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Безпрецедентни протести 
тресат българското здраве-
опазване. Хиляди медицински 
специалисти се надигнаха сре-
щу развихрилата се търго-
вия с човешкото здраве, при 
която болниците бяха тран-
сформирани в търговски дру-
жества, а здравето на хора-
та – сведено до стока. В съ-
щото време няколко области 
в страната са поставени под 
воден режим заради дългого-

дишно прахосване на водни-
те ресурси в полза на частни 
компании и интереси. Сред ли-
цата, срещу които прокура-
турата повдигна обвинения 
за водната криза, е и действа-
щият еко-министър на стра-
ната – Нено Димов, който, ос-
вен че е известен с антиеко-
логичните и антисоциалните 
си позиции, се самоопределя 
като „десен либертарианец”, 
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НОВО ИЗДАНИЕ

Анархизмът в XXI век

През този месец излезе най-
новата книга на Георги Кон-
стантинов Анархизмът в XXI 
век, 480 страници, издател-
ство ШРАПНЕЛ.

Макар и без претенции за 
изчерпателност, изданието 
определено е най-сериозното 
и глобално разглеждане на ми-
налото, настоящето и бъде-
щето на анархизма, издавано 
на български език.

Откъси от Анархизма в XXI 
век публикувахме и ще продъл-
жим да публикуваме в после-
дователни броеве на вест-
ника. Много от главите са 
развитие и продължение на 
теми, публикувани като от-
делни статии през годините. 
Много други обаче срещаме 
за пръв път на страниците 
на книгата и особено инте-

ресни са онези, в които авто-
рът навлиза в най-конкретни 
и практически въпроси на сво-
бодното общество като че-
тиричасовия работен ден, 
възнагражденията, вътреш-
ния ред и справянето с прес-
тъпността. Примери от ис-
торическия раздел смятаме 
да доразработим в предсто-
яща рубрика за революциите 
по света в миналото, особено 
по-малко известните и избух-
налите в по-отдалечени кът-
чета от земята.

Книгата е разделена на 
три части. В първа част е на-
правен задълбочен преглед на 
анархизма с основните прак-
тически проблеми пред из-
граждането на свободното 
общество в контекста на на-
стоящето и бъдещето. Някои 
от разгледаните теми са:

• Що е анархизъм?
• Ще ни запитат възможно ли е 

да съществува общество без 
държава

• Основните идеи, структури, 
икономика, функциониране, со-
циални и международни отно-
шения в анархистическото об-
щество

• Революционни опити за из-
граждане на анархистическо 
общество

• Актуализиране на анархисти-
ческите принципи и програма

• Роботронната революция и 
Глобализацията
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привърженик на пазара и смя-
та всяка намеса в „естестве-
ните сили на пазара” за ерес. 
Той не е единствен. Всъщ-
ност цялата държавна адми-
нистрация е окупирана от „па-
зарни фундаменталисти”, чи-
ито политически рецепти за 
решаване на проблеми от про-
изволно естество се свеж-
дат до светата троица на 
неолибералния капитализъм – 
дерегулация, либерализация, 
приватизация. И в България, 
и навсякъде по света, където 
тези политики са прилагани 
на практика, можем да просле-
дим идентични резултати – 
срив на обществените услу-
ги, драстично увеличаване на 
неравенството и тотална 
доминация на частния инте-
рес на приближени до власт-
та бизнес-кръгове над цялото 
общество. Виждаме техните 
последици навсякъде – от без-
образното презастрояване 
на жилищните квартали, при-
родни паркове и плажове от 
страна на частните строи-
телни предприемачи до зане-
марената железопътна ин-
фраструктура, рушащите се 
пътища, забатачените язови-
ри и болниците със срутващи 
се тавани.

Политиците естествено 
не са сами в този кръстоно-
сен поход на пазарната док-

трина. Те са обградени с цяла 
мрежа от неолиберални ин-
ститути, НПО и „мозъчни 
тръстове” като Института 
за пазарна икономика (ИПИ), 
Центъра за либерални стра-
тегии, „Отворено общество”, 
„Америка за България” и десет-
ки други, осигуряващи препи-
тание (а често и апетитна 
държавна служба) на стоти-
ци „анализатори”, „експерти” и 
„лидери на мнение”, пропаган-
диращи пазарен фундамента-
лизъм.

Пропазарните политики 
водят до драстично разтва-
ряне на ножицата на неравен-
ството. Затова и пазарните 
политики срещат толкова 
мощен отпор от работници-
те из цяла Европа. За разлика 
от другите страни, в Бълга-
рия тези политики бяха нало-
жени безпроблемно над без-
ропотното население, което 
така и не разбра какво му се 
случва. В резултат, днес Бъл-
гария е страната с най-голя-
мо неравенство на доходи-
те в целия Европейски съюз, 
като Европейската комисия 
определи ситуацията с кон-
центрацията на богатство в 
България в ръцете на все по-
малко хора като „критична”.

Как действа Пазарът?

Същността на пазарната 
доктрина е антисоциална. Тя 

се гради на няколко аксиоми, 
които не подлежат на съмне-
ние от последователите ґ. 
Основната от тях гласи „па-
зарът е най-добрият начин за 
преразпределение на благата 
в обществото”. Изхождайки 
от нея, проводниците на па-
зарните теории настояват, 
че всички други форми на об-
ществено преразпределение 
трябва да бъдат отстранени 
и да не пречат на разпределе-
нието, извършвано от паза-
ра. В числото на формите на 
обществено преразпределе-
ние, които, според пазарните 
доктринери, трябва да бъдат 
премахнати, попадат всич-
ки обществени механизми за 
преразпределение и защита – 
минималната работна за-
плата (МРЗ), пенсиите, обез-
щетенията за безработица, 
майчински, социални помощи, 
болнични и т. н. Не е трудно 
да проследим тази последова-
телна политика у всички пра-
вителства през последните 
20-30 години, всяко от кои-
то е или повлияно, или напъл-
но обсебено от пазарния фун-
даментализъм. Това обяснява 
и факта, че всяко от тях на-
стървено атакува гореизбро-
ените социални придобивки – 
през годините наблюдаваме 
последователно орязване на 
социалните помощи, майчин-
ските, болничните и всякак-
ви видове обезщетения, зам-

разяване на МРЗ, която не ус-
пява да догони дори инфлаци-
ята, стагнация на пенсиите 
и т. н., като тези последова-
телно провеждани антисо-
циални, пазарни политики на 
правителствата ни бетони-
раха на дъното на Европа по 
такива показатели като раз-
мер на минималната работна 
заплата, размер на пенсиите 
и дял от БВП, разпределян за 
социално подпомагане. След-
вайки сляпо пазарната док-
трина, България се превърна в 
най-антисоциалната страна 
на континента и в най-бързо 
изчезващата нация в света.

Друго проявление на неоли-
бералния капитализъм и него-
вата пазарна идеология е пре-
връщането на страната в да-
нъчен рай за богатите. Бълга-
рия е единствената страна в 
ЕС без диференцирана ставка 
на ДДС, наложила плосък да-
нък над населението, който 
прехвърля данъчната тежест 
върху гърба на работниците 
и бедните, докато бизнесът 
плаща най-ниските данъци на 
континента. Резултатът от 
това е допълнително разтва-
ряне на ножицата на неравен-
ството и все повече икономи-
ческа и политическа власт на 
бизнеса над живота на обик-
новените хора.

Друго пропагандно клише 
на пазарната доктрина, при-
емано като аксиома от по-

литическия елит в България, 
е преповтаряното до бол-
ка „държавата е лош стопа-
нин”. Любопитно е да слуша-
ме тази крилата фраза да из-
лиза от устите на политици-
те, които именно са „стопа-
ните на държавата” и които 
по този начин ни заявяват с 
поучителен тон, че самите 
те са… некадърни. Като оста-
вим настрана парадоксалния 
елемент на това съждение, 
то се използва умело от по-
литиците за налагане на друг 
аспект на пазарната доктри-
на – приватизацията. Под ло-
зунга „държавата е лош сто-
панин” беше извършена и ма-
совата приватизация, при 
която индустрията, мини-
те, телекомуникациите, дори 
плажовете и водите бяха по-
дарени на олигарсите.

Пазарната идеология на не-
олиберализма води до разтва-
ряне на ножицата на неравен-
ството, създава бедност и 
социално опустошение, дока-
то обслужва интересите на 
един малък бизнес елит, кой-
то се радва на увеличаваща 
се икономическа и политиче-
ска власт. Последиците от 
повсеместното разпростра-
нение на пазарните отноше-
ния обаче не се изчерпват в 
чисто икономическата сфе-
ра. Пазарът се е просмукал 
дълбоко в социалната тъкан 

ЖИВОТ НА СЕРГИЯ

Невидимата ръка на пазара
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Отворено писмо до един ЛГБТ човек
На електронната поща се по-
лучи следното писмо:

Здравейте!
Наскоро започнах доста да 

се политизирам и стигнах до 
заключението че идеологии 
като анархокомунизъм и анар-
хосиндикализъм са реално най-
близки до моите виждания, за-
това реших да проверя как из-
глеждат тези движения в Бъл-
гария, но бях доста… смутена, 
когато стигнах до тази ста-
тия.

След като съм ЛГБТ и се за-
познах с тези анархистки дви-
жения от YouTube канали (като 
например Philosophy Tube), кои-
то също подкрепят борба-
та за равенство на ЛГБТ хо-
рата, ми стана доста непри-
ятно, като прочетох статия-
та Гей парадът – „ляв” завой? 
Може ли да споделите с мен 
дали все още имате тези виж-
дания (като например частта, 
където се изразява голям скеп-
тицизъм към това, че ЛГБТ хо-
рата са били дискриминирани 
и че са непривилегировани) и 
като цяло дали вие заставате 
зад ЛГБТ хората?

Добре разбираме, че живе-
ем в объркано общество, къ-
дето „войната е мир, свобо-
дата е робство, невежество-
то е сила”. Въпреки че пред 
нас стоят и по-сериозни зада-
чи, не бива да спираме да обяс-

няваме азбучни истини. Зато-
ва неколцина души седнахме и 
подготвихме следният отго-
вор:

Няма как да ти отговорим 
от името на цялата организа-
ция, защото това би изисква-
ло нелек процес до постигане 
на консенсус. Обсъдихме оба-
че твоя въпрос между няколко 
другари и ето какво бихме ис-
кали да напишем.

Преди всичко, радваме се, 
че си стигнала до идеите на 
анархокомунизма. Това не е 
лесно в наши дни, когато про-
пагандата на егоцентризъм 
и алчност ни залива отвсякъ-
де. Би било жалко, ако нашият 
вестник е причина да се разо-
чароваш от тях.

Колкото до конкретната 
статия, тя е преди всичко 
творение на автора си и само 
той носи пълна отговорност 
за написаното в нея. Като ко-
лектив, ние сме преценили, че 
има нещо полезно в публикаци-
ята ґ, но това не значи, че сме 
я обсъждали и приели дума по 
дума.

Позицията ни по въпроса 
не се е променила, но може 
би авторът я е изразил по 
начин, предизвикващ неясно-
та, затова ще опитаме да я 
обясним още веднъж. Ние не 
сме против борбите на ЛГБТ 
общността, които съответ-

стват на нашите принципи. 
Нямаме никаква лична непри-
язън към представителите ґ 
и не храним предразсъдъци, че 
те са по-богати, по-бедни, по-
образовани или не от остана-
лите хора. Анархокомунисти-
те се борят за равенство на 
всички, без изключение, което 
очевидно включва и ЛГБТ хора-
та.

ЛГБТ хората са дискрими-
нирани и в това нямаме съм-
нение. Не можем обаче да под-
крепяме каузи, които не отго-
варят на принципите на анар-
хокомунизма. Ние имаме ега-
литарен подход към хората и 
се стремим да не правим раз-
лика между отделните лично-
сти, независимо от техния 
социален пол, лично предпочи-
тание за облекло, усещане за 
естетика или хранителни на-
вици, раса и др. Очакваме оба-
че това от всички. Например 
не можем да подкрепим бор-
бите на някои вегани да нало-
жат ограничения над остана-
лите и докато силно уважава-
ме техния избор, не можем да 
приемем желанието им да на-
ложат веганството чрез дър-
жавната власт. Ни най-малко 
не отхвърляме тяхното пра-
во да бъдат такива, каквито 
са избрали.

Подобен е случаят с бор-
бите на ЛГБТ общността – 

често исканията им са свър-
зани с ограничения над оста-
налите и реформизъм вътре 
в репресивната система на 
държавата, предполагащ още 
повече ограничения. Няма как 
да подкрепим искания, даващи 
по-специални права на опреде-
лена група хора. Това създава 
сегрегация между хората, кое-
то противоречи на нашите 
принципи. Може да намерите 
повече по въпроса в трудове-
те на Пьотр Кропоткин, кой-
то твърди, че свободата на 
един човек минава през сво-
бодата на всички. Ако подкре-
пим искания, засягащи точно 
определена група хора – на-
пример ЛГБТ общността, – 
би трябвало да подкрепим по 
същата причина и исканията 
на други групи. Защо не напри-
мер на етнически или расист-
ки организации, които делят 
хората по цвета на кожата 
или майчиния език?

Ще сме повече от щаст-
ливи да се борим срещу всяка 
социална несправедливост, 
извършена срещу това мал-
цинство, но заедно с неспра-
ведливостите, извършвани 
и срещу останалите хора. 
Както казва Михаил Бакунин, 
нищо не противоречи на сво-
бодата, както привилегията. 
Всеки опит за опазване на оп-
ределена група хора чрез по-

ставянето им в привилегиро-
вано положение е заробване, а 
когато е прикрит зад маска-
та на освобождение, е измама 
и предателство.

Пример за нежелани по-
следствия от борбата за пра-
ва на определена група хора 
може да се наблюдава там, 
където по силата на закон 
или заради политически на-
тиск работодателите нае-
мат определен процент слу-
жители именно от ЛГБТ сре-
дите. После казват на оста-
налите си работници, че няма 
да могат да подобрят услови-
ята на труд, защото са при-
нудени да наемат такива слу-
жители. Въпреки че не е вяр-
но, останалите работници се 
настройват крайно негатив-
но към тези хора. В крайна 
сметка излиза, че тази борба 
е помогнала по-скоро на упра-
вляващата класа, която ние 
искаме да премахнем, и е на-
вредила на ЛГБТ общността. 
Затова тази общност тряб-
ва да се бори за интересите 
си рамо до рамо с хората от 
своята социална класа, а не 
заедно с капиталистите и по-
литиците за сметка на други 
ощетени групи.

За сравнение можем да взе-
мем правото на хомосексуал-
ни двойки да сключват граж-

» » » продължава на страница 3
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ЖИВОТ НА СЕРГИЯ

Невидимата ръка на пазара
и заразява всеки аспект на на-
шия живот. Като свежда вся-
ка човешка дейност до обик-
новена търговия, пазарната 
идеология я обезценява и из-
празва от всякакво съдържа-
ние. Всички виждаме ефекта, 
който пазарните отноше-
ния имат върху политиката, 
където цялата разноцветна 
дандания от лозунги, абреви-
атури и партийни цветове 
се свежда до обикновена бан-
да лобисти, представляващи 
бизнес интересите на различ-
ните центрове на икономиче-
ска власт в страната. Поли-
тиката се е превърнала в па-
зар, на който долнопробни ти-
пове търгуват със съвестта 
си, а изборният процес е све-
ден до „напазаруване” на гла-
совете, предлагани от бизне-
са, под формата на контроли-
рания от него корпоративен 
вот, в замяна на влияние в по-
литическите решения, касае-
щи неговите печалби.

Политиците и бизнесмени-
те си пазаруват медии и жур-
налисти, създават токсич-
на медийна среда. Олигарси-
те държат големите медии, 
като тук не говорим само за 
общоизвестните Пеевски ме-
дии, а и за най-голямата ме-
дийна група у нас – НОВА (при-
тежавана от Домусчиев) и 
Капитал (на Прокопиев). Поли-

тическите партии притежа-
ват свои медии (като телеви-
зиите Европа на ГЕРБ, Алфа на 
Атака и т. н.), а закупените 
журналисти обикалят теле-
визионните студия, за да вся-
ват паника или търсят кон-
сенсус, в зависимост от ин-
тересите на собствениците 
си. Дори треторазрядните 
бизнесмени са се обградили с 
обръчи от платени журнали-
сти и дребни частни медий-
ки, използвани като бухалки 
срещу бизнес конкурентите 
им или просто като придвор-
ни бардове, възпяващи успехи-
те на господарите си. Подчи-
нението на медиите на паза-
ра срина България до дъното 
на класациите за свобода на 
медиите в световен мащаб.

За съжаление по подобен 
начин стоят нещата и в 
така нареченото „гражданско 
общество”. Голяма част от 
„гражданската активност” 
в страната е вдъхновена от 
една организирана и подпла-
тена с грантове мрежа от 
НПО и фондации, чрез които 
западните фондации-майки 
си пазаруват стотици „граж-
дански активисти” и органи-
зират и насочват обществе-
ния дебат и общественото 
недоволство. Територията 
на колониална България се пре-
връща в арена на сблъсък на 
американските консерватив-
ни и либерални НПО, които 

чрез своите местни органи-
зации въвличат народа в без-
умните противопоставяния 
по теми, характерни за САЩ 
и абсолютно нерелевантни 
за България, като „за” или „про-
тив” тоалетните за транс-
джендъри, абортите и кон-
трола над оръжията. Досущ 
като мисионери, изпратени 
в третия свят, НПО активи-
стите проповядват сред ту-
земното население „възвише-
ните” си либерални ценности 
или религиозните си извраще-
ния.

По подобен начин беше вне-
сена у нас и пазарната идеоло-
гия, прокламирана за надпар-
тийна и надидеологическа и 
съответно неотменима и не-
уязвима от обикновения поли-
тически сблъсък. Тя обаче не 
се изчерпва с икономиката и 
политиката. Пазарните от-
ношения са като зараза, коя-
то днес прониква във всички 
аспекти на обществения и 
дори на личния ни живот. Па-
зарът руши доверието меж-
ду хората. Виждаме как от-
ношенията между купувач и 
продавач се пренасят върху 
всички човешки отношения. 
По същия начин, по който не 
можем да се доверим на слу-
жителите на мобилния опера-
тор, обучени от компанията 
в изкуството да примамват 
хората в клопката на неиз-
годни за тях договори, така 

днес не можем да имаме дове-
рие дори на своя лекар, който, 
вплетен в пазарните отно-
шения, е сведен до жалък тър-
гаш, опитващ се да припече-
ли като всеки друг участник 
на Пазара.

Виждаме последиците от 
пазарните отношения и във 
всички други сфери. Виждаме 
ги в науката, където частни 
корпорации пазаруват учени 
и плащат милиони за разпрос-
транение на псевдонаука, с 
което разклащат доверие-
то в науката изобщо. Вижда-
ме ги в спорта, който, сведен 
до търговия, е напълно обез-
ценен и изпразнен от съдър-
жание. Виждаме ги и изобщо в 
масовата култура, която пре-
върна социалния заряд от края 
на миналия век в машина за 
пари, която бизнесът изцеж-
да вече десетилетия, превръ-
ща бунтарството в стока, 
а музикалната индустрия – в 
конвейер за производство на 
облещена посредственост, 
състезаваща се за внимание-
то на отегчен потребител. 
Пазарната доктрина е качила 
на пиедестал качествата, ха-
рактерни за политическите 
и бизнес елити – алчността, 
наглостта и конформизма, – 
издига ги в обществен иде-
ал. Тя насърчава тези качест-
ва у подрастващите, наред с 
възпитанието в сервилност 
пред силните на деня.

Виждаме, че Пазарът е 
рак, който разяжда тъканта 
на нашето общество. Свеж-
дайки всички човешки отно-
шения до обикновена търго-
вия, той нивелира общества-
та и обезличава личността. 
Всяка естествена, народна 
проява на творчество и пред-
приемчивост моментално 
бива обхваната от мрежите 
на пазарната икономика, ко-
мерсиализирана и изпразнена 
от съдържание. В момента, 
в цял свят работници и обик-
новени хора се надигат срещу 
пазарната икономика и неоли-
бералния капитализъм, унищо-
жаващ обществата им. Мили-
они в момента заливат ули-
ците на градовете по всички 
ширини – от Франция до Чили, 
от Колумбия до Ливан – всички 
обединени в борба срещу нео-
либералните пазарни рефор-
ми, налагани над народите от 
нечистата симбиоза между 
бизнеса и държавата. Крайно 
време е българският народ, 
който е сред най-пострадали-
те от неолиберализма, да се 
надигне и да се включи в све-
товната борба за свобода и 
достойнство. Изправени сме 
пред алтернатива – социал-
на революция срещу неолибе-
ралния капитализъм или бав-
на и мъчителна смърт! Засега 
се придържаме стриктно към 
втората опция… •

Никола Петканов за Без лого
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Отворено 
писмо до 
един ЛГБТ 
човек
дански брак. Ние предпочи-
таме изобщо борбата срещу 
институцията на брака, коя-
то е форма на икономическо 
и социално потисничество 
над личността. До отпада-
нето ґ обаче сме готови да 
подкрепим искането правото 
на брак да не бъде ограничено 
от пола на индивидите.

Затова като организация 
сме много внимателни кои ис-
кания да защитаваме. Дори 
когато отделните ни члено-
ве подкрепят някоя конкрет-
на кауза, предпочитаме под-
крепата да е логистична, без 
да се афишира. Ако някой от 
нас избере да отиде на гей 
прайда, който е превзет от 
парадиращи стриптийзьори, 
бизнесмени, политици, това 
е личен избор. Прайдът може 
и да е имал радикален потен-
циал в началото, но той от-
давна е изчезнал. Посланици 
на империалистични сили ня-
мат нужда от подкрепата на 
обикновените анархисти. •

Няколко другари
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Сталин – доносник на царската полиция
П О  С Л У Ч А Й  1 4 0  Г О Д И Н И  О Т  Р О Ж Д Е Н И Е Т О  М У

Публикацията е невъзможна. 
Ще излезе, че в продължение на 
30 години страната ни е била 

ръководена от агент на царската 
тайна полиция.

Н. С. Хрушчов

До канцеларията на главния 
началник.

От Йосиф Висарионович 
Джугашвили, задържан под 
стража в градския затвор в 
Батуми

Най-покорна молба
Нарастващата, задушава-

ща кашлица и безпомощното 
положение на възрастната ми 
майка, оставена от съпруга си 
вече 12 години, която вижда в 
мене единствената опора в 
живота си, ме кара да се обръ-
щам за втори път към Служ-
бата на главнокомандващия с 
най-покорна молба да ме осво-
бодят от арест под полицей-
ски надзор.

Моля, канцеларията на глав-
нокомандващия да не оставя 
без внимание и да отговори 
на молбата ми.

Вносител на молбата Йо-
сиф Джугашвили

1902 г., 23 ноември
Донесение от началника 

на московския отдел на служ-
бата на Охранката А. Мар-
тинов от 1 ноември 1912 г., 

адресирано до директора на 
Управлението на полицията 
С. П. Белецки, под № 306442, е 
отпечатано на бланка на цар-
ското Министерство на въ-
трешните работи. В него се 
каза:

През последните дни на ми-
налия месец октомври през 
град Москва мина и се свърза 
със секретния сътрудник на 
поверения ми отдел „Порт-
ной” [псевдонимът е изписан с 
червено мастило] … Йосиф Ви-
сарионов Джугашвили, носещ 
партиен псевдоним „Коба” … 
Тъй като именуваният „Коба” 
остана в Москва само един 
ден, той обмени секретна 
агентурна информация за по-
следните събития от партий-
ния живот и след това замина 
за Санкт Петербург … В пове-
рителния разговор с горепо-
сочения секретен сътрудник 
„Коба” е съобщил следната ин-

формация за настоящата си-
туация и за дейността на Ру-
ската социалдемократическа 
работническа партия:

В Санкт Петербург се 
сформира Северното област-
но бюро, в състава на което 
се включиха трима души:

A) Някой си Калинин, участ-
вал в Стокхолмския конгрес 
на партията. (С фамилия Ка-
линин, в работата на горес-
поменатия конгрес участваха 
двама: а) Калинин, работещ в 
Обуховския завод зад Невска-
та застава, около 25-27 годи-
шен блондин, с удължено лице, 
женен и б) изгоненият админи-
стративно от Москва през 
1910 г. селянин от Яковлевска-
та околия в Ковчевския окръг 
на Тверската губерния М. И. 
Калинин, монтьор на градския 
трамвай.

Б) Дърводелецът Правдин, 
който е работил от 1907 до 

1908 г. в Балтийската корабо-
строителница. Отличителни-
те му признаци са: около 30–
32 години, със среден ръст, 
пълен, къдрав блондин, без бра-
да, с големи мустаци, прови-
снали силно, с торбички по бу-
зите и

В) Напълно неизяснено лице
… в) Общото наблюдение на 

партийната работа се възла-
га на един от депутатите на 
фракцията на Социалдемокра-
тическата партия в Думата, 
като на последния се дава пра-
во на глас, участие и намеса в 
аспекти на работата всички 
без изключение; за тази роля е 
набелязан членът на Държав-
ната дума от Московската 
губерния Малиновски.

В края на доклада си А. Мар-
тинов пише:

Представеният понастоя-
щем агентурен материал не 
е бил съобщаван на никого, за 
да се избегне възможността 
за засечка или провал на аген-
турния източник.

Както се казва – без комен-
тарии! •

Превод Георги Константинов
По материали от http://www.
intelros.ru/readroom/alternativi/

alternativy-3-2011/11454-stalin-
i-oxranka-o-chem-govoryat-

dokumenty.html

Виктор Серж беше казал, че всеки 
век има своето средновековие...
Сталин е средновековието 
на ХХ век!
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Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
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Възникване на анархизма

Откъде идва анархизмът? Не 
може да се каже по-добре, от-
колкото е казано в Организа-
ционната платформа на анар-
хокомунистите, съставена 
от участниците в махновско-
то движение по време на Ру-
ската революция. Те ни казват, 
че: Класовата борба, възникна-
ла по време на експлоатация-
та на работниците, и желание-
то им за свобода, доведоха до 
идеята за анархизма: идеята 
за пълно отричане на социална-
та система, основаваща се на 
принципите на класовия харак-
тер на обществото и държа-
вата, и нейното заместване 
от свободно, самоуправляващо 
се антидържавно общество на 
работниците. Анархизмът не 
идва от абстрактните раз-
съждения на някой интелекту-
алец или философ, а от пряка-
та борба на работниците сре-
щу капитализма, от нуждите 
на работниците, от желание-
то им за свобода и равенство, 
желание, което става особено 
живо в най-добрите героични 
периоди от живота и борбата 
на трудовите маси. Видните 
анархистични мислители като 
Бакунин, Кропоткин и други не 

са измислили идеята за анархи-
зъм, а са я открили сред маси-
те и просто са я дефинирали и 
разпространявали.

Подобно на анархисткото 
движение изобщо, махновско-
то движение е масово движе-
ние на работници, които се 
съпротивляват на властта: 
както на червените (болшеви-
ките), така и на белите (цари-
зъм/капитализъм) в Украйна 
от 1917 до 1921 г. Пьотр Ар-
шинов обръща внимание на фа-
кта, че анархизмът … тради-
ционно намира своите привър-
женици сред работници и селя-
ни.

Анархизмът е създаден в 
борбата на потиснатите за 
тяхното освобождение. За 
Кропоткин например Анархи-
змът … се е родил в ежеднев-
ната борба и Анархисткото 
движение се възобновява все-
ки път, когато получава импулс 
от някакво голямо събитие: то 
идва директно от уроците на 
живота. За Прудон, „доказател-
ството” за неговите идеи за 
обществото, основано на вза-
имопомощта, се крие в рево-
люционната практика на оне-
зи работнически съюзи …, въз-
никнали спонтанно … в Париж 
и Лион … [и показват, че] орга-
низацията на банките и орга-
низацията на производството 
имат еднакъв произход.

Всъщност, каквото и да 
твърдят историците, няма 
съмнение, че сходството меж-
ду асоциативния идеал на Пру-
дон… и програмата на Лионски-
те застъпници за общество, 
основано на взаимопомощта, 
е забележителна конверген-
ция [между идеите] и вероятно 
Прудон е успял ясно да формули-
ра положителната си програ-
ма по-последователно по при-
мера на работниците от Лион. 
Превъзходството на социалис-
тическите идеи вече е разбра-
но до известна степен от най-
прогресивните работници [К. 
Стивън Винсент].

Така анархизмът възниква 
от борбата за свобода и же-
ланието да водим напълно чо-
вешки живот в обществото, 
в което живеем. Анархизмът 
не е създаден от няколко души, 
откъснати от живота в двор-
ци, гледащи към общество-
то и изграждащи своите за-
ключения в своите концепции 
за това кое е правилно или не. 
По-скоро това е резултат от 
борбата и съпротивата на 
работническата класа срещу 
властта, потисничеството 
и експлоатацията. Както каз-
ва Алберт Мелцер, никога не 
е имало чисти теоретици на 
анархизма, авторът идва и за-
писва онова, което работници-
те и селяните вече са успели 

да практикуват; авторство-
то им се приписва от буржоаз-
ни историци и писатели, което 
ги прави лидери и автори (ци-
тирайки буржоазните истори-
ци), което е още един пример за 
факта, че работническата кла-
са се подчинява на буржоазни-
те водачи. В очите на Кропот-
кин всички автори анархисти 
трябва само да изразят общи-
те принципи на [анархизма], не-
говата теоретична и научна 
обосновка, извлечени както от 
опита от борбата на работни-
ческата класа, така и от анали-
за на еволюционните тенден-
ции на обществото.

Въпреки това анархистки-
те тенденции и организации в 
обществото са съществува-
ли, преди Прудон да хване перо-
то през 1840 г. и да се обяви за 
анархист. Анархизмът се оф-
ормя като определена социал-
на теория с развитието на ка-
питализма. (Анархизмът се по-
явява в края на осемнадесети 
век … [и] отправя двойно пре-
дизвикателство – унищожава-
нето на Капитала и Държава-
та [Питър Маршал].)

Кропоткин анализира без-
властническите аспекти на 
предишните общества и от-
белязва тези, които успешно 
прилагат (до известна сте-
пен) анархистката органи-
зация или отделни аспекти 

на анархизма. Анархистките 
тенденции са особено забеле-
жими сред слаборазвитите на-
роди – например повечето от 
коренните племена на амери-
канския континент са се орга-
низирали по твърде анархис-
тичен начин.

Кропоткин изучава дей-
ствителни примери за реали-
зиране на анархистични идеи, 
предхождащи създаването 
на „официалното” анархистко 
движение, и изтъква аргумен-
та, че: В каменната ера хората 
разбират злото, което следва 
от позволяването на някои от 
тях да придобият лична власт 
… Следователно, те се разви-
ват в примитивен родов клан, 
т. е. в общността на селото, 
средновековната гилдия … и на-
края, в един свободен среднове-
ковен град такива институции 
им позволяват да се противо-
поставят на попълзновенията 
на завоевателите и на техни-
те собствени членове на кла-
на, които се стремят неумор-
но да установят лична власт.

Кропоткин поставя борба-
та на хората от работниче-
ската класа (от която възник-
ва съвременният анархизъм) в 
съответствие с тези по-ста-
ри форми на народната органи-
зация. Той твърди, че трудови-
те сдружения … са резултат 
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Легендата за „великия съветски народ“ – 
доносник – и за КГБ – неговият пастир

Всички ние излязохме изпод 
сталинския шинел, така както 

голямата руска литература 
излезе изпод „Шинел” на Гогол.

Делягин

В навечерието на революция-
та доносничеството процъф-
тява, както никога дотогава. 
Файтонджията, портиерите, 
момичетата от публичните 
домове, дори „порядъчните” 
хора  – всички се надпревар-
ват да сътрудничат с цар-
ската полиция и да ґ доносни-
чат. Преди революцията в Ру-
сия само професионалните по-
лицейски шпиони и доносници 
са около четиридесет хиляди. 
Това е огромна цифра за онова 
време. Парадоксалното е, че 
те са значително повече от 
всички революционери, за кои-
то четиридесетте хиляди 
трябва да слухтят и следят.

Самата императрица Ека-
терина Велика не се гнуси да 
отваря и чете писмата на по-
даниците. Самодоволно тя 
признава: Любопитно ми е как-
во Новиков пише на Радишчев 
или обратно.

Да, това е простата, до-
верчива, открита, любвео-
билна и щедра руска душа! И 
ти, страна на предатели, на 
доносници и шпиони!

Дори в непосредственото 
обкръжение на Ленин е пълно 

с информатори. През 1912 го-
дина, на VI Общоруска конфе-
ренция на РСДРП (болшевики) 
в Прага, в атмосферата на 
най-дълбока конспирация Ле-
нин провежда своята партий-
на конференция и сред избра-
ните 28 най-верни и провере-
ни участници четирима са до-
носници. Директорът на по-
лицейското управление, вече 
в изгнание, казва, че е знаел 
всяка стъпка, всяка дума на 
Ленин до най-малките подроб-
ности.

Вашият Ленин – великият 
и мъдрият ваш вожд – и той 
е бил под лупата на агенти-
те, благодарение на своите 
„съратници”!

Вече в изгнание, сътруд-
ниците на Охранката си при-
помнят за своите агенти-ин-
форматори Луначарски и Ка-
менев. Старите болшевики 
сподавено ръмжат, че и Ста-
лин известно време изглежда 
е бил информатор. Инкрими-
ниращите го документи са 
предадени по едно време на 
Хрушчов. Той обаче, казват 
те, забранил да бъдат публи-
кувани: Това е невъзможно. Ще 
излезе, че в продължение на 30 
години страната ни е била ръ-
ководена от агент на царска-
та тайна полиция.

През февруари 1917 г. как-
во прави възмутеният народ 

най-напред? Втурва се да уни-
щожава списъците на поли-
цейските информатори! Пра-
вославният народ – богоно-
сец, рогоносец и предател – 
внезапно събуден, решава да 
унищожи компроматите за 
себе си! Знае, че много човеш-
ко месо са изяли обладаните 
от бесовете негови свини! 
Още през февруари 1917 годи-
на, когато за миг свободата 
проблясва над Русия, „свобод-
ният народ” започва да донос-
ничи един за друг на новото 
правителство: за да погуби 
другите, да оправдае себе си, 
да се очисти от калта и да се 
превъзнася в очите на новите 
властници! По-късно, когато 
на свой ред болшевиките ид-
ват на власт, те окончател-
но изземат и унищожават 
списъците с доносниците.

Един от лидерите на Тру-
довата партия оставя поу-
чителна скица за нравите на 
свободните руски хора през 
лето 1917-о: Бяхме изтормо-
зени от доносници. Стоиш 
в тълпата, а някой те дърпа 
настрани и шепне, че еди-кой 
си поп изнесъл контрареволю-
ционна проповед. Друг само-
волно връчва списък на домо-
ве, в които имало спекулант-
ски запаси. Трети многозначи-
телно пъха в ръцете ти хар-
тия, в която пише, че… Поня-

кога, когато се връщах през 
нощта у дома, вадех от джо-
бовете си цели пакети с таки-
ва доноси.

Кой подбуждаше тези 
хора да доносничат? Бяха ли 
дошли на този свят от роди-
тели потомствени доносни-
ци, или животът ги беше на-
правил такива? Та и легенда-
та за покръстването на Ки-
евска Рус: всички съгласни – 
в речна водица, а несъгласни-
те – в собствената им кръ-
вчица.

Из спомените на Троцки: 
Информатори идваха при нас 
от всички посоки, идваха вой-
ници, офицери, социалистиче-
ски юнкери, работници, слуги, 
съпруги на дребни чиновници, 
портиери. Някои даваха сери-
озни и ценни сведения.

Менжински: Вземете мер-
ки за насаждане на осведоми-
тели навсякъде във фабрики, 
заводи, центрове на губернии, 
совхози, кооперации, лесничей-
ства, наказателни отряди, 
села – НАВСЯКЪДЕ!

Тайният отдел на ЧК пред-
лага да се увеличи максимално 
неговият агентурно-инфор-
мационен апарат – болшеви-
ките така идват на власт и 
така решават да я запазят!

Павлик Морозов: дете-
предател, дете-герой – про-
тотип на зверче: Павлик не 

пощадява никого: баща му по-
пада пред зорките му очи – 
Павлик го предава, дядо му по-
пада – Павлик го предава. Пав-
лик е отгледан и възпитан от 
пионерската организация.

Пионерская правда брой 
след брой публикува доноси на 
деца за възрастни – за роди-
тели и учители. С въодушев-
ление разказва за последова-
телите на доблестния млад 
информатор. При доноса на 
един от тях двамата му ро-
дители са арестувани. Съпру-
гата е осъдена на 10 години в 
лагерите, а съпругът ґ – раз-
стрелян. За този свой „сигнал” 
Митя получава подаръци – 
поименен часовник, пионер-
ски костюм и годишен абона-
мент за местния вестник Ле-
нински внучета. Читатели, 
деца и възрастни, заливат ре-
дакцията с писма, в които се 
възхищават и поздравяват 
героя. Обикновените хора в 
по-голямата си част искрено 
почитат доносниците като 
свои герои и при случай сами-
те те не биха имали нищо про-
тив да доносничат.

Подбудите за 
„шпионството”

1. Страх. Доносничат с на-
деждата да защитят себе си 
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Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
от същата народна съпротива 
срещу нарастващата сила на 
малцина – капиталистите в да-
дения случай, те са като клан, 
селска общност и пр. и са уди-
вително независими, свобод-
но обединени дейности на Па-
рижките секции, всички големи 
градове и много малки „комуни” 
по време на Френската рево-
люция през 1793 г.

Затова анархизмът като 
социална теория е израз на 
борбата на работническата 
класа и независимите ґ дейст-
вия срещу капитализма и съ-
временната държава, идеите 
на анархизма непрекъснато се 
изразяват в действие през ця-
лото човешко съществуване. 
Повечето от коренните наро-
ди на Северна Америка и на дру-
ги места, живели в практичес-
ки анархизъм, са съществували 
хиляди години, преди да се поя-
ви анархизмът като обособена 
социална теория.

По подобен начин анархист-
ки тенденции и организации съ-
ществуват във всяка голяма 
революция – „Срещите на гра-
да” в Нова Англия по време на 
Американската революция, Па-
рижките секции по време на 
Френската революция, съвети-
те на работниците и фабрич-
ните комитети по време на 

Руската революция са само ня-
колко примера (вижте книгата 
на М. Букчин Третата револю-
ция). Това трябва да се очаква, 
ако анархизмът, както твър-
дим, е продукт на съпротива-
та срещу властта. Тогава вся-
ко общество с власт ще създа-
де съпротива срещу нея и ще 
породи анархистични тенден-
ции (и разбира се, всяко обще-
ство без власт не може да не 
бъде анархистко).

С други думи, анархизмът е 
борба срещу потисничество-
то и експлоатацията, изслед-
ване и обобщаване на опита 
на работниците и израз на на-
шите надежди и мечти за по-
добро бъдеще. Тази борба е съ-
ществувала, преди да бъде на-
речена анархизъм, но истори-
ческото анархистко движение 
(тоест групи хора, наричащи 
своите идеи анархизъм и стре-
меж към анархистко обще-
ство) по същество е продукт 
на борбата на работническа-
та класа срещу капитализма 
и държавата, срещу потисни-
чеството и експлоатацията, 
за свободно общество от сво-
бодни и равни личности.

Целите на анархизма

Според английския поет Шели 
(1792–1822) за анархистите 
най-важна е свободата, за 

себе си и за другите. Те счи-
тат също, че индивидуалност-
та – която прави човека лич-
ност – е най-важният аспект 
на хуманността. Признават, 
че индивидуалността не съ-
ществува във вакуум, а е со-
циално явление. Вън от обще-
ството индивидуалността е 
невъзможна.

Освен това, между индиви-
дуалното и социалното раз-
витие съществува взаим-
на връзка: хората растат и 
се формират в обществото, 
като същевременно със свои-
те действия и мисли помагат 
да се формират и условията за 
промяна на това общество (и 
на другите индивиди). Обще-
ство, което не се основава 
от свободни хора, би било об-
щество на голи и мъртви на-
дежди, мечти и идеи. Така съз-
даденият от човека… колекти-
вен процес е процес, в който 
участват и обществото, и 
човекът. [М. Букчин]. Следова-
телно, всяка политическа тео-
рия, основана било само върху 
социалния аспект, било само 
върху индивида, е лъжлива. За 
да може индивидът да се раз-
вива пълноценно в общество-
то, анархистите считат, че 
то трябва да се основава на 
три принципа: свобода, равен-
ство и солидарност, които са 
взаимно зависими.

Свободата е необходима за 
пълния разцвет на човешкия 
интелект, на неговия твор-
чески потенциал и достойн-
ство. Човек е длъжен да мисли 
и да действа, тъй като това е 
единственият начин да развие 
и укрепи своята индивидуал-
ност. Доминирането души но-
ваторството и личната ини-
циатива, води до еднообразие 
и посредственост. Общество-
то с максимално развитие на 
индивидуалността задължи-
телно трябва да се основава 
на доброволното сдружаване, 
а не на принудата и властта. 
Както казва Луиджи Галеани, 
анархизмът е автономност на 
индивида в пределите на сво-
бодното общество.

Ако свободата е необходи-
ма за най-пълното развитие 
на индивидуалността, то ра-
венството е необходимо за ис-
тинската човешка свобода. Не 
може да има истинска свобода 
в класовото, йерархично обще-
ство, пронизано от неравен-
ство, бруталност на власт-
та, богатство и привилегии. 
В такова общество само мал-
цината на върха на йерархия-
та са относително свободни, 
останалите са полуроби. Сле-
дователно, без равенство сво-
бодата е гавра – в най-добрия 
случай това е „свободата” да 
си избереш господар. Дори ели-

тът не е истински свободен 
при такива условия, защото 
трябва да живее в болно обще-
ство, създадено от уродлива-
та и безплодна тирания, и да 
търпи враждебността на мно-
зинството. Тъй като индиви-
дът се развива най-пълно само 
в най-широк контакт с други 
свободни личности, членовете 
на елита имат ограничени въз-
можности за собственото си 
развитие поради дефицита от 
свободни индивиди за взаимо-
действие.

И накрая, солидарността 
означава взаимопомощ: добро-
волна работа в сговор с други 
споделящи същите цели и ин-
тереси. Без свобода и равен-
ство обаче обществото се 
превръща в пирамида от кон-
куриращи се класи, основана 
върху експлоатацията на по-
нисшите класи от върха. В та-
кова общество всеки се ста-
рае за себе си, индивидуали-
змът в него се развива от чув-
ството на страх и негодува-
ние – страх на висшите класи 
от негодуванието на нисши-
те. В такива условия не може 
да има солидарност на цялото 
общество, а само частична со-
лидарност в рамките на класи, 
чиито интереси са идентични, 
което отслабва обществото 
като цяло. •

(следва)
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Легендата за „великия съветски народ“ – 
доносник – и за КГБ – неговият пастир
и близките си, вярват, че съ-
трудничеството им с КГБ ще 
бъде гаранция за неприкосно-
веност.

2. Идеологически. Пропа-
гандната преса налива в съз-
нанието на мнозинството 
съветски хора, че „донесение-
то” е справедлива кауза.

3. Компрометиращи дока-
зателства. Смята се, че до 
70 процента от агентите на 
КГБ са вербувани на тази ос-
нова. Най-често резиденти-
те са помагали на потенци-
алния информатор да избегне 
наказание за престъпления-
та си и по този начин, в замя-
на, той сам започвал да окач-
ва хора със своята кука на аг-
ент.

4. Заплаха за разправа с 
близките на вербувания.

5. Лична враждебност. 
Уреждането на сметките с 
неугодни хора с помощта на 
донос е от лесно по-лесно. 
Така се решават всякакви про-
блеми – лични, битови или слу-
жебни. Има случаи на „донесе-
ния” за съседа заради освобож-
даване и „усвояване” на стая-
та му в общата комунална 
квартира.

6. Материална облага. Този 
мотив се среща рядко. В СССР 
се смята, че помощта за куки-

те от КГБ е граждански дълг. 
Ако са им плащали, то е било 
крайно малко. Понякога са се 
покривали сумите, изразход-
вани за оперативни разходи. 
Имало е подаръци: за успеш-
но „донесение” са давали бур-
канче с разтворимо кафе за 6 
рубли за празника или радио-
приемник Спидола.

7. Повишение. Органите са 
помагали на доносниците си в 
служебното им „израстване” 
или за получаването на разре-
шение да пътуват в чужбина.

Още през 1935 г. вече има 
пирамида от такива „награде-
ни” агенти, достигаща мили-
он души!

Игнатиев, който по едно 
време става министър на 
МГБ (Министерството на 
държавната сигурност – едно 
от множеството преобразу-
вания на КГБ), дава друга ци-
фра – около десет милиона ин-
форматори, както платени, 
така и „доносничили по зова 
на сърцето”.

Хрушчов, разобличавайки 
дейността на Берия, заявя-
ва, че всеки пети е секретен 
информатор, доносник, шпио-
нин.

Казват: за другаря е по-
стъпил сигнал. Щом става из-
вестно, че за някого се пла-
нира повишение или – не дай 
Боже – пътуване в чужбина, 

за него веднага потичат до-
носи от колегите му – насле-
дената от предците завист 
покой не дава! Неумиращият 
червей и неугасващият пожар 
продължават да гризат и из-
гарят живите им потомци!

Черненко казва: Партията 
има армия от доброволни ин-
форматори. Ние имаме пълна 
картина за всеки, за всички.

За другаря в органите е по-
стъпил сигнал от граждани-
те! означава, че някой „при-
ятел” го е „наклепал” пред ку-
ките, а казват, че в Съветско 
време човек за човека е прия-
тел, другар и брат!

Микрофоните се инстали-
рат тайно в апартамента 
ви, докато сте на работа или 
на гости. Обикновено за това 
е необходимо да се пробие 
специално някоя стена, а след 
това да се събере бетонният 
прах, което създава пробле-
ми. Затова от един момент 
нататък, в бетонните кон-
струкции, от които са сгло-
бени стените и таванът, за-
почват да оставят незапъл-
нени места специално за цел-
та. Бетонните конструкции 
се произвеждат на конвейер, 
подслушването – също.

Юрий Нагибин пише: Нав-
ред и наоколо има щастливи 
хора. Винаги имат много вод-
ка, имат достатъчно хляб и 

картофи. Отиват да избират, 
могат да изпратят жалба до 
вестника или донос до където 
трябва. Изобилие от права! Те 
наистина са щастливи!

В епохата на пазарната де-
мокрация, на реда за подслуш-
ване е посветена специална 
заповед на министъра на съоб-
щенията от 31 януари 1996 г. 
В нея черно на бяло пише, че за 
подслушвателните системи, 
които се инсталират в те-
лефонните станции за даден 
наблюдаван абонат от вся-
ка телефонна мрежа, трябва 
да се получи от прокуратура-
та една от следните катего-
рии разрешения за контрол… – 
следва изброяване.

След победата на Елцин, ко-
гато същият министър ста-
ва шеф на КГБ, той бързо по-
парва надеждите. По него-
вите думи: Разсекретяване 
на архивите на агентите? – 
Само през трупа ми! И толкоз. 
Тогава Сергей Степашин зая-
вява на всеослушание: Аген-
тура имаше, има и ще има!

И като за капак, народе, 
за n-ти път избираш малкия 
подполковник от КГБ за свой 
пастир, заедно с целия му че-
кистки антураж.

Нито един човек в цяла-
та огромна страна не вдигна 
глас, не се възмути, не проте-
стира. Защо да се възмущава-

ме, къде живеем? С този на-
род и в тази страна това ви-
наги е било така.

Имаше хора, които се въз-
мущаваха, но кой чу техните 
гласове? Тогава ти, човече, 
се престори на глух и сляп: 
само пастири с песове си за-
служил!

Арестувани, изтезавани 
до смърт, изгнили в лагери-
те, разстреляни – милиони 
от най-добрите ти синове 
ги няма: кои бяха всички те? 
Бяха честни хора: опозицио-
нери, революционери, „ере-
тици”, „опортюнисти”, „ук-
лонисти”, анархисти, „раз-
колници” и т. н.!

Доносът беше традицион-
ният и единствен инстру-
мент за влияние върху поли-
тическата реалност. С дру-
ги думи, в руските условия до-
носничеството е форма на 
участие в политическия жи-
вот.

Колективната отговор-
ност, народе – богоносец и 
рогоносец, – е твоя! И за зло-
деянията на твоите власт-
ници, и за положението в 
твоята страна, и за собст-
вената ти духовна, морал-
на и материална мизерия си 
си виновен само ти и безгра-
ничното ти волско търпе-
ние! Докога? •

Стенка Разин
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16. Охрана на вътрешния 
ред, революционно право и 
трибунали

Ние считаме, че престъпнос-
тта е резултат от същест-
вуването на една престъпна 
политическа и социалноиконо-
мическа система, като заед-
но с това предполагаме, че в 
едно анархокомунистическо 
общество организираната 
(доколкото държавата е пре-
махната) и битовата прес-
тъпност (доколкото нужди-
те са задоволени) рязко ще 
намалеят.

В съществуващата сис-
тема полицията е средство 
за охрана на властниците и 
богаташите, за всяване на 
страх в народа и за принуж-
даването му да се подчинява 
на „законоустановения ред”. 
Правото да съдят принадле-
жи на държавни служители, а 
законите, както казва Ботев, 
са създадени за робовете в за-
щита на интересите на „ви-
сшите” класи, чиито слуги са. 
При анархията самите хора, 
въоръжени и организирани в 
комуналната милиция от до-
броволци, ще се защитават 
сами от престъпления. Те ще 
решават кой заслужава на-
казание и предаване на рево-
люционния трибунал. Негови-
те членове ще бъдат избира-
ни за всеки конкретен случай 
като изпълнители на реше-
нията на общото събрание 
или на комитет от делега-
ти, снабдени с императивни 
мандати от кварталните съ-
брания. Ангажираните в тази 
дейност доброволци са за ус-
тановен срок, на принципа на 
ротацията. По този начин за-
елите се с охраната на реда 
няма да заживеят с чувство-
то на овластени, обуслове-
но от служебното им положе-
ние, и на безнаказаност в слу-
чай на своеволия при изпълне-
ние на техните задължения. 
В последните влизат патру-
лиране по улиците, контрол 
за спазване на правилата за 
движение, екстрени разреше-
ния на конфликтни ситуации, 
силова защита на хората от 
престъпни посегателства и 
др.

И тук професионалисти, 
чийто брой ще се определя 
според нуждите от комунал-
ното събрание, ще изпълня-
ват функциите, свързани с 
техническото осигуряване, с 
решението на трудоемки за-
дачи, изискващи знания или 
по-голям опит, като кримина-
листи, специалисти по задър-
жане на маниаци или членове 
на добре организирани прес-
тъпни групировки. Те и тях-
ната дейност също ще бъдат 
подчинени на обществен кон-
трол, аналогичен на този, кой-
то се прилага по отношение 
на всички упълномощени спе-
циалисти.

В революционния трибу-
нал функциите на прокуро-
ра могат да се изпълняват 
от жертвите на извършени-
те престъпления или от те-
хни родственици и приятели 
в случай на убийство, а тези 
на защитата – да се поемат 
от самия подсъдим, докато 
доброволци на милицията на-
блюдават и охраняват нор-
малното протичане на проце-
са. Ролята на съд принадлежи 
на народа или на делегирани-
те от него членове на три-
бунала, които правораздават 
съобразно волята на въоръже-
ния народ, революционния мо-
рал и съвест.

Наказанието цели възмез-
дяване на причинените щети 
от подсъдимия и решаването 
на самата същност на пробле-
ма, тласнал човека към пре-
стъпление, когато не се отна-
ся до патологични случаи, кои-
то са за лечение. За повтор-
ни престъпления наказанията 
са по-строги. При това обаче 
ние анархистите сме против 
лишаването на човека от сво-
бода, ние сме против смърт-
ното наказание и затворите, 
нашата основна задача не е 
„Зъб за зъб и око за око!” Целта 
е съзнаване на вината, пре-
възпитание на виновния и ин-
тегрирането му в живота на 
комуната, ако тя не е решила 
изключването му. Все пак, по-
следна дума в процеса има на-
родът (събранието).

17. Защита на революцията

Докато организацията за 
опазване на вътрешния ред е 
автономна и локална, при за-
щитата на революцията тя 
е федерална и интернационал-
на, но също подчинена на прин-
ципите на анархията.

Съобразно анархистическа-
та идея, задачата за защита 
на революцията се поверява 

на въоръжения народ. Негово-
то друго име е революционна 
милиция. Целта е самозащи-
та от всякакви – вътрешни 
и външни – врагове и замяна 
на професионалната армия и 
полиция, които във всички до-
сегашни общества не са били 
нищо друго, освен инстру-
мент на насилието в защита 
на външните и вътрешните 
интереси на господстващи-
те и експлоататорски класи 
и за потискане и държане на 
народа в подчинение на власт-
та.

Федералните военни отде-
ли са изборни, ротационни и 
временни до победата на Со-
циалната революция в шири-
на, т. е. в планетарен мащаб, 
а щабовете – при война – осъ-
ществяват ръководството 
на бойните действия и коор-
динацията между частите и 
родовете въоръжения на ми-
лицията.

Всеки желаещ и преминал 
проверка и тестове за психи-
ческо здраве може да има лич-
но оръжие за самоотбрана. За 
колективното или всенарод-
но въоръжение идеята е след-
ната: във време на война про-
блемът с участието и обуче-
нието на бойците в милиция-
та – доброволно или задължи-
телно – се решава от мнозин-
ството на жителите на феде-
рацията или конфедерацията, 
докато мирновременното во-
енно обучение в анархокому-
нистическото общество е 
само доброволно. Всички же-
лаещи, след като са се органи-
зирали в частите на милиция-
та и са преминали през съот-
ветните курсове и маневри, 
получават правото да съхра-
няват военно оръжие и снаря-
жение, приемайки задължение-
то да го поддържат в изправ-
ност и периодично да участ-
ват в маневрите за проверка 
на физическата и психическа-

та готовност, за възстано-
вяване на бойните навици, за 
състоянието на повереното 
им оръжие, за запознаване с 
новите оръжия и за допълни-
телната им подготовка. Обу-
чението се провежда в крат-
ки срокове с максимално ин-
тензивна програма в школи за 
подготовка по местожител-
ство. Частите на милицията 
се изграждат съобразно про-
фесиите на бойците: киберне-
тика, роботика, информати-
ка и програмиране, граждан-
ска авиация, гражданско ко-
рабоплаване, моторизирани 
професии и т. н.

Отчасти подобен модел с 
отчитане на тогавашните 
реалности е бил реализиран 
във въстаническата армия на 
махновци, в работническите 
милиции от началото на граж-
данската война в Испания и в 
армията на Швейцария, къде-
то срокът на обучение е един 
месец, при което нивото на 
подготовка често превъзхож-
да това на наборните армии, 
прекарващи в казармите по 
шест месеца или година.

Модерната война изисква 
висока квалификация на ръко-
водителите на различните 
бойни единици на милицията: 
на отделения, взводове, роти, 
дружини и пр., на екипажите 
на бронирана техника, специа-
листи по артилерийските из-
числения, снайперисти и пр. 
Желаещите да се посветят 
на такава дейност трябва да 
имат удължено време на обу-
чение за придобиване на необ-
ходимата квалификация. До-
като съществува военната 
опасност, ще бъдат необходи-
ми известно число професио-
налисти/специалисти, които 
не могат да се обучат в опе-
ративен порядък като ръково-
дители на по-големи съедине-
ния или пилоти на самолети, 
хеликоптери, корабни специа-

листи, оператори на сложни 
родове оръжия като радарни 
станции, ракетни комплекси, 
инструктори по бойна подго-
товка и др.

В такава милиция части-
те ґ избират свои Съвети на 
всички нива, под чийто кон-
трол се намират военните 
техници-професионалисти 
от щабовете на бойните еди-
ници.

За да се парират евенту-
алните властнически аспи-
рации на тези професионали-
сти и да се ликвидира бона-
партистката заплаха, която 
могат да представляват за 
своя народ, те ще бъдат под 
контрола на изборните воен-
ни Съвети, ще бъдат зависи-
ми от материалното снабдя-
ване, осъществявано от ми-
лиционерите-непрофесиона-
листи и – в случай на военен 
преврат – ще се сблъскат с 
въоръжения и обучен народ.

Постоянната численост 
на такива професионалисти 
трябва да бъде сведена до не-
обходимия минимум, а тяхна-
та дейност – до поддържане-
то на бойната готовност на 
състава на милицията. Те ще 
разработят ефективна сис-
тема за оперативна моби-
лизация, способна да работи 
в условията на употреба на 
оръжия за масово поразяване 
и техногенни проблеми. Кон-
тролът над собствените ра-
кетно-ядрени и други оръжия 
ще се осъществява от избо-
рен съвет от специалисти, 
действащ в най-строго съ-
ответствие с инструкции-
те, разработени от профе-
сионалистите и утвърдени с 
общо гласуване. Ръководната 
система във военновремен-
ното командване на милици-
ята е изборна, подчинена на 
анархистическите принципи, 
като в зоната на маневрите 
или бойните действия бойци-
те се подчиняват на разпо-
режданията на изборния ко-
манден състав, а в мирна об-
становка последният е отго-
ворен пред общите събрания 
на частите на милицията, 
които могат във всеки мо-
мент да го отзоват или пре-
изберат.

18. Два исторически 
примера

Следват два реални приме-
ра за анархистически военни 
структури, участвали в граж-
данските войни, и за принци-
пите на изграждането и функ-
ционирането им.

Украйна: през есента на 
1919 г. въстаническата ар-
мия на Махно има четири кор-
пуса със следния състав: 1-ви 
Донецки с 15 500 щика, 3650 
саби, 16 оръдия и 144 картеч-
ници; 2-ри Азовски – 21 000 
щика, 385 саби, 16 оръдия и 
176 картечници; 3-ти Екате-
ринославски – 29 000 щика, 
5100 саби, 34 оръдия и 266 
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картечници; 4-ти Кримски – 
17 500 щика, 7500 саби, 18 
оръдия и 154 картечници. В 
резерва при щаба на армията 
има: картечен полк (700 кар-
течници), конна бригада (3000 
саби), обозна войска, трудови 
полкове, комендантски роти 
и ескадрони с обща численост 
20 000 души. Цялата въста-
ническа армия има 103 хиля-
ди щика, 20 хиляди саби, 1640 
картечници и 84 оръдия. Мах-
новските формирования се 
състоят от пехотни и конни 
полкове. Новите полкове се 
създават по техен образец. 
Начело е изборен военно-рево-
люционен съвет (ВРС).

Основен род войска тога-
ва е пехотата, която в по-го-
лямата си част се придвижва 
на коли с картечници (тачан-
ки), теглени от по 3–4 коня, 
и доказва своята боеспособ-
ност и незаменимост, осо-
бено с набезите си в тила на 
противника. Тя е извършвала 
денонощни преходи до 70–100 
километра, заедно с кавалери-
ята, лазаретите и снабдява-
нето.

Трети род войска е артиле-
рията, в която под ръковод-
ството на инструктор – бив-
шият артилерийски капитан 
Морозов – са създадени бата-
реи и полубатареи с по чети-
ри и две оръдия от тип ско-
рострелни 76-милиметрови 
и 152-милиметрови минохвър-
гачки.

По-голямата боеспособ-
ност на махновските съеди-
нения в сравнение с частите 
на червената армия се дъл-
жи на еднородния социален 
състав (безимотни ратаи – 
35%, работници – 17%, бедни 
и средни селяни – 40% и други 
категории – 8%) и на това, че 
е била по-хомогенна в идейно 
отношение – от доброволци 
с анархокомунистическа ори-
ентация (52,5%), леви есери – 
10,5%, болшевики – 2% и без-
партийни – 33% на възраст 
от 19 до 45 години. Всички са 
имали свободата да изразя-
ват със слово и печат своите 
възгледи. Старшите коман-
дири са били от другарите на 
Махно от Черната гвардия, а 
младшите са били изборни.

Снабдяването с храна се 
осигурява от местното на-
селение, а с оръжие – чрез екс-
проприации от противника. 
Махновци са имали оръжие в 
изобилие: 37 750 000 патро-
на, 496 000 снаряда. На винто-
вка са се полагали 250 патро-
на, на лека картечница – 2500 
патрона, на тежка – 5000 и 
на оръдие – по 124 снаряда.

Има отдел за военна подго-
товка и „специализация” за ко-
мандния състав, контраразуз-
навателен отдел, революцио-
нен трибунал, културно-иде-
ен отдел, снабдително-рекви-
зиционен отдел, финансов от-
дел и др.

Част от паричната налич-
ност (от експроприации на 

банки и контрибуции, налага-
ни на богатите от градове и 
села) се раздава на приютите 
за деца-сираци, на бедняците, 
на семействата на загинали-
те въстаници.

Дажбата за всеки въста-
ник е 150 грама белтъчини, 
110 грама мазнини и 510 гра-
ма въглехидрати.

По време на военните по-
ходи се разработва ефикасно 
тактическо майсторство с 
изненадваща дислокация на 
големи войскови маси в тила 
на противника, предизвик-
ващи паниката му. На първа 
линия атакува кавалерийска 
част с концентрация в цен-
търа и по-разредено присъст-
вие по фланговете. На 200 до 
400 метра следва основната 
военна сила от кавалеристи 
и пехотинци на тачанките 
с картечници, завършваща с 
ариергард, чиято задача е ох-
раната на тила и подгонване-
то на изостанали тачанки.

В последния период, в мах-
новското военно изкуство 
навлизат окончателно прин-
ципите на маневрената пар-
тизанска война с неочаквани 
стремителни нападения.

(По данни на Виктор Белаш)
След разбиването на во-

енните сили на Деникин, на 
хетман Скоропадски и на 
Врангел от въстаническата 
армия, болшевиките дават 
заповед на червената армия 
да унищожи Махно. Негови-
те сили са разбити и с мал-
ка част от другарите си той 
емигрира в Румъния, в края на 
лятото на 1921 г. По този 
повод Ленин пише в телегра-
ма до заместника на Троцки – 
Ефраим Маркович Склянски: С 
един и половина милионна ар-
мия, превъзхождаща десеток-
ратно силите на Махно, Вие 
му позволихте да избяга. Това 
е равносилно на поражение.

Четири години по-късно, из-
пратеният от Сталин в САЩ 
Склянски се удавя „загадъч-
но” в езерото Лонглейк край 
Ню Йорк, а след още 15 годи-
ни в Мексико е убит с алпий-
ска брадвичка от Сталинов 
агент неговият шеф – Леон 
Троцки.

19. Военната организация 
на анархистите в периода 
на гражданската война в 
Испания

В самото начало на граждан-
ската война по инициатива 
на Федерацията на анархи-
стите от Иберийския полу-
остров (FAI) и на Национал-
ната конфедерация на труда 
(CNT) се създава Конфедера-
ционната милиция – въоръже-
ните сили на каталонските 
революционери от периода на 
гражданската война.

Тя наброява около 100 000 
бойци, служещи на добровол-
на основа. Базовата едини-
ца на милицията е група от 
30 души. Няколко групи обра-
зуват центурия (от centum – 
сто), няколко центурии – ба-
тальон. Няколко батальона 
образуват колона, която е 
най-крупното формирование 
в доброволческата военна ор-
ганизация на испанските анар-
хисти и наброява от 2000 до 
10 000 души. Всяка колона 
има свой щаб – Военен коми-
тет, – и техническо-интен-
дантски съвет по логистика. 
Всички колони са обединени и 
координирани от Централен 
комитет на антифашистки-
те милиции на Републиката. 
Анархистическите колони на 
CNT в милицията наброяват 
50 хиляди бойци, други 30 хи-
ляди са от Всеобщия съюз на 

трудещите се (UGT), под вли-
яние на испанската социалис-
тическа партия, 10 хиляди от 
испанската компартия и 5 хи-
ляди от Работническата пар-
тия на марксисткото един-
ство (POUM). Към тях се при-
съединяват 12 хиляди души 
от републиканската щурмо-
ва гвардия, обявили се против 
франкистките метежници.

Анархистите са зле въоръ-
жени – само с оръжие от чер-
ния пазар, складовете на репу-
бликата или отнето от фран-
кистите. Главната причина 
за поражението им обаче е 
класовото сътрудничество 
със сталинистите и буржо-
азните републиканци. В опит 
да получат в замяна оръжие 
от Републиката, испанските 
анархисти приемат диалога с 
републиканците и изпращат 
свои делегати в правител-
ството. Опит, който, както 
може да се очаква, е неуспе-
шен. Нещо повече, на тях им 
се отказва дори частта от 
общото ново оръжие, получе-
но от СССР срещу испанско-
то злато. За да осъществи 
тази дискриминационна мяр-
ка, правителството използва 
срещу анархистите танкова-
та бригада на сталинисткия 
генерал Енрике Листер.

Милитаризацията на мили-
цията, наложена от централ-
ното правителство, слага 
край на испанския полуанар-

хистически експеримент. Из-
водите и заключенията от 
злощастната практика на 
„антифашисткия колабора-
ционизъм” са направени от 
отказалите да се подчинят 
на правителствените разпо-
редби анархисти от колона-
та „Приятели на Дурути”, кои-
то през 1938 г. издават своя 
манифест „Към нова револю-
ция”…

Заслужава да се отбележи, 
че към анархистката милиция 
се присъединяват не само ня-
колко хиляди републикански 
войници, служили по-рано в ар-
мията, но и около 200 офице-
ри, съпричастни с испанската 
революция и анархизма. Имен-
но те помагат да се структу-
рират отрядите и колоните 
през лятото на 1936 година, 
при разпределението на оръ-
жието от складовете и орга-
низирането на лагери за воен-
на подготовка.

Към всяка колона има ос-
вен щаб и други военни служ-
би, автономни групи и отряди 
от партизани. Автономните 
групи са представлявали цен-
турии от интернационали-
сти. Към колоната на Дуру-
ти – една от най-знаменити-
те – например се числят цен-
турията „Себастиян Фор” от 
французи и италианци, цен-
турията „Сако и Ванцети” 
от американци и центурията 
„Ерих Мюзам” от немци. Пар-
тизаните са групи от най-оп-
итните и храбри бойци. Най-
известни са „Децата на но-
щта”, „Металиците”, „Експло-
зивните”, „Черното знаме”. 
Те изпълняват разузнавател-
ни задачи, диверсии, набези в 
тила на врага и пр.

Доброволческата милиция 
се оказва едно от най-боес-
пособните формирования на 
републиката. Например, не-
зависимо от ужасяващия не-
достиг на оръжие и боепри-
паси, тя удържа арагонския 
фронт до края на войната и 
дори успява да се притече на 
помощ на Мадрид в най-теж-
ките часове на отбраната на 
града. Професионалният вое-
нен, полковник де ла Бераса в 
своя труд, посветен на испан-
ската епопея, характеризира 
бойните единици на анархи-
стите така: От военна глед-
на точка това е хаос, но хаос, 
който работи.

Военната дисциплина в 
конфедералната милиция и из-
пълнението на заповедите на 
командирите са могли да бъ-
дат обсъждани само в мирно 
време. Във въоръжените сили 
на анархистите съществува 
пълно равенство между вой-
ници и командири, които са 
били изборни, без чинове, ко-
зируване и мундщровка. За 
различните идейни направле-
ния е съхранена свободата, 
както във въстаническата 
армия на махновци в Украйна. 
Въоръжените сили на FAI-CNT 
са най-яркият пример за съз-
нателна и доброволна дисци-
плина. •
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Мирогледът на Бакунин
Бакунин обявява социология-
та за връх в йерархията на ра-
ционалните науки, за „послед-
на стъпка и венец на позитив-
ната философия”. Той я опреде-
ля като наука, която изучава 
цялата история на човечест-
вото, развитието на колек-
тивното и индивидуално чо-
вешко същество, в условия-
та на несъзрял политически, 
икономически, социален, ре-
лигиозен, художествен и нау-
чен живот. В неговото разби-
ране социологията е наука за 
общите закони, управляващи 
цялостното развитие на чо-
вешкото общество. Тя извли-
ча законите си от фактите и 
събитията в миналото и на-
стоящето. В същото време, 
като синтезираща наука, со-
циологията трябва да отчи-
та най-отдалечените причи-
ни, включително движението 
на планетите и звездите във 
Вселената, когато анализира 
социалните явления и проце-
си. Обръщайки се към минало-
то и настоящето, социологи-
ята, според него, все още не е 
в състояние да предвиди фор-
мите на бъдещия социален жи-
вот. Той вижда задачите на 
социологията по следния на-
чин:

- да осветява пътя на раз-
витието на обществото;

- да определя общите зако-
ни, присъщи на развитието на 
явленията в човешкия свят;

- да постави жалоните за 
прогресивното развитие на 
човечеството;

- да посочи общите условия, 
стриктното спазване на кои-
то е необходимо, а незнание-
то или забравата им винаги 
водят до фатални последици.

Той отнася социологията 
към младите науки и предпо-
лага, че ще минат векове, пре-
ди тя да може да се превърне 
в сериозна наука и окончател-
но да се утвърди. Само тога-
ва социологията ще може да 
разработи научни инструк-
ции за човечеството. Подчер-
тавайки младата ґ възраст 
и нейния елитарен характер, 
М. Бакунин я противопоста-
вя на традиционната наука, 
под която разбира изстрада-
ния многовековен опит на хо-
рата. Именно практическият 
опит от живота на всеки на-
род ще подскаже на хората бъ-
дещите социални форми, а не 
ръководствата, разработе-
ни от теоретиците или изо-
бретени в навечерието на ре-
волюцията. Нещо повече, той 
иронично изтъква, че селяни-
нът няма време да изучава со-
циология в катедрите, дори 
ако те бъдат създадени във 
всяко село. Народът в своите 
действия винаги е разчитал 
на опита и мислите, предава-
ни от поколение на поколение. 
Следователно, докато социо-
логията все още не е развита, 
е необходимо да се търсят 
модели на бъдещата социал-
на структура не в науката, а 
в опита на народния живот, в 
народния идеал.

Според Бакунин естестве-
ният и социалният свят със-
тавляват фактически един 
неразделен свят на природа-
та. Той обаче съсредоточа-
ва вниманието си върху раз-
глеждането на особености-
те в развитието на социал-
ния свят, като разграничава 
в него законите на индивиду-
алния и социалния живот. Раз-
витието на социалния свят е 
представено като еволюцио-
нен процес на шествието на 
човечеството от царство-
то на животинското до цар-
ството на свободата. M. A. 
Бакунин определя общество-
то като естествен начин на 
съществуване на съвкупност 
от хора, управлявана от пра-
вила и обичаи. Смисълът на чо-
вешката история той вижда 
в прогресивното отрицание 
на примитивното животин-
ско у човека и развитието на 
неговата човечност.

Според М. А. Бакунин ли-
чността има две специфични 
свойства: способността да 
мисли и необходимостта от 
бунт. Тези свойства го отли-
чават от животното, те се 
зараждат и формират в про-
цеса на обществения живот 
на хората. Към основните 
фактори, които определят 
еволюцията на индивида в со-
циалния свят, той отнася:

- животинското у човека, 
което се проявява чрез дър-
жавната и частната иконо-
мика;

- мисълта, която се реали-
зира чрез научното и духовно-
то творчество;

- бунтът, реализиран по 
пътя на достигане до свобо-
дата.

M. A. Бакунин отбеляза 
също, че върху развитието 
на личността в общество-
то въздействие оказват 
два вида социални закони: ес-
тествените и авторитарни-
те. Към последните той при-
числява политическите, ре-
лигиозните, гражданските и 
наказателните закони. Те са 
създадени от привилегирова-
ните класи в интерес на екс-

плоатацията на труда на ра-
ботните маси с единствена 
цел да се потисне свободата 
им. Според него природните 
закони могат да бъдат благо-
приятни и неблагоприятни за 
индивида. Неблагоприятните 
природни закони се отстра-
няват чрез доброволното 
преобразяване на околната 
среда. Авторитарните зако-
ни винаги са неблагоприятни 
за развитието на личността 
и могат да бъдат премахна-
ти само чрез ликвидацията на 
държавата и църквата, които 
установяват тези закони.

Като основни закони в со-
циалния свят Бакунин счи-
та социалната солидарност 
и свободата. Социалната со-
лидарност – аргументира се 
той – е първият човешки за-
кон, свободата е вторият за-
кон на обществото. И двата 
закона се допълват взаимно, 
тъй като свободата на всеки 
е резултат от общата соли-
дарност и тя е задължително-
то условие за всяка лична сво-
бода. Солидарността и сво-
бодата са породени от соци-
алния живот на хората. Те не 
могат да се развият в човека 
по друг начин, освен чрез ра-
ционалното възпитание.

Като теоретик на анархи-
зма М. А. Бакунин отделя спе-
циално внимание на предста-
вянето на своето разбиране 
за свободата. Човешката сво-
бода – твърди той – се със-
тои единствено в спазване на 
естествените природни за-
кони, които са признати от 
самия индивид. В този случай 
човек може да се чувства и да 
осъзнава себе си като свобо-
ден само в присъствието на 
също такива свободни като 
него хора. Според Бакунин ко-
лективната свобода се проя-
вява като сума от индивиду-
ални свободи.

Съгласно анархистическа-
та концепция свободата и 
властта са антагонисти, 
тъй като всяка власт над 
човека е отрицание на него-
вата свобода. Бунтарската 
природа на човека, подчерта-

ва М. А. Бакунин, се противо-
поставя на властта във всич-
ките ґ форми. Той вижда осо-
беностите на руския селянин 
в това, че е анархист по ин-
стинкт и бунтар по природа. 
Идеал на руския човек винаги 
е бил защитникът, отмъсти-
телят на народа, непримири-
мият враг на държавата, бо-
рецът на живот и смърт сре-
щу цялата чиновническо-ари-
стократическа и държавниче-
ско-попска цивилизация.

Буржоазната свобода в 
действителност предста-
влява само привилегия за из-
браните. Ограничена, формал-
на и регламентирана от дър-
жавата, тя е вечната, нагла 
лъжа, основана върху робство-
то на всички останали. За раз-
лика от буржоазната свобо-
да, от негова гледна точка, 
анархистическата свобода е 
правото на човек да действа 
в съответствие със своите 
възгледи, правото да се про-
тивопоставя на властниче-
ските претенции на друг чо-
век, социална група или соци-
ална институция. Основна цел 
на социалния прогрес Бакунин 
вижда в постигането на пъл-
на индивидуална свобода, в ус-
тановяването на равенство 
и солидарност между хората 
като естествени условия за 
тяхното съществуване. Спо-
ред него основните пречки 
за прогресивното развитие 
на човечеството са експлоа-
тацията, политиката и рели-
гията. Възникнали още в ета-
па на животинската природа, 
тези препятствия са истори-
чески обусловени и преходни. 
За да се премахнат експлоа-
тацията, политиката и рели-
гията, трябва да бъдат ели-
минирани техните носите-
ли – капиталът, държавата и 
църквата.

Отношението на М. А. Ба-
кунин към църквата съвпада с 
критичната гледна точка за 
нея на мислителите от епоха-
та на Просвещението и пред-
ставителите на немския и ру-
ския материализъм. Според 
него църквата, като религиоз-

на институция, е възникнала 
по три причини:

1) страхът на първобит-
ния човек пред могъщество-
то на природата;

2) способността на човека 
да мисли абстрактно и огра-
ничените му познавателни 
способности, в резултат на 
което всичко неизвестно и 
загадъчно се обявява за Божие 
творение;

3) използването на религи-
озните вярвания с цел власт-
ване над хората и тяхно-
то поробване. M. A. Бакунин 
сравнява църквата с кръчма. 
В църквата – отбеляза той, – 
както и в кръчмата, народът 
забравя глада, потисничест-
вото и унижението. Застъп-
вайки се за освобождението 
му от разрушителното влия-
ние на църквата, той посочва 
следните пътища:

- осъзнаване на религиозна-
та измама с помощта на ра-
ционалната наука;

- създаване на условия за 
справедлива организация на 
обществото, при която ре-
лигиозният наркотик няма да 
бъде необходим;

- унищожаване на държава-
та като земен наместник на 
небесната власт.

Според представата на 
М. А. Бакунин държавата е 
по-малкият брат на църква-
та. Държавната власт идва 
директно от божествената 
власт и е божествената санк-
ция на силата и побеждаваща-
та несправедливост. Теоре-
тикът на анархизма характе-
ризира държавата като абсо-
лютно ограничение и отрица-
ние на свободата за всички в 
името на общото благо; като 
наглост на властта и осно-
вен източник на всички соци-
ални злини; като изкуствено, 
исторически обусловено об-
разувание, което покровител-
ства икономически привиле-
гированите слоеве на обще-
ството при експлоатацията 
на народа. За хората – подчер-
тава той – държавата вина-
ги ще бъде затвор, дори десе-
тократно да се нарече народ-
на и да се нагизди с най-демо-
кратични форми. Там, къде-
то започва държавата, при-
ключва индивидуалната и ко-
лективната свобода. Държа-
вата носи на хората най-въз-
мутителното, най-цинично-
то и най-пълното отрицание 
на човечността.

Бакунин не отъждествява 
обществото с държавата. 
Според него държавата е въз-
никнала в резултат на насили-
ето и войните, обусловена от 
властническия инстинкт на 
икономически привилегирова-
ните слоеве на обществото, 
докато последното е начин 
за създаване на население от 
хора, естествен и независещ 
от никакви договори. Движе-
ща сила за развитието на об-
ществото е инстинктът на 
солидарност. Той действа въз 
основа на природните закони, 
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Мирогледът на Бакунин
а държавата – на изкуствени-
те. Държавата – с помощта 
на своите закони и чрез създа-
ването на централизация, бю-
рокрация и репресивни орга-
ни – постоянно се стреми да 
бъде над обществото.

Бакунин доказва провала 
на теологичната концепция 
за произхода на държавата и 
възразява срещу теорията за 
обществения договор. Според 
него държавата разделя хора-
та на управляващи и управля-
вани и се поддържа с помощта 
на насилие, заповеди и престъ-
пления. Историята на държа-
вата е поредица от скандални 
престъпления, тъй като никоя 
държава не може да съществу-
ва без извършване на престъ-
пления. Силна държава е онази, 
която има военна и бюрокра-
тична централизация като 
своя солидна основа.

Противопоставяйки се 
на теоретиците на етати-
зма, които виждат в държа-
вата най-висш резултат и 
цел на социалното развитие, 
М. А. Бакунин се изказва от-
рицателно за ролята на дър-
жавата в централизирано-
то управление на общество-
то. Той е убеден, че самите 
славяни никога не са създава-
ли държава. Руската държава, 
според него, възниква в резул-
тат на германското, визан-
тийското влияние и татар-
ско-монголското иго. Всяко 
правителство, аргументира 
се той, има две цели. Едната – 
основна и открито обявена 
цел – е запазването и укрепва-
нето на властта, цивилизаци-
ята, гражданския ред. Друга-
та цел – важна, но не винаги 
публично признавана – е запаз-
ването на облагите и приви-
легиите на властниците и об-
служващия ги персонал. Първа-
та цел може да бъде отнесе-
на към общественото благо, 
а втората – към честолюби-
ето и изключителните пол-
зи за държавните служители. 
И двете цели обаче, в крайна 
сметка са свързани с потис-
кането на индивидуалната 
свобода и експлоатацията на 
масите. Без да прави разлика 
между функционирането на 
управлението и експлоатаци-
ята, той заявява, че те са две 
неразделни страни на това, 
което се нарича политика.

Бакунин не вярва във въз-
можността за постигане на 
индивидуална свобода, дори в 
условията на народната дър-
жава. Тя, предупреждава той, 
ще бъде едно много тиранич-
но управление на масите от 
нова и малочислена аристо-
крация от реални или въобра-
жаеми учени. Той се опасява, че 
представителите на народа, 
получили държавната власт, 
ще гледат на черноработни-
ческия свят от висотата на 
държавността и ще предста-
вляват не народа, а себе си, 
своите интереси и претен-
ции за управление на народа.

Изказвайки се критично за 
Марксовата доктрина за дик-
татура на пролетариата, Ба-
кунин заявява, че между нея 
и буржоазната държавност 
няма фундаментални разлики. 
Държавната власт корумпи-
ра всички, независимо от тях-
ната класова принадлежност 
и произход. Нещо повече, но-
вата революционна власт 
може да бъде по-потисниче-
ска от предишната. Дикта-
турата на пролетариата ще 
се превърне в червена бюро-
крация и в диктатура на про-
летарските чиновници или 
на пролетарската партия, а 
пролетарският вожд може да 
се превърне в диктатор-им-
ператор. Идеал на теорети-
ка на анархизма е липсата на 
всякакви авторитети и феде-
рална, бездържавна структу-
ра на обществото, за чието 
постигане е необходимо да се 
ликвидира държавата.

За разлика от идеолога на 
анархизма П. Прудон, М. А. Ба-
кунин настоява за безусловна-
та необходимост от унищо-
жаване на държавата не с мир-
ни, а с революционни, насил-
ствени средства. Първона-
чално той разглежда социал-
ната революция като радика-
лен процес на социално-иконо-
мическа и духовна трансфор-
мация на живота и установя-
ването на равенство и спра-
ведливост за всички хора. По-
късно противопоставя поли-
тическата и социалната ре-
волюция. Под политическата 
революция той разбира про-
цеса на замяна на една форма 
на власт с друга. В този сми-
съл за него всички буржоазни 
революции са политически. 
Анархистическата социална 
революция, по негово убежде-
ние, е разрушаване на всичко, 
което се нарича държава. При 
това, държавата трябва да 
бъде унищожена още в нача-
лото на социалната револю-
ция – в противен случай тя са-
мата ще загине.

За М. А. Бакунин социални-
те революции имат обекти-
вен характер, т. е. не се из-
вършват според волята на хо-
рата, дори на най-мощните 
сдружения и винаги се появя-
ват в хода на самата история. 
Социалните революции могат 
да бъдат предвидени, поняко-
га предчувствани, но никога 
не може да се ускори експлози-
ята им. Теоретикът на анар-
хизма вижда основната дви-
жеща сила на социалната ре-
волюция в масите, той мисли, 
че инициативата за осъщест-
вяването ґ ще принадлежи на 
фабричните и градските ра-
ботници на Запад; а у нас, в Ру-
сия, Полша и повечето славян-
ски земи – на селяните. Освен 
работници и селяни, по негово 
мнение в революционните ак-
ции могат да участват каза-
ци, скитници, лумпенпролета-
рии, разбойници и други декла-
сирани слоеве на общество-
то – всички, които са недовол-
ни от съществуващия държа-

вен строй. От негова гледна 
точка основна форма на анар-
хистическата социална ре-
волюция би трябвало да бъде 
всенародният бунт като уни-
версална сила на човешката 
еманципация по пътя на разви-
тието от животинското към 
човешкото. Без да отрича ме-
тодите на конспирация и те-
рор, той вижда истинския 
смисъл на социалната револю-
ция в проявата на бунтарския 
инстинкт на хората, във во-
лята на народа, която поми-
та държавата – основното 
препятствие по пътя на чове-
ка към свободата и справедли-
востта.

Бакунин е убеден, че наро-
дът в Русия вече е готов за 
извършването на една побе-
доносна революция. Той декла-
рира: народът не трябва да се 
учи, а да се бунтува, необходи-
мо е изведнъж да се надигнат 
всички села и да се съединят 
в един бунт. Напредничавата 
интелигенция и революцион-
ната младеж трябва да раз-
бунтуват народа и да подчи-
нят бунта на единен план. В 
същото време M. A. Бакунин 
признава целесъобразността 
на една обособена нелегална 
конспиративна организация 
от революционери, която да 
свърже села, градове, региони 
според един общ план и там, 
където е възможно, да осъ-
ществи същата връзка между 
фабричните работници и се-
ляните.

На анархистическата со-
циална революция M. A. Баку-
нин приписва планетарен, ин-
тернационален характер. Той 
счита, че никоя национална ре-
волюция не може да успее, ако 
не се разпространи веднага в 
другите страни. Според него 
обаче социалните революции 
ще започнат по-рано в стра-
ните с преобладаващо селско 
население, характерно за сла-
вянските и латиноамерикан-
ските народи. В тази връзка 
той вярва, че руската револю-
ция ще стане пътеводна звез-
да за благото на цялото осво-
бодено човечество. За да за-
почне социалната революция 
в Русия, теоретикът на анар-
хизма счита, че са необходи-
ми два елемента: бедност на 
по-голямата част от народа и 
народен идеал. Констатирай-
ки наличието на тези елемен-
ти, той обръща особено вни-
мание на руския народен иде-
ал. Бакунин отбелязва, че ру-
ският народен идеал изниква 
от дълбините на народния жи-
вот и включва както положи-
телни, така и отрицателни 
черти в своето съдържание. 
Положителните черти на ру-
ския народен идеал са:

- общоприетото убежде-
ние, че цялата земя принадле-
жи на народа, който я напоя-
ва с потта и оплодотворява с 
труда си;

- правото да я използва не 
принадлежи на личността, а 
на цялата общност, на све-
та, който я разделя времен-

но между сдруженията на хо-
рата;

- квази-абсолютната авто-
номия, общинското самоупра-
вление – и в резултат – реши-
телно враждебното отноше-
ние на общината към държа-
вата.

Патриархалността, поглъ-
щането на индивида от све-
та, вярата в царя и Бога той 
смята за отрицателни чер-
ти, които помрачават ру-
ския народен идеал. Бакунин 
настоява, че идеалът, преоб-
ладаващ сред хората, може 
само да бъде насочен в нужна-
та посока, но не може да се на-
лага на народа какъвто и да е 
идеал, изваден от книгите или 
измислен от нас самите. В на-
родния идеал той вижда ори-
ентир, по който социалната 
революция ще извърши прео-
бразуванията за установява-
нето на анархистическия со-
циализъм, което ще изисква 
един, повече или по-малко дъ-
лъг, преходен период. Теорети-
кът на анархизма разбира со-
циалната революция не тол-
кова като разрушаване, колко-
то като творческа страст за 
създаване на свободна органи-
зация на трудещите се маси 
отдолу нагоре, в която ще 
се реализират положителни-
те черти на народния идеал, 
ще бъдат осигурени най-пълна 
свобода и равенство за всич-
ки хора. Новата организация 
на обществото, предлагана в 
проектите на европейските 
социалисти, M. A. Бакунин на-
рича държавен социализъм и го 
отхвърля. Той полага в основа-
та на своя проект за изграж-
дане на общество на анархис-
тическия социализъм идеите 
за обществена собственост 
и общ труд, еднакво задължи-
телен за всички при липса на 
държавност и при пълна сво-
бода на личността.

От гледна точка на М. А. 
Бакунин изграждането на но-
вото общество трябва да 
започне с ликвидацията на 
държавата и премахването 
на частната собственост и 
наследственото право. Той 
предлага да се прехвърли ця-
лата земя в собственост на 
селскостопанските общини, 
а всички инструменти и ка-
питали – в собственост на 
работническите асоциации. 
Така земеделските общини и 
сдруженията на работници-
те ще станат колективни 
собственици. Според него ус-
тановяването на социалното 
равенство трябва да се из-
вършва, без да се изтребват 
собствениците, а чрез въвеж-
дане на задължителен труд 
за всички, разпределение на 
обществените блага според 
производителния труд на все-
ки и изравняване на правата 
между мъжете и жените. Но-
вата организация на обще-
ството не трябва да има ни-
каква друга база освен инте-
ресите, нуждите и естест-
вените влечения на население-
то.

В противоположност на 
държавата, основана на прин-
ципа на централизма, Бакунин 
предлага новото общество 
да се изгради върху принципи-
те на федерализма. Трябва – 
продължава той – да противо-
поставим на тази чудовищна 
централизация на военните, 
бюрократичните, деспотич-
ните, конституционно-монар-
хическите или дори републи-
канските държави великия спа-
сителен принцип на Федераци-
ята. Източник на федератив-
ното устройство от негова 
гледна точка е инстинктът 
за солидарност, който в бъ-
дещото общество ще доведе 
до укрепване на социалните 
връзки посредством съзна-
телна самодисциплина. Сми-
сълът на принципа на федера-
лизма M. A. Бакунин вижда в 
доброволното обединение на 
общини, сдружения, области, 
провинции, страни. Властта 
в тях ще се разтвори в колек-
тива и ще се препокрие като 
универсална воля с волята на 
всеки. Човекът ще се подчи-
нява, единствено защото от 
него ще се изисква да прави 
това, което сам той желае. 
Всяка от земеделските и фа-
бричните комуни ще избере 
свой изпълнителен комитет, 
а федерациите, формирани 
от тях, ще имат свой орган 
на самоуправление.

Принципът на федерализма 
M. A. Бакунин разширява и вър-
ху международните отноше-
ния. Проектът за изграждане 
на анархистически социали-
зъм предвижда следните фор-
ми на интернационални фе-
дерации: Федерация на сла-
вянските народи; Съединени 
щати на Европа; Съединени 
щати на света.

Вътре в тези федерални 
образувания се допуска ав-
тономията на техните су-
бекти, но само при условие 
че не застрашава свободата 
на другите субекти от тази 
федерация. Субектите на фе-
дерацията запазват право-
то си на доброволно присъе-
диняване и свободата на от-
деляне. Федерализмът като 
единство на народи и стра-
ни е пропит от великия прин-
цип на свободата, без който 
няма нито просвещение, нито 
справедливост, нито проспе-
ритет, няма човечност.

Обществено-политически-
те възгледи и анархистични-
те идеи на Бакунин стават 
популярни не само в Русия, но 
и в Европа. Много от принци-
пите на неговото учение за 
анархистическия социализъм 
са наследени от привържени-
ците на анархизма и критику-
вани от марксизма. В средата 
на 20-ти век сред европейски-
те бунтовни студенти се на-
блюдава значителен интерес 
към личността и възгледите 
на М. А. Бакунин. •

Превод от руски 
университетски учебник по 

социология
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ПЪТЯТ КЪМ АНАРХОКОМУНИЗМА

Как да постигнем общество без власт?
Ще започнем с кратка дефини-
ция на понятията, използвани 
в текста по-долу.

Крайната цел на анархоко-
мунистите е коренната про-
мяна на социалната и иконо-
мическата система в целия 
свят – ще наричаме тази про-
мяна революция. В желаното 
общество не трябва да съ-
ществува власт нито на ин-
дивиди, нито на организации. 
То трябва да се основава на 
доброволно сътрудничест-
во между свободни индиви-
ди. Крайната цел показва, че 
това общество не може да 
бъде постигнато, ако поне 
мнозинството от хората не 
са убедени в него.

Според мен най-важното 
условие за постигане на анар-
хокомунистическото обще-
ство следва директно от де-
финицията по-горе. Основна-
та цел на желаещите да по-
стигнат описаното обще-
ство трябва да бъде да убе-
дят мнозинството от хора-
та, че обществото без власт 
е в техен интерес.

Доколкото ми е извест-
но, в момента има две основ-
ни теории/стратегии – из-
глежда и двете са вдъхновени 
от трудовете на Бакунин за 
това как да бъде постигната 
революцията. По-долу ще се 
опитам да обясня защо смя-
там, че те двете не са доста-
тъчни, за да постигнат трай-
на промяна, ако не е изпълнено 
условието, описано по-горе.

И двете предполагат съз-
даването на организация от 
напълно отдадени на делото 
хора. От тях се изисква да по-
ставят революцията над лич-
ния си живот във всичките 
му аспекти. Основната цел 
на тези революционери тряб-
ва да бъде намирането и при-
общаването на нови члено-
ве към организацията. Освен 
това се предполага организа-
цията да бъде тайна, с цел за-
щита от властта, срещу коя-
то тя се бори.

След създаването на та-
кава организация се предла-
гат два подхода за революция. 
Първият подход предполага 
пряка борба срещу властта, 
въоръжена или мирна. Втори-
ят подход предполага изчак-
ване, без да се прекратява ук-
репването и разширяването 
на организацията, до момен-
та, в който революционната 
ситуация ще се появи сама. 
След като революцията бъде 
започната от народа, тайна-
та организация трябва да се 
постарае да я насочи в пра-
вилната посока.

Какъв е основният про-
блем на тайна организация от 
апостоли, отдали изцяло жи-
вота си на делото?

Според мен всяка организа-
ция, разчитаща на действия-
та на малко количество инди-
види, дори от най-високо ка-
чество, е прекалено податли-
ва на преки удари от страна 
на властта. Смазването на 
един или няколко души не пред-
ставлява никакъв проблем за 

огромния репресивен апарат. 
Последствията са толкова 
по-тежки, колкото повече от-
говорности и задължения има 
революционерът. Добър при-
мер за този проблем е може 
би случващото се с револю-
ционната организация след 
залавянето и обесването на 
Левски. Цялата огромна ра-
бота, извършена от апосто-
ла, се разпада почти напълно 
и така и не се намира човек, 
достоен да заеме мястото 
му.

Привържениците на тео-
рията за малката организа-
ция веднага ще кажат: Но тя е 
тайна, там влизат само про-
верени и доказали се другари, 
именно това ще я предпази 
от ударите на властта! Да, 
дълбоката конспирация може 
да помогне на подобна група 
да избегне репресиите, поне 
за известно време, но този 
подход има и значително ко-
личество проблеми. Поддър-
жането на дълбока конспира-
ция постоянно изисква много 
сериозни усилия, тоест оста-
ва по-малко време и ресурси 
за основната дейност на ре-
волюционера. Дори строго-
то спазване на конспиратив-
ните практики не гарантира 
пълна сигурност. Доколкото 
знам, повечето, ако не и всич-
ки организации от този тип 
са били инфилтрирани от аг-
енти на властта. Още по-
трудно става това в наши 
дни, когато нови и все по-
мощни средства за тотално 
следене на всичко и всички са 
на разположение на държавна-
та машина. Освен това днеш-
ното общество е със значи-
телно по-ограничени свободи, 
дори от това в условия на фа-
шистка диктатура.

Нелош пример за това мо-
жем да намерим в спомените 
на Христо Колев (Големия). Ко-
гато бива подгонен от цар-
ско-фашистката репресивна 
машина в София, той решава 
да се скрие на… Витоша! Пре-
карва там почти година, като 
успява да си осигури дори ра-
бота с цел препитание. В съ-
щата книга се вижда, че смя-
ната на документите ста-
ва буквално без подготовка, 
а преместването в друг град 
или дори само на друго работ-
но място е достатъчно за из-
мъкване от полицейско пре-
следване. Оставям на чита-
теля да си представи доколко 
това би било ефективно или 
дори възможно в условията 
на съвременното общество, 
дори да допуснем, че властта 
все още не разполага с техно-
логия за масово автоматич-
но разпознаване на лица от 
поставени навсякъде камери. 
Освен сериозните ресурси, 
поддържането на конспира-
ция значително забавя и тем-
па на нарастване на органи-
зацията. Първо, членовете на 
такава организация не могат 
открито да заявяват идеи-
те си и да търсят директно 
съмишленици сред възможно 
най-много хора. Второ, дори 

да намерят подходящи канди-
дати, конспирацията изисква 
тези хора да бъдат провере-
ни най-щателно, преди да им 
бъде дори разкрито същест-
вуването на такава организа-
ция. Високите изисквания към 
кандидатите силно намаля-
ват броя на потенциалните 
такива, дори да допуснем че 
някак ще попаднем на тях, въ-
преки всички ограничения, на-
ложени от самото естество 
на организацията.

Всички изброени до тук 
проблеми водят до извода, 
че когато дойде моментът, 
в най-добрия случай ще разпо-
лагаме с – макар и сплотена и 
добре работеща – много мал-
ка група от апостоли, чиято 
задача ще бъде да насочат съ-
битията в посоката на пълна-
та социална революция.

Ето какви проблеми виж-
дам в този план:

Започването на истинска-
та революция, а не просто 
поредният протест за цена-
та на тока, въпреки че и той 
може да постави началото 
на такава, изисква разпадане-
то на съществуващите об-
ществени норми и механизми 
на властта. В тази ситуация, 
дори да допуснем, че не запо-
чне открита гражданска вой-
на, веднага се появяват хиля-
ди малки и големи, желаещи 
да поемат властта в свои 
ръце. Тези кандидат-сатрапи 
ще обещаят на народа всич-
ко – от изтърканото светло 
бъдеще, през ред, законност, 
справедливост, до общество 
на пълното равенство, дори 
истински комунизъм и власт 
на народа.

И така, в условията на об-
ществен хаос и несигурност, 
революционната организация 
ще трябва да се справи със 
задачата да попречи на жад-

ните за власт тирани да на-
ложат властта си чрез сила 
върху всички останали, как-
то и на популистите да под-
ведат хората с празни обе-
щания да им дадат властта. 
Поне една част и от едните, и 
от другите вероятно ще дой-
де от редиците на властима-
щите до революцията. Това 
означава, че те ще имат мно-
го повече ресурси, отколкото 
всички останали организации, 
включително и тайната рево-
люционна организация, за коя-
то говорим. Тоест още от са-
мата постановка излиза, че 
тази тактика ще постави ре-
волюционерите в крайно неиз-
годно положение за осъщест-
вяване на целите им.

Все пак се сещам за поне 
един исторически пример за 
малка, но добре организира-
на група, която успява да зав-
земе властта в условията на 
спонтанна революция. Болше-
вишката партия е наистина 
малобройна в мащаба на Ру-
ската империя, но първо, тя 
се ползва със сериозна под-
крепа от външни сили и вто-
ро, успява да наложи властта 
си чрез брутална сила и те-
рор срещу почти цялото на-
селение на страната. Именно 
примерът за шайката на Ле-
нин може да ни даде нелоша 
представа за това срещу как-
ви противници ще се изправи 
нашата организация. Не смя-
там, че подобна стратегия е 
оправдана и от чисто прагма-
тична гледна точка – няма на-
чин чрез насилие да се постиг-
не свободно общество. По-
добен подход ще настрои го-
ляма част от обществото 
срещу упражняващия го и ще 
даде път за концентрация на 
власт в ръцете на използва-
щите го. Все пак една нелоша 
дефиниция за държава е: „Орга-
низация, притежаваща моно-
пол над насилието на дадена 
територия”.

Друг подход би бил револю-
ционерите да се опитат чрез 
пропаганда да привлекат по-
голямата част от население-
то на страната на револю-
цията. Това отново би било 
много трудно във вече опи-
саните условия. Основен про-
блем е краткото време, кое-
то ще имат за пропаганда, 
преди властта да бъде зав-
ладяна от някоя контрарево-
люционна група, която да пре-
крати свободата на словото 
чрез репресии. Освен това, в 
революционната ситуация ще 
има огромно количество дру-
ги задачи, изискващи дейст-
вия от страна на организация-
та като осигуряване на произ-
водството на продоволствие 
и предмети от първа необхо-
димост, отбиване на външни 
заплахи – силови или други, – 
организацията на новото об-
щество и т. н. Добър пример 
за това е гражданската вой-
на в Испания – анархистките 
колони се хвърлят към фрон-
та, за да спрат напредване-
то на фашистките войски, с 
много малко или дори никак-

ва подготовка и въоръжение. 
В същото време в тила оста-
ват властнически организа-
ции, които веднага се заемат 
с разрушаването на комуни-
те и подготовката на войска, 
с която отново да наложат 
властта си над народа.

И така, ако приемем, че 
подходът на малката тайна 
организация има сериозни не-
достатъци, каква е алтерна-
тивата?

Аз смятам, че основните 
сили на организацията тряб-
ва да се насочат към разпро-
страняване на идеите на 
анархизма до максимално ко-
личество хора, без значение 
дали тези хора ще станат в 
последствие революционери, 
отдали живота си на идеята 
за революцията, или не. Също 
така не е необходимо да се оч-
аква, че всички тези хора ще 
се включат в организацията. 
Дори смятам, че създаване-
то на една много голяма орга-
низация има ред недостатъ-
ци като уязвимост за атаки 
от страна на властта, труд-
ности при организирането 
на съвместни действия, гру-
повото вземане на решения, 
междуличностни конфликти 
и т. н.

Децентрализираната орга-
низация има ред преимущест-
ва на своя страна. Тя предла-
га на всеки заинтересован от 
идеите на анархизма да се оп-
ита да ги разпространи по 
начин, максимално близък до 
собствените му възможнос-
ти и умения. Явно не всеки 
ще има дарбата, желанието 
и възможността да пише дъл-
ги и сложни трудове относно 
същността на собственост-
та и властта или дълги ис-
торически трактати за про-
изхода на капитализма. Всеки 
човек, притежаващ известен 
авторитет сред определе-
на група от хора, роднини или 
просто споделящи същите 
интереси, може да разпрос-
транява идеите на анархизма 
сред тях.

Единственото важно в слу-
чая е да се разпространяват 
именно основните принципи 
на анархокомунизма. На всяка 
цена трябва да се избягва спе-
цифичното интерпретира-
не, например защитаването 
на определена група от хора, 
подбрани по полов, етниче-
ски, социален или какъвто и 
да било друг признак. Анархи-
змът трябва винаги да защи-
тава интересите на огромна-
та маса от всички хора, по 
съвпадение в момента това 
е класата на хората, продава-
щи труда си, за да осигурят 
съществуването си.

И така, преди организа-
цията да предприеме някак-
во действие, тя трябва да си 
отговори на основния въпрос: 
колко нови хора ще бъдат пос-
ветени в идеите на анархо-
комунизма с това действие? 
Ако балансът е негативен, 
действието е по-скоро вред-
но, отколкото полезно. •

Федерико де Соя

Всеки човек, 
притежаващ 
известен 
авторитет 
сред определена 
група от 
хора, роднини 
или просто 
споделящи 
същите 
интереси, 
може да 
разпространява 
идеите на 
анархизма сред 
тях
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о т г о в о р е н  р е д а к т о р  А. Ванчев

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

1. Неизвестен извършител 400 лв
2. Петьо 20 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

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

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

2. Националното освобождение и безвластният федерализъм – Г. Хаджиев 3 лв

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

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

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

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 10 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

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

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

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

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

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

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

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

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

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

38. Статии – Александър Наков според възможностите

39. Социална революция или смърт – Георги Константинов 10 лв

40. Пуста кюския – Лъчезар Кръстев 10 лв

БРОШУРИ:

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

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

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

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

5. За общината 2,50 лв

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

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

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2020 СВОБОДНА  МИСЪЛ

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 01.12.1924 г. в София 

под редакцията на Хрис-
то Табаков започва да из-
лиза анархистическият 
вестник „Свободно дело”.

• На 02.12.1902 г. е роден 
анархистът Йордан Ан-
гелов Шопов, убит през 
1943 г. като ятак.

• На 04.12.1944 г. в София 
под редакцията на Георги 
Карамихайлов се подновя-
ва легалното издаване на 
вестник „Работническа 
мисъл” след десетгодиш-
на забрана. Скоро вестни-
кът е забранен отново.

• На 05.12.1908 г. в Разград 
под редакцията на Вър-
бан Килифарски започва да 
излиза вестник „Безвлас-
тие”.

• На 05.12.1924 г. при сраже-
ние с полицията в Злати-
ца загива анархистът Ми-
хаил Динчев Цицелков.

• На 07.12.1853 г. в Италия 
е роден теоретикът на 
анархизма Енрико Мала-
теста.

• На 09.12.1842 г. е роден 
Пьотр Алексеевич Кро-
поткин.

• На 11.12.1984 г. в София 
умира анархистът Тоне 
Василев, политически за-
творник по време на бол-
шевишкия режим.

• На 12.12.1995 г. в село Бал-
ван умира анархистът 
Христо Колев Йорданов – 
един от най-дългогодиш-
ните политически за-
творници и концлагерис-
ти при монархисткия и 
болшевишкия режим.

• На 13.12.1997 г. в село Чу-
ковец умира анархистът 
Георги Донев, концлаге-
рист от Белене.

• На 16.12.1848 г. са извър-
шени масови арести на 
анархисти в цялата стра-
на, след което над 600 
анархисти са въдворени в 
лагери.

• На 19.12.1862 г. в село Див-
дядово е роден Никола 
Стойнов, един от първи-
те български анархисти, 
учител, издател и редак-
тор. Участвал в основа-
ването на БЗНС.

• На 24.12.1895 г. умира ру-
ският писател и рево-
люционер Сергей Ми-
хайлович Кравчински – 
Степняк.

• На 30.12.1990 г. в Бургас 
умира анархистът Ганчо 
Бойчев

• Роботронната революция (РР) 
и Социалната

• Социалната смърт на класите 
в индустриалното общество

• Краят на държавния капита-
лизъм

• Социална революция или ново 
Средновековие

• Структури и функциониране 
на анархистическото обще-
ство

• Охрана на вътрешния ред, ре-
волюционно право и трибуна-
ли

• Защита на революцията
• Комунистическата икономика 

(КИ) (цел, планиране, производ-
ство, разпределение и снабдя-
ване)

• Четиричасов работен ден
• Проблема за възмездяване на 

тружениците за положения 
от тях труд

• Създаване и обслужване на ин-
фраструктурата

• Планирането
• Разпределението на трудови-

те задачи в общност, в коя-
то трудът все още е задъл-
жителен

• Науката като методология за 
намиране на всички и всякакви 
социални решения

• Екология
• Анархокомунистическото об-

щество в условия на Робот-
ронната революция

• Възможните възражения

Втора част е преглед „в галоп 
през революциите” от зора-
та на политическата исто-
рия до наши дни – с примери 
от Древен Египет, Гърция и 
Рим, епохите на Ренесанса и 
Реформацията, Стенка Раз-
ин, Пугачовщината, капита-
листическите революции в 
Англия, САЩ, Франция и дру-
гите европейски страни през 
XVIII-XIX век, Лионската Кому-
на, Бакунин, Маркс и Парижка-
та Комуна, двубоят Бакунин-
Маркс и краят на Интерна-
ционала, Япония от епохата 
Мейджи, държавнокапиталис-
тическата революция в Русия 
и генезиса на „Новата класа”, 
Кронщад, съветския империа-
лизъм, кризата и „катастрой-
ката”, Испанската революция 
от 1936 г., въстанията и ре-

волюциите в Китай през XIX-
XX век, Унгарската революция 
през 1956 г, „Червеният май” 
през 1968 г., Полша от 1968 
до 1981 г., преодоляването 
на революционната ситуация 
през 1989 г., спрените на по-
лупът Арабски революции, ис-
криците в Чиапас и Рожава, 
равносметка от историче-
ския опит, изведените поуки 
и кардинални въпроси.

Трета част, озаглавена Въ-
проси на общата и специална 
теория на социалната револю-
ция, обхваща теоретичните 
разработки по стратегията 
и тактиката на анархистиче-
ската революция, разглежда 
въпросите на революционна-
та програма и отворения ха-
рактер на анархистическата 
теория, прави опит за „път-
на карта” на Социалната ре-
волюция и завършва с теми 
за разработване от тези, за 
които Социалната революция 
ще бъде делото на живота им 
като предизвикателство към 
читателя, за когото краят на 
книгата ще бъде начало. •

Редколегия на Свободна мисъл

НОВО ИЗДАНИЕ

Анархизмът в XXI век
» » » продължава от страница 1
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ТЪК 26 НЕД
ЕЛЯ 26 СРЯ

ДА 26 СЪБ
ОТА 26 ПОНЕД

ЕЛНИК 26 ЧЕТВЪ
РТЪК 26 СЪБ

ОТА

27 ПОНЕД
ЕЛНИК 27 ЧЕТВЪ

РТЪК 27 ПЕ
ТЪК 27 ПОНЕД

ЕЛНИК 27 СРЯ
ДА 27 СЪБ

ОТА 27 ПОНЕД
ЕЛНИК 27 ЧЕТВЪ

РТЪК 27 НЕД
ЕЛЯ 27 ВТОР

НИК 27 ПЕ
ТЪК 27 НЕД

ЕЛЯ

28 ВТОР
НИК 28 ПЕ

ТЪК 28 СЪБ
ОТА 28 ВТОР

НИК 28 ЧЕТВЪ
РТЪК 28 НЕД

ЕЛЯ 28 ВТОР
НИК 28 ПЕ

ТЪК 28 ПОНЕД
ЕЛНИК 28 СРЯ

ДА 28 СЪБ
ОТА 28 ПОНЕД

ЕЛНИК

29 СРЯ
ДА 29 СЪБ

ОТА 29 НЕД
ЕЛЯ 29 СРЯ

ДА 29 ПЕ
ТЪК 29 ПОНЕД

ЕЛНИК 29 СРЯ
ДА 29 СЪБ

ОТА 29 ВТОР
НИК 29 ЧЕТВЪ

РТЪК 29 НЕД
ЕЛЯ 29 ВТОР

НИК

30 ЧЕТВЪ
РТЪК 30 ПОНЕД

ЕЛНИК 30 ЧЕТВЪ
РТЪК 30 СЪБ

ОТА 30 ВТОР
НИК 30 ЧЕТВЪ

РТЪК 30 НЕД
ЕЛЯ 30 СРЯ

ДА 30 ПЕ
ТЪК 30 ПОНЕД

ЕЛНИК 30 СРЯ
ДА

31 ПЕ
ТЪК 31 ВТОР

НИК 31 НЕД
ЕЛЯ 31 ПЕ

ТЪК 31 ПОНЕД
ЕЛНИК 31 СЪБ

ОТА 31 ЧЕТВЪ
РТЪК
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19
90
20
20
30 ГОДИНИ

СВОБОДНА МИСЪЛ
ФЕДЕРАЦИЯ НА АНАРХИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


