анархис-
тическа организация, като от-
читаме набелязаните до мо-
мента организационни недос-
татъци и проблеми. Целта на 
тази организационна инициа-
тива е да създадем структу-
ра, която ще засили борбата 
за социално самоуправление 
въз основата на взаимно съгла-

сувани политически и страте-
гически цели.

На прага на новото хилядо-
летие, във време на нов тота-
литаризъм и експлоатация на 
труда, арсеналът на господ-
ството се модернизира. От 
бомбите в Близкия Изток и ус-
тановяването на неонацист-
ки и тоталитарни правител-
ства в Източна Европа, мили-
таризацията на репресивни-
те сили в Западните държави, 
концентрационните лагери за 
имигранти, глобалното все-
виждащо наблюдение, „преван-
тивните бомбардировки” и 
бруталните военни интервен-
ции до институционализиране-
то на несигурността и сред-
новековните условия, пред кои-
то са изправени работници-
те, капиталът за сетен път 
се проявява като заклет враг 
на труда. В тази нова анти-
утопия силите на съпротива-
та не затихват. От пожарите 
в европейския Юг, движенията 
на американския континент, 
мащабната работническа съ-
протива в Китай, борбите за 
земя в Индия, Мексико и по ця-
лата планета, борбите във фа-
бриките в Латинска Америка 
и африканските рудници до въ-
оръжените борби в Близкия Из-
ток – Палестина и Рожава на-
пример – съпротивата продъл-
жава да вдига юмрук.

Верни на революционния ин-
тернационализъм и същевре-
менно на организацията на ре-
волюционните политически и 
работнически сили у дома, се 
опитваме да изградим поли-
тическа структура, която 
ще изостри и засили съпроти-
вата, ще допринесе за обеди-
няването на различните бор-
би и ще сплоти и насочи от-
делните такива в посоката 
на социалната революция. За-
ставаме в редиците на бушу-
ващата класова война, един-
ни срещу етатизма и рефор-
мизма, черпим от мъдростта 
на миналото и наследството 
на историческия анархизъм, 
стремим се да допринесем с 
каквото можем за програма-
та на анархокомунизма. Ние 
сме против раздробяването, 
за организация и борба, за да 
излезем от търбуха на чудо-
вището и да съзрем светли-
ната на социалното освобож-
дение.

Защото Левиатан ще бъде 
сразен от копията на роби-
те…

Организирани, антидър-
жавни, антипарламентарни, 
за социална революция, свобо-
да и безвластен комунизъм, 
за анархия •

Анархистическа федерация 
(Гърция)

www.anarchist-federation.gr

За социална 
революция, 
свобода и 
безвластен 
комунизъм, 
за анархия

слел за човек с чисти ръце, а 
Джугашвили „Сталин” – за Хи-
малай!) Само маниакалните 
синдроми обаче не стигат. За 
да се влезе в пантеона на ис-
торията, трябва още върхо-
вете на господстващата кла-
са да искат, а парализирани-
те от собственото си овче-
душие низини да не могат да 
съборят идолите и сергиите.

Към тази ситуация тряб-
ва да се прибавят усилията на 
бившето милиционерско на-
чалство и плеядата академи-
чески доносчици и вдъхнове-
ни псалмопевци, които са го-
тови да качат на пиедеста-
ла всяко нищожество, стига 
то да им позволи да лочат от 
държавната копаня или да си 
заровят главата в торбата 
със зоб. (Каин продал първо-
родството си за паница леща, 
нашите учени и поети пра-
вят това за една торба зоб.)

При стечение на тези су-
бективни и обективни пред-
поставки властта обикно-
вено успява да насади в съз-
нанието на поданиците идо-
лопоклонството, кумирите, 
класиците и авторитети-
те. Или най-малкото възпри-
емането на робството като 
осъзната необходимост, а от-
говорния палячо – за бич божи! 
И това още от времената на 
древния Египет, в който на-
родът падал с очи в праха, а 

КРИТИКА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ РАЗУМ

Ролята на личността в историята
» » » продължава от страница 10 стражарите ослепявали все-

ки, който дръзвал да погледне 
към „сина на слънцето”.

Ако се абстрахираме от су-
ровините и технологията на 
фабрикуване на авторитети, 
кои са характеристиките на 
величието в историята?

Забравеният школски пре-
подавател и диалектик Бер-
нард Мунтян дефинираше 
като негова мярка време-
то – Хронос, чиято пълновод-
на река приижда и залива дре-

босъка. Над водите остават 
да стърчат само главите на 
най-великите. В мунтяновска-
та интерпретация времето 
се измерва по отдалечаване-
то ни от смъртта на даден 
властник. В нея то търпи су-
бективизма на оценките.

Ние предлагаме друго, не-
зависимо от нас, включва-

не на времето – Т в измерва-
не на величието: Т като про-
дължителност на властване-
то. (Така става веднага ясно, 
защо във фалангата на вели-
ките са наредени Сталин, Са-
лазар, Франко, Трухильо, Тито, 
Енвер Ходжа, Тодор Живков и 
др. отминали горчивата чаша 
диктатори.)

Други критерии за безсмър-
тието на даден исторически 
задник са господството му 
върху дадена територия – Т, 
измерена в хиляди квадратни 
километри, и прикрепеното 
към нея население – Н, изчис-
лено в милиони поданици.

Свързването на тези три 
величини в една формула ни 
дава аритметическия модел 
на величието (В):

В = Т. Т. Н.
(ТТН да не се смесва с ТНТ (три-

нитротолуол), с чиято помощ може 

да се взриви всяко величие.)

Тази формула позволява да 
се сравняват великите лич-

ности от една и съща епоха 
и дори от различни, при усло-
вие, че бъдат въведени кое-
фициенти на корекция за Т, Н 
и Т, доколкото тези величини 
търпят промени със смяна-
та на цивилизациите. С моде-
ла може да се изчисли тегло-
то на всеки властник и науч-
но да се определи мястото му 
върху пиедестала на история-
та. Най-после, с него може да 
се намери общия знаменател 
на Александър Велики, Чеза-
ре Борджия, Богдан Филов, То-
дор Живков, Сакскобургготов, 
Б. Б. или г-жа… Тачър.

Моделът позволява коли-
чественото измерване на ро-
лята на властника в история-
та. Но властникът не е лич-
ност! Той, по думите на Ари-
стотел, е политическо жи-
вотно. Последното е преход-
но звено между маймуната 
и свободния човек. Този, кой-
то, за да съществува, не се 
нуждае от власт над други-
те, нито търпи тяхната над 
себе си. Ако този свободен 
човек е синоним на личност, 
явно последната не играе ни-
каква роля в историята, коя-
то се прави от политически-
те животни и разделя порода-
та Homo Sapiens на господари 
и роби!

(N.B.: В предсмъртния стих, 
послужил за мото, се съдържа 
неподозирана от самия поет 
истина!) •

Феранте Пала


