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Защо френските Жълти жилетки
развяват трикольорите и пеят
Марсилезата?

Бизнес моделът на
Илон Мъск

4

На въдицата на „гениите” на
капитализма се хващат само
балами

БЕЗ БИЛЕТ

За свободен
градски
транспорт
ИНТЕРВЮ С АКТИВИСТ НА ГРАЖДАНСКА
ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДЕН ГРАДСКИ
ТРАНСПОРТ

Какво е „инициатива” и каква е вашата?
Гражданска инициатива за
Свободен градски транспорт
е създадена в социалните мрежи от привърженици на безплатното пътуване. След години на пререкания и схватки
с контрольорите започнахме
да се организираме, да правим
анализи и стигнахме до заклю-

чението, че градският транспорт в София се заплаща от
нашите данъци, а таксуването с билети и карти е кражба. Нямаме нито определена
структура, нито шефове или
финансиране.

Какъв е твоят личен мотив да участваш в Инициативата?
» » » продължава на страница 5
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Как и защо планини информация
потъват в океан от глупости?

Анархистите ще
участват
докрай
ИНТЕРВЮ С КСЕНИЯ ЕРМОШИНА – УЧАСТНИК
В ПРОТЕСТИТЕ
Движението „жълти жилетки” (Gilets Jaunes) се превърна в
едно от най-мащабните за последните години във Франция.
Плановете на правителството да вдигне цената на дизеловото гориво разгневи хората, които първи попаднаха
под удара на оскъпяването –
бедните французи, активно
призовавани години наред да
купуват дизелови автомобили.
Протестите
започнаха
в провинцията и практически веднага прераснаха в улична война с полицията, съпътствана от барикади, разбиване на витрините на банки
и скъпи ресторанти, палежи
на коли. Не закъсняха и политическите искания – оставката на президента Макрон.
В резултат на масовото недоволство властите обявиха мораториум върху покачването на цените на горивото.
Означава ли това край на протестите?
За причините за недоволство, за участниците в движението, децентрализацията, уличните боеве и еколо-

гията, разговаряме със социолога и изследовател на новите социални движения Ксения
Ермошина – непосредствен
участник в парижките събития.

На 8 декември министърпредседателят на Франция обяви мораториум върху увеличаването на цената на дизеловото гориво.
Победа ли е това?
Наистина, първоначалната цел на „жълтите жилетки” беше да се отмени този
налог върху горивото. Впоследствие обаче исканията
нараснаха. Движението е нееднородно и в него се включиха различни хора, а мнозина издигнаха политически искания,
включително и оставката на
Макрон. Ето защо за някои
това е победа, но за други –
още не е краят.
Протестиращите отказаха преговорите с правителството, насрочени за 10 декември. В последния момент
делегацията на „жилетките”
заяви, че няма намерение да
преговаря, а един колектив
» » » продължава на страница 2

2

декември 2018, брой 12

ВЯРНО ТОГАВА, ВЯРНО И СЕГА

Политическото насилие
И З А Н А Р Х И С Т И ЧЕ С К А БР О Ш У РА , П У Б Л И К У В А Н А В ЛО Н ДО Н , ОТ Н Е И З ВЕ С Т Е Н А В ТО Р
При мизерните условия на живот всяка мечта за по-добри
възможности прави днешната мизерия още по-непоносима и подбужда тези, които страдат, към по-енергична борба за подобряване
на тяхната съдба; и ако тия
борби довеждат само до още
по-остра мизерия, не остава
нищо друго, освен пълно отчаяние. В днешното наше общество, например, един експлоатиран наемен работник,
който е доловил, макар за миг
какъв би трябвало да бъде животът и трудът, ще чувства
след това тежестта на работата и калта на своето
съществуване съвсем непоносими; и ако все пак той намери у себе си смелост и решение да продължава непрестанно, колкото може да работи, и да чака, докато новите
идеи проникнат дотолкова в
обществото, че проправят
пътя към по-добри времена,
самият факт, че той има такива идеи и се опитва да ги
разпространява, го довежда
в неприятни отношения с неговите работодатели. Колко
хиляди социалисти и почти
всички анархисти са загубили
работата си, па и самата възможност да намерят работа,
само поради своите убежде-

Човекът, който отдава целия си живот за
протест против злините и неправдите
на своите съчовеци, е светец в сравнение
с активните и пасивните крепители на
жестокостта и угнетението
ния. Само специално надареният с умение работник, макар
и ревностен пропагандатор,
може да се надява, че не ще загуби никога своята работа. И
какво става в ума на един човек, който работи усилено, с
фермента на нови идеи у себе
си; с видение на нова надежда пред погледа, която изгрява за работещите и измъчени човеци, със съзнание, че неговото страдание и това на
неговите близки, които живеят в мизерия, не произлиза от
жестокостта на съдбата, а
от неправдата на други човешки същества – какво става с такъв един човек, когато
вижда своите близки да гладуват, когато сам той гла-

дува? При такова положение,
някои натури, и то съвсем не
най-социалните или най-малко
чувствителните, могат да
превърнат насилието, и при
това ще чувстват, че тяхното насилие е социално, а не антисоциално, че когато стачкуват и се борят, те се борят
не за самите себе си, а за човешката природа, застрашена и ограбена в тяхно лице и в
това на техните също така
страдащи другари. И ний, които не се намираме в това
ужасно положение, трябва ли
да стоим настрана и хладнокръвно да осъждаме тия печални жертви на богините
на ужаса и съдбата? Трябва
ли да охулваме като вагабон-

ти тия човешки същества,
които се борят с героично самопожертвование и посвещават живота си на протест,
тогава, когато други, по-малко социални и по-малко дейни
натури, биха паднали безсилни и биха пропълзели в жалка покорност пред неправдата и насилието? Трябва ли
да се присъединяваме към невежествения и брутален повик, който жигосва такива
хора като чудовища на безбожието, безнаказано нападащи едно хармонично и мирно общество? Не! Ний мразим
убийството с една ненавист,
която би изглеждала безсмислено преувеличена за аполозите на кланетата, извършени

върху матабелите в централна Африка, или за нечувствителните съизволители при
случаите на обесване и бомбардиране; обаче, в такива
случаи на човекоубийство или
пък опит за човекоубийство,
за каквито е дума тук, ний се
отказваме да хвърляме цялата вина и отговорност върху непосредствените извършители на свирепата неправда или убийство. Виновността за такива човекоубийства лежи върху всекиго, който, съзнателно или пък чрез
студено равнодушие, помага
за закрепването на ония социални условия, които довеждат човешките същества до
отчаяние. Човекът, който – с
цената на собствения си живот – отдава целия си живот
за протест против злините
и неправдите на своите съчовеци, е светец в сравнение с
активните и пасивните крепители на жестокостта и угнетението, дори ако неговият протест разрушава и живота на други, заедно с неговия собствен. Нека оня, който
се смята безгрешен посред
днешното наше общество,
да хвърли пръв камък върху
такъв човек. •
Пламък, 25 май 1924 г.,
книжка 5
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от провинцията излезе със заявление, че „не искаме никакви
представители и организацията трябва да бъде децентрализирана”. Практически в движението няма лидери, профсъюзи, посредници.
Интересно е, че хората се
организираха чрез Фейсбук
и преговорите трябваше да
се водят с модераторите на
тези Фейсбук групи. Движението няма лидери, но властта трябваше да общува с някого. Появи се прецедент – ако
по-рано този някой бяха профсъюзните
представители,
то сега бяха модераторите.
Всъщност последните бяха известни имена и само заради
това властта успя да ги „отдели” от общата маса.

Тоест, властта се съгласи на отстъпки дори без
преговори?
Точно така и мисля, че успехът с налагането на мораториум се случи толкова бързо, именно защото протестиращите отказаха да преговарят. Такава организация на
протест е напълно непозната
на френското правителство,
то не е свикнало да работи с
подобни движения, доколкото
през последното десетилетие социалното недоволство
се изразява и развива горе-долу по един и същ начин. Изслед-

вайки студентските движения, забелязах, че протестите
следват сравнително еднакъв
сценарии: всички те започват
като движение „отдолу”, мобилизират университетите, но
постепенно профсъюзите вземат връх и дават тон на съответното движение. Преговори се водят именно с профсъюзите. Например, през 2006 г.,
благодарение на задкулисни договорки, профсъюзите и социалистическите партии успяха
да „отклонят” хората от улични демонстрации. Сега обаче правителството просто
няма с кого да преговаря, затова и властта отстъпи – това
първо. Второ, хората прибягнаха до насилие. И трето, движението е съвсем ново като
демографски състав, основната маса е 40-50-годишни бели
мъже работници.

Можеш ли да ни разкажеш по-детайлно как се оформи гръбнакът на „жълтите жилетки” и какво
място заеха в него политическите сили – както леви,
така и десни?
Географски всичко започна
от провинцията, от малките
градове. Показателен за това
е 18-хилядният град Тюир, в
който протестиращите запалиха префектурата. Основата на движението се положи
от хората в такива градове
и села – фермери, работници,

дребни предприемачи, железопътни работници. Всъщност
именно железничарите изиграха немалка роля, защото
първи обявиха стачка, блокираха пътища и дори разрушиха релсов път. Тоест, демографският профил на редовия
протестиращ е бял французин
на възраст над 40 години.
На практика, в началото
имаше десен уклон в протестите. Неотдавна обаче се
проведе дискусионен анализ на
Фейсбук групите на „жълтите
жилетки”, които наброяват
около 1,5 милиона участници,
и резултатите показаха, че
в постовете и коментарите
практически липсва расистки
изказ. Разбира се, в движението има крайнодесни елементи, внедрени в протестите,
което може да се види и по
митингите. Като цяло обаче,
ако се вярва на изследването,
в движението няма ярко изразен расизъм, както няма и уклон към левите, които първоначално се обявиха за аполитични.
Знам със сигурност, че първите две седмици анархистите се държаха настрана от
протестите. Много анархистки блогове заявяваха, че
„това са десни и ние не искаме
да сме с тях на улицата”. После разбраха, че протестът
е много по-широк, че това
е народът, който е уморен,

който не вярва нито на левите, нито на десните, който
не знае къде да се дене и който няма собствен политически език или политическа култура. В горепосочения анализ
това интернет-общество е
наречено L’internet des familles
modestes – „Интернетът на
скромните семейства”. Това
са семейства с ниски доходи, които не знаят накъде да
тръгнат и на кого да разчитат. В крайна сметка анархистите решиха, че трябва да
се присъединят към движението и на 1 декември вече бяха
по улиците.
Към настоящия момент (10
декември) анархистите се опитват да взимат активно
участие в митингите. Плъзна дори слух, че отказът от
преговори с властта се дължи
именно на тях и едва ли не физически са възпирали склонните да преговарят. Засега обаче това са само слухове, които следва да бъдат проверени.

Ако разбирам правилно,
основната маса протестиращи са хора, които обикновено не участват в масови
демонстрации. Защо въстанаха този път и дори издигнаха политически искания – оставката на президента?
Защо въстанаха наистина
е интересно, но се опасявам,

че в случая няма един отговор.
Може да се предположи, че
това стана заради редица непопулярни закони, които Макрон прие, в това число и трудовата реформа. Законът за
реформа на трудовия кодекс
беше прокаран като при извънредно положение – без обсъждане. Неговото приемане
през 2017 г. беше съпроводено с големи протести, наречени „Нощното стоене”, както и с други прояви на негодувание. Това беше типично ляв
и профсъюзен протест. От
друга страна, трудовият народ гледаше тогава на случващото се от позицията на „да,
законът е лош, но засега ще
си останем вкъщи”. Очевидно,
вдигането на митническите
такси за горивата беше последната капка търпение към
цялостните промени в бюджетната сфера.
Надигнаха се хора от различни сектори, тъй като реформите засягаха не само цената на дизела. Под заплаха се
оказаха железниците и железничарите въстанаха приблизително по същото време, по
което и „жилетките”. Протестите се застъпиха и в крайна сметка се сляха в едно движение.
Реформите на Макрон са
крайно непопулярни, наричат
го „президент на богатите”
» » » продължава на страница 3
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Срещу невидимата мизерия
Въпреки френските национални знамена, които веят
протестиращите, местният анархокомунист Ритон
не се притеснява за политическата ориентация на Жълтите жилетки.
Крайната десница все потрудно се идентифицира с
движението – заявява той. –
То отхвърля идеята за вождове и се изправя срещу всяко
разделение. Расистките аргументи просто не минават.
Предупредиха ме да не
казвам на никого за сборния
пункт на протеста на Жълтите жилетки в Ним следобеда на 29 декември. Хората
щяха да се стичат на групички от различни места. Някои
се бяха събрали сутринта
на частни имоти, далеч от
очите на полицията. Всичко
трябваше да стане изненадващо.
Половин час след като неочакваното шествие потегли
от покрайнините на стадиона, смисълът на цялата конспирация стана ясен. Стотици протестиращи със станалите вече знакови сигналножълти жилетки се стекоха
на площада през градското
полицейско управление. Докато полицаите за борба с без-

редиците с маски и каски излизаха от сградата, за да я
бранят от неканените гости, се разгърна голям транспарант, заклеймяващ полицейското насилие.
Франция вече не е страната на свободата – отбеляза Лионел, застанал в края
на тълпата. – Полицейският
произвол най-често остава
скрит. Да, и от медиите, но и
всичко, което хората качват
в интернет, се изтрива.
Ним е сравнително голям
град, 19-тият по големина
във Франция, но не се слави
с традиции в политическите борби. Познат е повече с
борбите с бикове, римската
си архитектура и най-вече
с плата на „дънките”, който
по цял свят е известен като
„деним” (от фр. de Nîmes – нимски). Той е показателен за
това докъде са разпрострели корени Жълтите жилетки
в най-дълбоката френска провинция – гражданите на Ним
излизат по улиците масово,
блокират магистралата, палят будките за винетки, затварят главната ЖП линия.
От полицейското управление се насочихме към центъра на окситанския град. Пред
римския амфитеатър от

1-ви век към нас се присъедини ескадрила от моторизирани Жълти жилетки, които
форсираха оглушително моторите в знак на подкрепа.
Продължихме из лабиринта тесни сокаци, където често се откъсвахме от ескортиращите полицаи, а когато
се пръкваха отново, бяха бурно освирквани.
Полиция навсякъде, справедливост никъде! – продължаваха скандиранията. – Макрон, оставка! Всички заедно!
Социалната
справедливост е сърцевината на каузата на Жълтите жилетки –
всички първо за нея отварят
дума.
Мартин е пенсионирана
шефка на фирма, която твърди за себе си, че е от средната класа. Нищо не ми пречеше да си стоя вкъщи – споделя тя, – но не мога. Не мога да
гледам как хората работят
и накрая пак гладуват! По цял
свят завиждат на Франция
за нашата култура, нашите
технологии и икономика, но
ние се превръщаме в една закъсала страна.
Според нея управляващите си нямат хабер за всекидневната действителност,
с която хората се сблъскват.

Лионел, също пенсионер,
потвърждава, че бедността
е основната причина, поради
която протестира.
Хората живеят в мизерия.
Има бордеи, дори тук, в Ним.
Хората са зле платени, живеят в отвратителни условия,
но не винаги излизат на улицата. Не ги забелязваме.
Лионел държи да отбележи, че не се оплаква от
собственото си положение:
Човек трябва да протестира
и за другите, не само за себе
си.
Корпоративните
медии
във Франция и другаде постоянно тръбят за включването
на някакви крайнодесни елементи в Жълтите жилетки,
мъчат се да изкарат, че протестното движение избивало на популистки фашизъм.
Попитах за това Ритон,
анархокомунист, дошъл да се
включи в протеста от близкия Але, на 40 километра.
Той ме увери, че крайната
десница е маргинализирано
малцинство в движението
на Жълтите жилетки.
Движението реално повдига класовия въпрос, макар
да не го изразява по този начин. То критикува полицията
и призовава за самоуправле-

ние. Крайната десница все
по-трудно се идентифицира
с движението.
„Междукласовият” дух на
бунта също отшумял след
като търговците, чиито алъш-вериш пострадал от Жълтите жилетки, осъзнали, че
протестите засягат личния им интерес, и оттеглили подкрепата си, обяснява
той.
Ритон се съгласява, че
Жълтите жилетки често говорят за „народа” и какво значи да бъдеш французин: Трябва обаче да разбираш какво
имат предвид. За тях да бъдеш французин означава да се
бунтуваш, означава солидарност.
Докато Жълтите жилетки развяваха трикольорите и
пееха Марсилезата, осъзнах,
че е прав, по начин, който
британците трудно можем
да схванем. В крайна сметка има разлика от небето до
земята между националните
химни и знамена, припяването на вмирисани хвалебствия за монархии и империи,
и песните, които са плод на
жива революционна традиция. •
Shoal Collective
libcom.org

ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ

Анархистите ще участват докрай
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и „президентът сатрап”, защото активно прокарва нови
форми на заетост тип Uber
(да караш собствения си автомобил като такси на фирмата Uber – б. ред) – един вид
„уберизация” на труда. Затова таксиметровите шофьори също се присъединиха към
протестиращите. Мнозина
са на мнение, че Макрон се
опитва да решава проблемите на богатите за сметка
на обикновените и бедните
хора.
Интересно е откъде дойде символът „жълти жилетки”. Според френското законодателство такава жилетка трябва да има във всеки
автомобил. Тоест, жилетката символично обедини всички, включително най-бедните шофьори, тези с дизелови автомобили, които щяха
да пострадат най-много от
вдигането на таксите. Движението веднага бе наречено „черни блокове в жълти
жилетки” – еднакво облечени
хора, които обръщат и палят
автомобили.

Кажете кой все пак прибягна до насилие? Дали
това са младежите от бедните квартали, „радикалите”, „вандалите” или
обикновените участници в
протестите?

Много бързо „жълтите жилетки” преминаха към физическо присъствие в пространството и „работа” с пространството и инфраструктурата. Железничарите разрушиха релси (не седяха просто на тях с плакати, а буквално ги потрошиха), освен това
започнаха „блокади”, горяха
гуми, обръщаха автомобили,
строяха къщички с подръчни средства и организираха
лагери насред оживени кръстовища. Споменатата префектура в Тюир беше запалена от възрастни мъже. Бели
здрави момчета, въоръжени с
гребла и лопати, обикаляха и
трошаха стъклата на автомобилите. Да, имаше и младежи от бедни райони, както и
бретонци с техните си знамена… Пълна мешавица. Ето
защо не бива да се говори,
че това са действия изключително и само на изпаднали
подрастващи. В един момент
всички правеха всичко заедно.
Разбира се, не трябва да се
забравя, че имаше и вандалски прояви, обираха се магазини. Но това беше част от
народния гняв, пряко насочен
срещу буржоазните райони.
Парижките протести разтуриха и нанесоха щети в много престижни квартали с особено богати обитатели. Ако
живееш там, то ти вече си
враг.

Дори за редовите участници в протестите? И
те ли вземаха участие в
атаките срещу елитните
квартали?
Да, да. За основно място
на демонстрациите първоначално беше избран Шанз-Елизе, който не само че е близо
до Елисейския дворец, но е и
място, в което са концентрирани голяма част от банките и бутиците. Това е финансов район и изборът не беше
случаен, за което участниците напълно си даваха сметка.
Дори десните политически
групи, които протестираха,
издигнаха антикапиталистически лозунги. Като цяло протестиращите правеха същото, което обичайно прави и
„черният блок”, но този път
те бяха твърде много и полицията се оказа съвършено
неподготвена. Протести избухваха на различни места,
хората постоянно се прегрупираха в неголеми групи – за
да се справи в подобна ситуация, властта трябваше да
изолира половината град, което е невъзможно. Днес чух,
че на полицаите отпускат по
10 хиляди газови гранати на
ден – в един момент просто
не им достигаше арсенал.

Има още едно интересно
противоречие – вдигането
на данъка върху горивото
се оправдаваше с екологич-

ните мерки за намаляване
на вредните емисии в атмосферата и това звучеше
като доста прогресивен
ход. Не излиза ли, че „жълтите жилетки” се борят
срещу прогресивни екологични инициативи?
В конкретния случай се оказа, че екологичната мярка се
приема за сметка на бедните. Вместо да се вземат данъци от големите предприятия, които замърсяват околната среда много повече от
автомобилите, те решиха да
прехвърлят проблема върху
плещите на народа. Именно
това не се хареса на хората.
Хората не са против екологията, не са против спасението на планетата, но те разбират, че ги лъжат. В същото
време тези, които реално са
отговорни за замърсяването,
ще платят, колкото са плащали и преди или няма да платят изобщо. Освен това през
2015 г. в Париж се състоя среща на високо ниво, на която
така и не бе приета нито
една ефективна мярка за намаляване на въглеродните
емисии. Предлагаше се например да се повиши цената на
влаковия превоз, което правеше жп билета по-скъп от самолетния. Новият закон пък
просто повиши цените. Всички разбират тези проблеми и
всички бихме искали да живе-

ем на планета с чист въздух.
Хората обаче не разбират
защо за това трябва да плащат те, а не големите предприятия.

Ако се вярва на властите, решението за мораториум трябва да бъде официално прието в близките
няколко дни. Ще спрат ли
протестите с това? Кого
от протестиращите ще
удовлетвори решението и
кой ще продължи борбата с
политически искания?
Трудно е да се отговори еднозначно, но тези, които излязоха с лозунги против Макрон – а такива има страшно
много, – навярно ще останат.
Разбира се, не всички. Анархистите ще участват до последно. Действително има
опасения, че протестите ще
затихнат. Резултатите обаче могат да бъдат непредсказуеми. Освен това към момента започват нови протести
на възпитаниците на лицеите. Те блокират училищата си
в цялата страна и това може
да бъде знак за нов развой на
събитията. Всичко ще стане
ясно на 15-ти декември, когато е планирана следващата
голяма протестна вълна. Бих
казала, че протестът може
да отслабне в сегашната си
форма, но може и да започне
нещо ново. •
Превод от avtonom.org
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Бизнес моделът на Илон Мъск
В предишния брой описахме
начина, по който един от новите кумири на 21 век, Илон
Мъск, натрупва първите си
милиони. Тук ще разкажем как
прилага същия модел, вече в
по-голям мащаб, за да изгради имиджа, който по-късно му
позволи да влезе в голямата
игра с парите на държавата.
След продажбата на първата си компания Илон продължава с инженерните си
иновации, основава друга
компания наречена „Екском”
(X.com), която се занимава с електронни разплащания. Към този момент (1999–
2000 г.) това може да се нарече толкова революционна
технология, колкото и жълтите страници или телефонният указател в Интернет. Банките прехвърлят
пари по електронен път от
десетилетия, а потребителите на електронни устройства – от години. Този път
Мъск не се занимава изобщо с
техническата част на нещата, а направо наема работници, които да свършат работата вместо него. По всичко изглежда, че предлаганата
услуга се нуждае от сериозна реклама, защото се налага компанията да дава пари
в брой на всеки нов потреби-

Всичко това изглежда като
източване на огромни суми от
компании към индивиди
тел (20 долара за нов потребител и 10 долара за препоръка), за да привлече клиенти.
След като услугата набира
популярност (повече от 200
хиляди потребители за първия месец), започват техническите проблеми. Излиза, че
системата не е добре проектирана, нито реализирана
качествено, поради което е
неспособна да обслужи голямо количество потребители.
Компанията има само един
основен конкурент, това е
Конфинити (Confinity), с когото е вкопчена в жестока
битка за потребители. Забележителни са методите,
използвани в схватката – и
двете компании увеличават
размера на премията за нов
потребител, вместо да се
надпреварват в качеството
на услугата или революционни технически решения. Конкуренцията се свежда до фи-

нансова канадска борба. Когато става ясно, че „невидимата ръка на пазара” просто
ще удуши и двете компании,
в духа на истинската конкуренция те решават да се слеят, с което ефективно да монополизират услугата. Името на новата компания е Пейпал (PayPal). Вместо да го изобличат като пазарен монополист, огромно количество
статии твърдят, че Илон
предвидил бъдещето, като
основал компанията.
След като установява монопол, очакваме, че гениалният инженер вече има поле да
развихри целия си талант…,
но не, отново ни сполетява силно чувство на дежавю. Компанията бива купена,
през 2002, от гиганта в електронната търговия Ибей
(eBay) за сумата от 1,5 милиарда долара. Делът на Мъск
от тази сума възлиза на при-

близително 180 млн. долара или 12% от компанията.
Отново можем да направим
сметка кой управлява компанията в момента на продажбата ґ – нещата не са се променили сериозно от времената на Zip2.
Отново цената е фантастична без рационални причини за това. Отново всичко
това изглежда като източване на огромни суми от компании към индивиди. Отново
изплува името на Грег Кури,
който обра маята от Zip2.
Отново огромни суми пари
се влагат в „разработката”
на технологии, известни от
дълги години.
Изглежда закупуването на
„визионерска” компания е лесен начин директорът на голяма компания да сложи ръка
върху голяма сума от парите
ґ по „законен” начин. Въпреки фантастичните инвести-

ции създадените продукти
едвам успяват да работят,
вероятно са разработени набързо само с цел да се заеме
някаква пазарна ниша. За налагане на продукта на пазара
се използват чисто финансови средства, което изключва
всякаква възможност на „конкурентния” пазар да участват хора, които не разполагат със суми, далеч надхвърлящи най-смелите мечти на
всеки наемен работник. Вижда се, че предлаганият продукт далеч не е с високо качество и надеждност, още
едно от нещата, обещавани
от радетелите на свободния
пазар. Като капак на всичко
конкуренцията изглежда се
свежда до кратък пазарлък за
дяловете при сливането на
компаниите с цел монополизиране на пазара.
Хората, които реално завъртат парите, и в тази
сделка остават в сянка. На
преден план излиза „визионерът” Мъск, който няма нищо
против да обяви спечелените
пари и да се представя като
„гения милиардер от бъдещето”, който скоро ще бъде напомпан с държавни пари. За
това обаче – в следващата
статия. •
Федерико де Соя

ТЕОРИЯ

Критика на историческия разум
Историята е разказ –
най-често неверен – за
събития – най-често
несъществени, –
предизвикани от
управници – най-често
мошеници – и войници –
най-често глупаци.
Амброуз Биърс

Същност и проблеми на
държавната власт
Една многовековна разходка из българските политически джунгли ще ни убеждава
все повече, че историята не
е нищо друго освен история
на държавността, на военнополицейското или – което е
едно и също – на политическото насилие и мотивиращия го
грабеж на едро.
Формите на собственост
се определят чрез закона, зад
който стоят волята на господарите и безволието и примиренчеството на потърпевшите поданици.
От насилието и грабежа –
тези два първообраза на господството на човек над човека – произтичат всички „начини на производство”, „производствени отношения”, производни и „надстройки”, за
които бръщолевят марксическите агитпропи на историческата необходимост.
Грабежът и насилието, въпреки различния социалноикономически и „международен”

фон, върху който се разгръщат, си остават двете основни действия на държавния
мъж през вековете. По техния мащаб се измерва неговото величие.
Най-после, насилието и експлоатацията са моторът на
всички промени в политическата история. По-нататък
ние ще се опитаме да обясним на радетелите на нашата пършива демокрация, че
пускането на бюлетини в избирателните урни има същото въздействие върху хода на
реалната история, както и
пускането на тоалетни хартийки в клозета.
Нашите заключения са направени върху отечествения
исторически материал и затова не претендират за общовалидност априори. Историческите „закони” са конкретни, а чуждестранните
примери, доколкото ги ползваме, служат само като илюстрация.
В хода на изложението нашите заключения и изводи
ще се съпътстват от множество въпроси, които остават открити за читатели и
изследователи.
Сред тях, въпросът на въпросите:
Кои са динамичните фактори, поради които, въпреки насилието и волята на
властниците да консервират и увековечат цивилиза-

цията, в която те са господари, статуквото се пропуква, а социално-икономическите системи се оказват
смъртни?!?
Все пак си позволяваме
да отбележим, че създаденото чрез насилие, може да
бъде разрушено с насилие!
„Първично” в политическата история е държавата.
Всичко останало е „вторично”,
производно. Тя изниква исторически тогава, когато грабежът разделя трайно обществото на грабители и ограбвани. Когато всяващите ужас
башибозушки набези парализират и атомизират индивидите в него. Тогава главатарите на бандата запазват за
себе си правото да командват и се разпореждат с труда и живота на изплашеното
човешко стадо. Човешките
индивиди абдикират от прякото решаване на собствените си проблеми, отказват
се от всякакви инициативи
и „делегират” своите права и
свободата на волята си върху оформящата се каста от
паразити, дълбоко враждебна на интересите на тези, за
които оттогава нататък остава само едно право – правото на… волски труд. От този
момент нататък човешките групи започват своята политическа история. Повече
няма личности. Има само господари и поданици.

Перифразирайки
Шейтанов, можем да кажем: „Властта е насилие, изразяващо
егоизма на дадена класа!”
Че държавата е съвкупност
от паразитиращи институции на насилието, родени в
кръв и грабеж, е една от азбучните истини на анархизма. Тази проста истина обаче се възприема от политическите мъже само когато
държавната тояга се стовари върху опозиционните им
гърбове (както ни учи В. И.
Ленин, „Държавата е особена тояга – нищо повече”) или
когато демонът на разрушението се всели в кроткото
довчера народно стадо. Тогава политикът променя партийните си цветове с бързината на хамелеон. Тогава, за
да се задържи във „временното” правителство, той е готов да си служи дори с анархистическа фразеология и да
обещава всичко на всички.
Един пример на подобен маниер на възсядане на раята, която не е проумяла елементарните закони на политическата история, е отдавна потъналата в забвение Ленинова
брошура „Държавата и Революцията”.
След тържеството на егоизма на сцената не закъсняват да се появят жреци, попове, агитпропи, философи, идеолози и просто треперещи
пред жандармите филисте-

ри, които твърдят, че всичката мръсотия е неизбежна,
необходима и вечна.
Разбира се, за „необходимост” може да се говори в определен смисъл: трансформирането на маймуната в човек продължава и в наши дни.
Властниците от своя страна
правят всичко възможно, за
да възтържествува обратният процес – инволюцията, чиято първа стъпка е превръщането на човека в маймуна.
По тия причини в човешката
история не всичко е човешко.
В светлината на тези разсъждения, държавата, която
е една трайна и основна форма на организиране на отношенията в човешкото общество, навярно има достатъчно основания за появата си и
„причини” за съществуванието си през цялата политическа история. В този смисъл тя е една „историческа
необходимост”. Само подлецът обаче би могъл да заключи а ла Хегел: „Всичко съществуващо е разумно!” Нататък
остава само една стъпка до
апологията на човекоядството, с цялата последвала го
историческа гадост, от робството и инквизицията до
крематориумите, ГУЛАГ или
ежегодната гладна смърт на
100 милиона човека в перифериите на нашето „общество
на консумацията”.
» » » продължава на страница 5
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Още от детска и ученическа възраст съм се възмущавал от поведението на контрольорите. Спомням си, бях
7-8 годишно дете, когато
един нагъл контрольор ме заплаши, че ще ме заведе в милицията, защото нямах билетче… През годините и с възрастта възмущението ми се
е превръщало в ярост, на моменти даже и в омраза. Всъщност проблемът се дължи на
системата, зад която стоят
нечистоплътните интересни на политически и икономически групировки. Наричам я
„транспортна мафия”, а контрольорите са дребните пионки в тази игра.
Идеята за Инициативата
за свободен и безплатен градски транспорт се роди преди
години. Всъщност сред анархистическите среди тази
идея не е нова. Въвеждането
на „безплатен” транспорт
във все повече градове в Европа и света е реалност. Дори
в „меката” на световния капитал и банкерство Люксембург от лятото на 2019 г.
транспортът ще бъде безплатен. Колкото до положението в София, след години на
проучване и анализи не беше

Според анархистическото виждане
ползването на градския транспорт не
е услуга, а право. Транспортът, както и
останалите комунални услуги, трябва
да бъдат под пряк граждански контрол,
а пазарните и бизнес интереси да
бъдат отхвърляни
трудно да стигнем до извода,
че реално градският транспорт се финансира чрез нашите данъци, а БИЛЕТЪТ Е
КРАЖБА!

Какви хора се включват
в инициативата?
Гражданска инициатива за
свободен градски транспорт
(ГИСГТ) е отворена за всички граждани. Обединяват ни
принципите на пряката демокрация и разбирателството,
нямаме йерархия или финансиране, нито политически ам-

биции. Не приемаме мнението на някои граждани, че „циганите не плащат, а ние плащаме за тях”. Подобна позиция е преднамерена и расистка. Между нас има хора, които
никога не си купуват или рядко си купуват билети, както
и такива, които го правят.
Въпрос на личен избор, а и не
всеки има куража ежедневно
да се конфронтира с гангстерите от ЦГМ.

Кога положихте началото? Какви са основните
средства, с които се борите?
Преди около 6 години направихме първата презентация по темата в Социален
център „Аделанте”. Интересът беше значителен, тогава
още не бяхме сигурни в тезата си. През следващите години стигнахме до убеждението, че „Билетът е кражба”.
Към този момент основната платформа, която използваме, е Фейсбук страницата
ни „Свободен градски транспорт”, досега сме генерирали
около 3400 харесвания и последователи. Тонът и езикът,
които ползваме, са твърди и
безкомпромисни, това се харесва на хората и ни различава от разноцветните НПО» » » продължава на страница 6
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След като бандата нарасне до размер, който налага
„разделение на труда” между
нейните членове, и съответстващата му поява на институциите, тогава започва хилядолетната политическа история на вида Homo
Sapiens, която се състои в
консолидиране на държавната власт, нейното трайно
упражняване,
разширение,
смяна на формите, централизация и децентрализация, дестабилизация и крах, упадък и
смърт.
На дъното на тези процеси и промени стоят социални борби. Борби на класи или
борби вътре в класата, която господства. Борби за или
против държавната власт,
за ликвидиране на богоизбраната класа и нейната „тояга”,
на господството и паразитизма или за тяхното установяване и утвърждаване. В историята тези борби са водили
и водят само до смяната на
формите във властването
на човек над човека. Основните форми на това властване са две: диктатура и демокрация или централизъм и
децентрализация във властта на паразитите върху обществото.
Разликите в тези две форми на властта се съпътстват от различната степен

на концентрация и централизация на собствеността,
която от своя страна е само
една от проявите на властта. Концентриращите се
власт и собственост си взаимодействат като зъбчати
колела. В основата на концентрацията и централизацията стои конкуренцията. На
какво се дължи последната:
на инстинкти за самосъхранение, на социалноикономически причини, на идеологически подбуди или на ненаситните и несрещащи препятствие апетити на бандата
и нейния главатар? Въпроси,
които оставяме открити.
Хобс казва, че човек за човека е вълк, а Александър Зиновиев (писателят) „обяснява” процеса със „законите на
комуналността”. За Хегел
това са превъплъщения на
абсолютния дух, а за марксистите – резултати на… „историческата необходимост”.
В човешката история диктатурата в различните
си предрешения е далеч попреобладаващата форма на
власт в различните цивилизации. Последната от тях – капиталистическата – започва и ще завърши своята история също с диктатура. Демокрацията, от Атинската
до Американската, е форма
на власт, която се появява в
отделни острови, за сравнително кратки периоди. Ней-

ните особености, същност
и отлики от диктатурата
ще бъдат разгледани в статии за нашата политическа
история, обхващаща десетилетията между три поредни освобождения, през които
народната тълпа влачи своето мизерно, прекъсвано от
преврати, съществувание. В
останалите периоди ние се
сблъскваме постоянно с диктатурата, с едноличната
власт и със стремежите да
се превърне в наследствена,
независимо от нейната монархична или републиканска
опаковка.
Отново оставяме открити за размишление ред въпроси:
Кои са „причините” или „законите” на кристализиране
на властническата йерархия
от бандата, на установяване на едноличната или колективна власт в робовладелските империи, в абсолютните монархии, източните деспотии, националсоциализма,
или накратко – в „реалния социализъм” и глобализма?
Защо твърде често господстващата класа делегира
своята власт на един, отказвайки се от мисълта и волята си, стига да бъдат съхранени привилегиите и интересите ґ?
Защо всяка „революционна” смяна на властта води до
диктатура?

И най-после, каква е ролята
на подчинението или верноподаничеството при установяване и поддържане на диктаторската власт?
Тук само отбелязваме, че
диктатурата, освен лична,
може да бъде и колективна:
на една каста, хунта, партия.
В този случай при установяването на властта са допустими – дори стават неизбежни – някои „демократични”
процедури, макар че взелият
временно властта се стреми винаги да я превърне в доживотна. Освен това диктатурата, т. е. безразделното
и неограничено господство
на властника, може да има
различен обхват. Илюстрации за това намираме навсякъде: от вождовете на световните империи до селските деребеи. Разбира се, един
иманентен закон във фауната на властниците е поглъщането на по-дребните риби
от по-едрите.
През хилядолетната история на българския феодализъм
политическото насилие, което марксистите наричат
„извъникономическа принуда”,
се разгръща в две направления:
Децентрализаторско, при
което всеки дребен феодал
става „автономист” и търси
своята и на бандата си независимост от по-едрите разбойници, и

Централистично, чийто
краен и последователен израз
е абсолютната монархия или
„пролетарската” диктатура.
Тези две тенденции в организирането на политическата власт, в българското феодално общество (и не само
в него) се разгръщат на фона
на разнороден етнически състав, религиозен, социален и
вътрешнополитически
живот, в потока на „международни” събития, които моделират действията, реформите, законите, войните или
мирните договори. Те правят
политиката на българските
владетели да изглежда противоречива, заплетена, неразбираема и „опосредствана”. В нея „херодотите” продължават да търсят различни идейни, верски, социални,
народностни и тям подобни
подбуди, докато всичко това
са само различни методи и
средства, с които феодалите – от копана и „къмета” до
приятеля на Тангра в Плиска
или генералния партиен секретар в София – преследват
винаги една и съща, проста
като Колумбовото яйце цел:
да се задържат върху гърба
на народа, превърнат в магарешки гръб, за по-дълго време
и върху по-голям парцел, което е единственият валиден
критерий за величие в света
на реалната политика. •
Феранте Пала
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За свободен градски транспорт
» » » продължава от страница 5

та, които претендират, че
са изразители на „граждански
позиции”. През 2016 г. направихме документален филм „Свободен градски транспорт е
възможен”, който може да се
види в YouTube.

Какво сте постигнали
дотук?
През изминалите години,
особено след повишаването
на цената на еднократно пътуване с 60%, станахме популярни. Допреди 5-6 години
почти всичките ми познати
гледаха с насмешка на идеята
за безплатен градски транспорт, а сега по темата вече
се говори открито.
Затова помогнаха и акциите на различни групи в София, които разлепяха листовки и лепенки. През лятото на
2017 година, в превозни средства на градския транспорт
се появиха листовки, уведомяващи гражданите, че транспортът през м. август ще
бъде безплатен. Медиите, общината и ЦГМ отрекоха истинността на това. Не знаем кои са организаторите на
това действие, но фактът,
че се случва, ни кара да вярваме, че все повече хора прием-

ат идеята за безплатен градски транспорт.

Какви акции планирате в
близко бъдеще?
В близките седмици ще
пуснем сайта http://www.
freetransportbg.com. Междувременно ще продължим с акциите по информиране на съгражданите ни чрез позиви, листовки и стикери. По-случай
2 март – Международен ден
на безплатния градски транс-

порт – планираме организирането на протест, придружен
с артистични прояви.

Мислите ли, че можете
да спечелите скоро борбата? Исканията, които сте
поставили, могат ли да бъдат реализирани без радикална промяна в цялото общество?
Както по-рано споменах,
в международен аспект има
промяна в манталитета за

ползването на „безплатни” услуги. Доскорошното убеждение, че „безплатен обяд няма”,
започва да се променя. Над
400 града по света са въвели
безплатно ползване на градски транспорт. Тенденцията нараства във все повече
европейски страни: Полша,
Франция, Германия. В естонската столица Талин транспортът е безплатен за всички регистрирани жители на

града от 2013 г. Ежегодно се
организират конференции по
темата. Участниците са правителствени и неправителствени организации, лектори са известни доценти от
водещи европейски университети, защитници на човешките права и граждански активисти, сред които мнозина
анархисти.
Според анархистическото
виждане ползването на градския транспорт не е услуга, а
право. Транспортът, както и
останалите комунални услуги, трябва да бъдат под пряк
граждански контрол, а пазарните и бизнес интереси да бъдат отхвърляни.
В България транспортът е
в ръцете на мафията от мутренски групировки, които
чрез политическите си марионетки са узурпирали всички
комунални услуги: транспорт,
електрификация,
топлофикация, сметосъбиране, водоснабдяване и др.
За да вземат под собствен
контрол тези „услуги” и ги превърнат в „право”, на независимите граждански организации
и свободомислещите граждани предстои дълга и трудна
борба. Тази борба е срещу мафията, тази борба е за нашите права. •

БЕЗ БИЛЕТ

Призив за свободен градски транспорт
ЗА СВОБОДЕН,
НАПЪЛНО СУБСИДИРАН
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
БЕЗ КОНТРОЛЬОРИ И
ТАКСУВАНЕ

Градският транспорт е гръбнакът на големия град. За да
функционира в интерес на
гражданите, той трябва да
бъде под техен контрол. В София градският транспорт е
под директния контрол на групировки със съмнителна репутация, макар и формално
да се управлява от Столичен
общински съвет. Чрез „Център за градска мобилност”
ЕАД (ЦГМ), дружество, собственост на Столична община, ежегодно биват източвани десетки милиони левове.
Превозвачите получават около 3,00 лв. на км/пробег при
пазарна цена от 1,80 лв. км/
пробег, което изкуствено завишава цената на градския
транспорт. Допускаме, че
тези средства отиват в касите на бизнес групировки, свързани с политическите партии.
Данните от годишния финансов отчет на ЦГМ за
2017 г. са: приходи от общински и държавни субсидии (около 130 млн. лв.), а приходите
от продажба на карти и абонаменти са около 116 млн. лв.
или общо 246 млн. лв. Цялата
сума на транспортната задача е 180 млн. лв. Остатъкът
от 66 млн. лв. е сумата, коя-

то ЦГМ прибира, за да поддържа системата за контрол и
таксуване. При заплащане към
транспортните оператори
според пазарните цени на километър пробег и премахване на системата на таксуване, сумата от съществуващите общински и държавни субсидии от 130 млн. лв. ще бъде
достатъчна за покриване на
транспортната задача.
Реалната ситуация е, че
столичани заплащат два
пъти за една и съща услуга:

ВЕДНЪЖ ЧРЕЗ ДАНЪЦИТЕ СИ,
ВТОРИ ПЪТ ЧРЕЗ ПРИНУДИТЕЛНО ТАКСУВАНЕ В ГРАДСКИЯ
ТРАНСПОРТ. Всички карти и
билети за градския транспорт са кражба!
Транспортната политиката на Столична община през
последните десетилетия, редом с презастрояването на
града и изсичането на лесопарковете, е пълен провал. Интересите на обществото са
продадени в интерес на група строителни предприема-

чи и петролни олигарси. Инвестирани са десетки милиарди левове в строеж на метродиаметри, нови булеварди, кръстовища на две нива.
Унищожени са съществуващи
трамвайни трасета, периодичността на транспортните средства е увеличена, редом с цената на картата за
еднократно пътуване. Ползването на градски транспорт
стана лукс за гражданите, а
терорът, наложен от контрольорите на търговското дру-

жество „ЦГМ” ЕАД, е ежедневие. Резултатите са още поголеми задръствания, отровен въздух и тотална корупция. Нивата на замърсявания
с прах в дадени периоди през
годината са „опасни” и „отровни”, водещи след себе си хиляди случаи на белодробни и ракови заболявания.
Липсва реално гражданско
участие във взимането на важни решения и справедливо
разпределение на бюджетите. Повечето от НПО и други
организации, които „представляват” гражданското общество, са свързани с властта
или лица с откровени политически и властови амбиции.
От няколко години Гражданска инициатива за свободен
градски транспорт публикува
данни за схемата по източване на публични средства и безсмислието от принудителното таксуване. Примерите за
злоупотреби, грабеж и насилие от страна на контрольорите са безкрайно много, а законността на действията им
е съмнителна.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА:
Въвеждане на свободно, безтаксово и целогодишно ползване на градски транспорт в
София като една от мерките
срещу замърсяването на въздуха и задръстванията;
» » » продължава на страница 7
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Дискусия и изложба по повод 16 декември
16 декември е черна дата за анархисткото движение в България. През 1948 г., точно преди 70 години, тоталитарният болшевишки режим в България реализира най-мащабната наказателна акция срещу инакомислещите хора в страната – за една нощ са арестувани над 600 анархисти, мъже
и жени, които се разпращат по арести и след това в трудови лагери и затвори.
По случай годишнината инициативата „100 години ФАБ”
организира дискусия и изложба на тема „Болшевишкият
терор срещу анархистите в България”. Изложбата включва архивни исторически снимки и материали.
Говорителите, които представиха темата, са Георги
Константинов, Костадин Зяпков, Владимир Пенев и Лъчезар Кръстев. Константинов и Зяпков са съвременници на
събитията от 1948 г., самият Константинов е оцелял след
„душегубките”, както анархистите наричат трудовите
лагери по времето на болшевишката диктатура. Лъчезар
Кръстев е историк и един от малкото изследователи на
анархизма в България. Владимир Пенев живо се интересува
от темата и я проучва от години. Историите, които бяха
разказани, някои от първо лице, накараха присъстващите
да настръхнат, но също така да преосмислят идеите и каузите, които защитават.
Събитието, уникално по рода си, събра много хора, въпреки виелицата и натрупалия сняг, което показва, че има интерес към една умишлено потулвана истина, към новата
история на България, за която няма да прочетете в учебниците и да чуете по новините. Костадин Зяпков ясно изрази
политиката на партийните функционери по онова време:
„Те не искаха да се говори дори лошо за нас [анархистите].
Искаха изобщо да не се говори за нас.”
Очаквайте скоро видеоматериал от дискусията. Следете за новини и събития, свързани с инициативата „100 години ФАБ” на fab100.anarchy.bg. •
СМ
БЕЗ БИЛЕТ

Призив за свободен градски транспорт
» » » продължава от страница 6

Оптимизиране и модернизиране на съществуващите
линии на градски транспорт,
възстановяване на закрити и
строеж на нови трамвайни и
тролейбусни трасета. Създаване на електробусни линии
от минибусове, които да обслужват малките квартални
улици;
Възстановяване на Околовръстната градска железница, вътрешноградските гари
и изграждане на бързи железопътни връзки на София със
следните крайни гари: Радомир, Костенец, Лакатник,
Елин Пелин, Драгоман, Копривщица, Банкя…;
Изграждане на множество
безплатни паркинги – буферни и квартални, в близост до
метростанциите, вътрешноградските гари и трамвайните трасета и ограничаване
ползването на автомобили в
града;
Спиране на индустриалното замърсяване и изгаряне на
отпадъци, както и ограничаване придвижването на дизелови автомобили в града.
Изграждане на мрежа от
нормални велосипедни алеи
и възможност за безплатен
превоз на велосипедите чрез
градския транспорт;
Задълбочаване на демокрацията чрез въвеждане на световната практика за пряко

участие на гражданите в приоритизирането, обсъждането
и гласуването на разпределението на градския бюджет;

ТЕЗИ НАШИ ИСКАНИЯ НЕ
МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ
БЕЗ:
Незабавно закриване на Общинско търговско дружество
„ЦГМ” ЕАД, разследване на цялата му дейност и неговите
ръководители, и създаване на
нетърговска организация под
пряк граждански контрол, която да управлява транспортните нужди на София
Лустрация на всички досегашни членове на СОС, кметове и зам.-кметове;
Референдум за въвеждане
на напълно субсидиран градски транспорт без таксуване
в София;
Подпомагане на развитието на пряката демокрация
чрез създаване на обща платформа от взаимосвързани
квартални събрания и онлайн
приложение за равноправен дебат между гражданите, приоритизиране на проблемите и
гласуване за решения.

КОИ СМЕ НИЕ?
Ние сме граждани с високо самосъзнание и съвест, отдали
се на каузата да се борим за
един по-добър живот. Част от
тази борба е за свободен и на-

пълно достъпен транспорт в
градската джунгла. Напълно
сме наясно, че, заставайки зад
тази кауза, се конфронтираме
с престъпната организация на
гангстери, политически и икономически групировки. Ние нямаме определена структура,
нито шефове или финансиране.
Нашето мото е Не преговаряме с терористи! •
Свободен градски транспорт
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165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЕРИКО МАЛАТЕСТА

Малатеста: Анархия и насилие
Анархия означава отсъствие
на насилие, отсъствие на господство на човек над човека,
отсъствие на налагане силата на волята на едни над волята на други. „Анархия”, тоест общност от свободни
солидарни братя, гарантираща максимум свобода за развитие и възможност за щастие, може и е длъжна да възтържествува само при съгласуването на интересите, при
доброволната взаимопомощ,
при любовта и уважението,
взаимната търпимост и добронамереност.
Несъмнено съществуват и
други хора, и други учения, които като нас са искрено предани на общото благо. Ала това,
което различава анархистите от всички останали, е отвращението към насилието,
желанието да се унищожи насилието, тоест грубата сила,
съперничеството между хората.
Бихме могли дори да кажем,
че това, което най-силно отличава анархистите, е идеята
да бъде унищожен жандармът,
идеята да се премахне използването на груба сила, законна
или не, като мярка за поддържане на обществения ред. Тогава, може да се попита, защо
в борбата срещу политико-со-

циалните учреждения, признати от анархистите за потиснически, анархистите са превъзнасяли и прилагали, превъзнасят и прилагат, когато могат, насилнически средства –
не противоречи ли това на
техните крайни идеали дотолкова, че честните противници са мислели, а всички
нечестни са се престрували,
че мислят, че именно насилието е отличителната черта
на анархизма? Въпросът само
изглежда труден, но на него
може да се отговори с малко
думи: за да може двама души
да живеят в мир, трябва и двамата да го искат, но ако единият от тях упорства и заставя със сила другия да му работи и да му служи, то заставеният, ако иска да запази човешкото си достойнство и да
не бъде поробен, ще бъде принуден да се противопостави
със сила на насилието, независимо от любовта си към мира
и разбирателството.
Да предположим, че имате
сблъсък с някакъв си Думини
(убиецът на депутата-социалист Матеоти). Той е въоръжен, вие сте без оръжие; зад
него има многочислена банда, вие сте сам или с малцина; той е уверен в своята безнаказаност, вие се тревожи-

те от възможността да дойдат жандармите, които ще ви
арестуват, изтезават, ще ви
тикнат в затвор за кой знае
колко време. Кажете ми тогава – може ли от това трудно
положение да се излезе като
изтъквате на Думини разумни
доводи за справедливост, доброта, отстъпчивост?
Първопричината на всички
злини, които са мъчили и продължават да мъчат човечеството, с изключение, разбира
се, на зависещите от природните сили, е фактът, че хората още не са разбрали, че сговорът и братската взаимопомощ са най-доброто средство
за осигуряване на максимум
блага за всички. По-силните и
по-хитрите искат да подчинят и експлоатират останалите – подсигурили си преимущество, те желаят да го запазят навеки и създават всевъзможни репресивни органи, за
да защитят превъзходството си. Оттук и всички жестоки борби, несправедливи злоупотреби и зверско потисничество, с които е пълна историята – от една страна, а от
друга – съпротивата. Който е
искал да се освободи, е трябвало със сила да се противопостави на силата и с оръжие – на
оръжието. Впрочем всеки, кой-

то е намирал употребата на
насилие като напълно необходимо и справедливо средство
за защита интересите на класата или страната си, в същото време го е осъждал, чрез някакви отвлечени морални норми, когато то е било в услуга
на интересите на друга класа
или страна, но в ущърб на неговите собствени.
Например в Италия, онези,
които проповядват справедливостта на войната за независимост и издигат мраморни и бронзови паметници в
чест на Феличе Орсини (италиански националист, опитал
се да убие френския император Наполеон III), Обердан (мъченик на италианското обединение, организирал неуспешен
атентат срещу австрийския
император Франц Йосиф), които посвещават пламенни химни на София Перовская (една
от ръководителките на „Народна воля”, непосредствена
организаторка на убийството на Александър II) или на други чуждоземни мъченици, са същите, които нарекоха анархистите престъпници, когато
анархистите издигнаха искания за свобода и справедливост за всички хора и открито заявиха, че народното въстание и бунтът на масите ще

бъдат необходими, докато съществуват потисничество и
привилегии.
Спомням си как по повод
на едно от нашумелите анархистки покушения, някои от
видните лица на социалистическата партия, които току
що се бяха върнали от гръцкотурската война, гръмко заявяваха, подкрепяни от „своите”,
че човешкият живот е свещен и неприкосновен, дори в
името на борбата за свобода.
Явно животът на турците,
ако целта е да се освободят
гърците, беше изключение.
Нелогичност ли е това, или
лицемерие?
Анархическото насилие е
единственото, което има
своето основание, единственото, което не е престъпно. И
тук, разбира се, говоря за насилие с действително анархистки характер, а не за този
или онзи случай на сляпо и неразумно посегателство, приписвано на анархисти или извършено от преследвани и
доведени до крайно отчаяние
анархисти, заслепени от обществената
несправедливост, от своята мъка и мъката на другите.
Истинно анархическото
насилие е това насилие, кое» » » продължава на страница 9
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Швейцарски математик изяснява кой управлява света
Швейцарският математик Джеймс
Глатфелдер подхожда към въпроса
за заговора от строго математически позиции. Той построява карта на отношенията на власт и
контрол в глобалната икономика
и стига до извода, че съвременният свят страда от „блокиране” на
контролните механизми и че броят на субектите, които фактически контролират 80% от световната икономика, не надвишава няколкостотин души, както се вижда
от неговото интервю.
Наистина ли стигате до заключението, че светът се
управлява от малка група
хора? В едно от своите изказвания посочвате числото 737…
Да, стигнах до заключението, че светът се управлява
от 737 акционери. Искам да изясня какво означава това. Започнах с изучаването на сложни системи с математически методи. Можем например
да изградим математически
модел на ято прелетни птици. Бях изумен, че изследваме
сложни системи в пространството или в организацията
на молекулите, а нямаме представа как работи нашето общество. Тогава решихме да запълним тази празнина. Изходихме от общоприетата теза:
властта в световната икономика принадлежи на транснационалните корпорации. В
света има 43 хиляди такива

корпорации. След това изградихме схема, съдържаща акционерите на тези корпорации. В резултат получихме модел, който включва около 600
хил. собственици и повече от
един милион „собственически”
отношения. Това е ядрото на
световната икономика – тук
се определят всички основни
икономически процеси.

600 000 обаче е много голяма цифра. Нещо повече,
тя включва не само реални
хора, но и организации, които притежават други организации. Това не е шокираща истина за света, който се контролира от таен
клуб.
Тук стигаме до математика от друго ниво – математиката на контрола. Отношенията на контрол и власт са изобщо не са разпределени равномерно между тези 600 хиляди субекта. Идеалният модел на всяка сложна система –
това е мрежата. Разработихме модел на „глобалната корпоративна мрежа за контрол”
под формата на кълбо с много взаимосвързани точки. В
някои от точките на такова
кълбо има много повече линии,
отколкото в други. Тези възли
имат непропорционално голям ефект върху функционирането на цялата система.
За да контролира дадена компания, акционерът не
трябва да притежава 100%

Цялата
световна
икономика се
контролира от
тези стотина
собственици
от нейния капитал. Всеки
знае, че за пълен контрол над
организацията е достатъчно да притежаваш 50% от акциите ґ. По „принципа на матрьошките” обаче можем да
контролираме една организация, която ще контролира
друга и т. н. Отношенията
на контрол могат да се сравнят със задръстванията в мегаполиса. Колите циркулират
по улиците, но на някои места
се образуват задръствания,
които създават условия за
упражняване на огромен контрол върху движението. В същото време и самата сфера
на транснационалните компании е неравномерна: 36%
от компаниите получават
95% от всички печалби. Ако
проследим всички тези отношения на контрол, ще получим цифрата от 737 водещи
акционери, които контролират 80% от стойността на

транснационалните корпорации.

Това означава ли глобална конспирация и че светът се управлява от група
финансови олигарси?
Не мисля, че тук можем да
говорим за заговор. Сигурен
съм, че това е същност на
системата. Тази концентрация не възниква отгоре надолу, а отдолу нагоре – като последица от фундаменталните
закони на нашата икономическа система, които водят до
нарастваща концентрация и
централизация на ресурсите
в ръцете на един много тесен
елит.

Какво следва от това?
Може би така е устроена
всяка социална система?
До известна степен, да.
Във всеки случай такива системи са често срещани в природата и в обществото. Ако
вземете ято птици, древно
племе или Римската империя,
ще видите едно и също нещо
навсякъде. Това е огромна периферия, където елементите (в социалните системи –
това са хората) са слабо свързани помежду си, и едно тясно
ядро, в което всички елементи са много тясно свързани и
контролират цялата система. Това са няколко аристократични семейства или няколко
от най-мощните държави в
системата на международните отношения. Проблемът е

в относителните размери на
системата и това ядро. Колкото по-малко е ядрото и колкото по-тесни са връзките в
него, толкова по-малко стабилна е системата, толкова
по-лесно е да се извади от равновесие, особено ако ядрото е
в криза. Това е както в авторитарната държава, където
цялата власт е в ръцете на
тясната каста на „избраниците”.

И това прави ли световната икономика нестабилна?
Изграждайки нашият модел
на корпоративен контрол, ние
стигнахме до още по-впечатляващи заключения. В сърцевината на тези 737 субекта
има още по-малък център от
около 150 свръхмощни акционери, които заедно контролират 40% от собствеността
на глобалните корпорации! Цялата огромна световна икономика се контролира от тези
стотина собственици на света. Такава система не може да
бъде устойчива. Възможната
продължителна глобална криза ще бъде преди всичко криза на това ядро. Във всеки случай неговата роля се нуждае
от безпристрастно изследване. Ние никога няма да разберем настоящите си проблеми,
докато не проучим модела на
контрол, който съществува в
нашето общество. •
в. Коммерсантъ
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то спира там, където свършва необходимостта от защита и освобождение. То е
смекчено от съзнанието, че
отделно взетата личност
малко или никак не е отговорна за наследственото си положение или това, създадено
от средата; анархическото
насилие е вдъхновено не от
ненавист, а от любов; то е
свещено, защото е устремено към освобождението на
всички, а не от това да замени властта на другите със
своята собствена власт.
Анархистите не са лицемери. На силата трябва да се
отговори със сила: в сегашното трябва да се борим срещу потисниците на днешния
ден, утре – срещу потисничеството, което ще се опита да замени днешното. Ние
искаме свобода за всички, за
нас и нашите другари, а по
същия начин и за нашите противници и врагове. Свободна
мисъл, свободна пропаганда,
свобода да работиш и живееш по своему, ала не свободата да унищожаваш чуждата
свобода и да присвояваш труда на другите. •
превод от руски

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Информатизация и девалвация на мненията
Информатизация (от английски: Informatization) – политиката и процесите по управление
на устройството и развитието на телекомуникационната
инфраструктура. Процесът
на информатизация е следствие от развитието на информационните технологии и
трансформацията на технологичния, продуктово ориентиран начин на производство
в постиндустриалното общество.
Терминът намира широко
разпространение в Русия и Китай.
Информатизацията е не
толкова технологичен, колкото социален и дори културологичен процес, свързан с промените в начина на живот на
хората.
Според руската версия на
Гугъл: Такива процеси изискват сериозни усилия не само
от страна на властите, но и
от цялото съобщество, ползващо информационно-комуникационните технологии и то
в редица направления като
премахване на компютърната
неграмотност, формиране на
култура на използване на новите технологии и други. (б.
прев.)
В годините на стремителна информатизация словото,
в това число и печатното,

се обезценява неимоверно.
Словото се превръща в празнодумство – слепени фрази,
твърдения, мнения, заявления;
многократното набъбване на
броя на медиите безгранично раздува информационното пространство. В Новото
време, предшествало индустриалната епоха (и тук вече
не става дума за Средновековието), публично изказаното слово, а още повече – напечатаното е имало тежест.
За него е трябвало да се носи
отговорност. Дори съхраняването на забранени книги е
можело да доведе до смъртна
присъда, а забранени са били
почти всички дръзнали да критикуват обществения строй
и религията. Притежаването
на знания и владеенето на словото са били оръжие и привилегия на малцина.
С появата на средствата
за масово осведомяване се
променя и ситуацията със свободата на словото. Нараства
броят на хората, които безнаказано се изказват публично, увеличава се количеството на разрешени за обсъждане теми. Медиите имат все
по-широк обхват, а с появата
на интернет информатизацията на обществото става лавинообразна. Интернет – достъпен и сравнително евтин –

дава възможност на мнозина
жители на планетата да се
изказват свободно и по всякакви въпроси, а също и да намират всевъзможна информация, включително такава, за
която преди 200 години безцеремонно биха им отрязали
главите.
Свободната информация е
безусловен плюс за прогреса и
развитието на обществото.
В същото време тя има редица странични ефекти.
В условията на изобилие
от информация, често с доста ниско качество и далеч
от фактологията, неизбежно протича и обратният процес – обезценяване на словото, което е озвучено или написано в публичното пространство, и задълбочаване на кризата на доверие към всичко,
което се съобщава в медиите
и интернет. Болшинството
журналисти не се чувстват
отговорни за това, което говорят, и доста често от телевизионните екрани се леят
глупости.
Болшинството
блогъри не изпитват и минимално чувство на отговорност за нещата, които пишат в постове и коментари,
и не се замислят кое става и
кое не става за писане, изказват мнения без анализ и здрав
смисъл. Разбира се, 90% от

пространството е запълнено
от информация с развлекателен характер, която няма никакво отношение към политиката и гражданската активност: кино, спорт, комедии,
сериали, еротика, мистика,
реклама, шоу…
Словото обаче е обезценено и в сферата на политическата информация и най-вече
тук води до повече от негативни последствия. Разногласие от псевдомнения и псевдоценности, с нищо необосновани съждения; ситуации, в
които потребители на социалните мрежи, на които липсва базов набор от школски
знания, съдят за глобални световни процеси; многобройни
поръчкови драсканици – нагла
лъжа плюс тенденциозно подбиране на фактите; глупави
и кресливи сензации – цялото
това немислимо натрупване
на информационен боклук има
двоен ефект.
Първо, читателят (зрителят) се отучва да възприема
знания с аналитичен характер и престава да възприема
нещо по-сложно от примитивни образи, вехти псевдофакти и недомислени идеи. Анализът и системният подход
му се струват скучни и безинтересни. Никой не чете ста» » » продължава на страница 10

ПРОБЛЯСЪЦИ

Рецептата на Клаус Шваб
В два последователни броя
представихме книгата на
председателя на Световния икономически форум Клаус Шваб „Четвъртата индустриална революция”. Показахме как Шваб описва предстоящите промени в днешния
глобален свят, които застрашават позицията на „оформящите” „световни лидери”, както той предпочита да нарича господстващото малцинство. В този брой ще резюмираме рецептата за справяне с очакваните сътресения,
която Шваб предлага на своите читатели.
Последната глава от книгата е озаглавена „Пътят напред”. На автора се налага да
се отдалечи от конкретиката и да се придържа към благопожелания и нищоговорене.
Трябвало колективно да развием четири типа интелигентност – контекстуална,
емоционална, духовна и физическа. Трябвало да работим
заедно, за да преобразим тези
предизвикателства във възможности като активно и
адекватно се подготвяме за
последствията от тях. Светът е бързо променящ се, хиперсвързан, все по-сложен и
по-фрагментиран, но все още
можем да оформяме бъдещето по начин, който е в полза
на всички нас. Много трудно
е да се намерят сред подобни
приказки, открито предназ-

начени за надъхване на „лидерите”, конкретни предложения. Очертават се обаче две
тенденции.
От една страна, Шваб
охотно подхвърля намеци за
благотворителност. Например повтаря „визионерите”
като Илон Мъск и Сам Алтман, че най-добрият начин за
развитие на изкуствен интелект ще бъде този, който
има за цел да обогатява способностите на човека и да
го подобрява, при това, такива възможности трябва да се
предоставят на всички безплатно. Също като тях обаче не намира за нужно да обясни кой ще сготви безплатния
обяд и как богаташите ще останат такива, след като „решенията се вземат винаги в
общ интерес”. С лекота цитира Мартин Новак, професор по математика и биология в Харвардския университет, че сътрудничеството
е единственото нещо, което ще спаси човечеството.
Ние тук ще припомним, че в
модерните корпорации и временно наетите на минимална
заплата чистачки се наричат
„сътрудници по чистотата” и
че сътрудничеството между
бедни и богати беше основна
доктрина на фашистките режими от миналия век.
В противовес на голите
обещания за „безплатен обяд”,
перспективите пред плате-

Където ние
намираме
експлоатация и
потисничество,
те виждат
взаимопомощ и
ред
жоспособните и управляващите са доста по-конкретни.
В най-близко бъдеще може да
се появят бебета, създадени
по план на разработчиците,
също може да бъдат направени и редица други изменения в
характеристиките на човека – от премахване на генетичните заболявания до подобряване на когнитивните му
способности. В резултат на
това ще се сблъскаме с някои
от най-мащабните морални
и духовни въпроси, по които
ние, хората, трябва да се разберем. … Друг важен въпрос е
потенциалът за предсказване
на бъдещето, който притежава изкуственият интелект и
устройствата, оборудвани с
функции за самообучение. В същото време масите от хора
ще стават все по-удобни за
манипулиране: Разговорите

лице в лице се изместват от
общуването в режим онлайн
и има опасения, че на цяло поколение млади хора, увлечени
по социалните медии, ще бъде
много трудно да слуша събеседника си, да поддържа зрителен контакт с него или да
разбира езика на жестовете
и тялото.
Няма конспирация. Не и в
смисъла на някакво сборище
на вещици, които кроят планове да управляват света.
Шваб говори на хората, които вече управляват света
и не го крият. Когато казва
„ние”, той говори на цялото
човечество, но в лицето на
неговите „лидери”, които реално вземат решенията и определят развитието му.
Нека заедно оформим бъдеще, което работи за всички, като сложим хората преди
всичко, овластим ги и непрекъснато си припомняме, че
всички тези нови технологии
са преди всичко инструмент,
направен от хората за хората. … Накрая, всичко опира
до хора, култури и ценности.
Трябва да работим здраво, за
да се подсигурим, че гражданите с различни култури, нации и доходи разбират нуждата да се управлява четвъртата индустриална революция
и предизвикателствата, които поставя пред цивилизацията. … Можем да използваме
четвъртата индустриална

революция да оформим ново
колективно и морално съзнание, основано на чувството
за споделена съдба.
Щеше да звучи чудесно, ако
не звучеше твърде познато.
Откакто капиталистите замениха монарсите на кормилото на властта, все се намират доброжелатели, които
призовават да „се обединим”
в името на „общото благо” и
да ги оставим да ни водят.
Най-лошото е, че си вярват.
Където ние намираме експлоатация и потисничество,
те виждат взаимопомощ и
ред. За да запазят ролите си,
от векове разиграват една
и съща постановка, сменят
само декора. Замениха „волята на краля” с „благото на нацията”, а когато то се поизтърка, започнаха да говорят
за „бъдещето на човечеството” и „правата на човека”. Сигурно утре биха се загрижили
и за „нуждите на роботите”,
само и само властта да остане у тях.
Изглежда няма какво ново
да предложат срещу задаващата се буря на „четвъртата индустриална революция”,
освен загниващи лъжи, претоплени във фурната на новите
технологии. Въпросът е дали
ние, които сме в ролята на
бедните и безгласните, ще
останем в нея, или ще поискаме да съборим театъра. •
Наблюдател
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тии по-дълги от няколко хиляди знака, никой не иска да гледа сюжети без гръмки анонси,
дори там да се съдържа съществено важна информация.
Опаковката започва да играе
много по-ключова роля от съдържанието. Словото се подменя от образа, като при
това губи стойността си (за
процеса на подмяна на аналитичното рационално мислене с образното, емоционалното – пише в един от трудовете си Алфредо Бонано).
Второ: обедняване на речниковия запас, пошло опростяване на всичко, което
може да бъде опростено. Примери за проява са известните „здр”, „лол”, личица, сърчица,
емотиконите вместо думи и
микрофразите в Туитър. Проблемът не е само в това, че
далеч не всички могат да пишат бързо, а че хората просто ги мързи да изразяват и
описват мислите и емоциите
си, пък и мнозина не умеят да
го правят. Опростява се мисленето, опростява се речта и фразата. Емоциите се
схематизират и се вкарват в
шаблон.
Трето, пъстрата информационна джунгла се превръ-

Трябва ли да се борим с тези явления,
да се опитаме да върнем ценността на
словото, или трябва да пренастроим
идеите си на новата тоналност, като
ги изразяваме повече с образи и емоции,
отколкото с факти и доводи?
ща в непреодолимо препятствие за тези, които не умеят или не успяват да си проправят път през гъсталака от думи, образи и гледни
точки към нещо, което прилича на истина. Трудността
при избора на позиция е найясно видима в сферата на политиката. По всеки въпрос
съществува огромен спектър от мнения, повечето от
които са в духа на гореописаните. Авторитетни източници няма, а създаването на
привидна „авторитетност”
и „осведоменост” е по силите на всеки мошеник. Дема-

гогията процъфтява, истината и лъжата се объркват с
глупостта и апломба на ограничени и примитивни интернет-трибуни и повърхностни журналисти. В резултат –
при огромен брой хора, предимно потребители на интернет, на мястото на политическите възгледи се настанява сухият цинизъм на
„Тома неверни”; навикът се
присмива на всички и всичко, расте недоверието в прояви на идеализъм и целенасоченост, възпитава се презрение към всякаква форма на социална активност.

Не, това не е протестна
позиция със скептицизъм към
политиците, това е войнстващо безразличие под маската на „всичко разбирам, ама
изобщо не ми пука”.
Не по-малко разпространена е и другата крайност –
пълно отсъствие на политически възгледи, следствие от
кашата в главите на хората.
От такива люде често може
да се чуе: „Ама кой знае как е
наистина?”, „Вече не вярвам на
никой и нищо” и тям подобни.
Такъв е типичният резултат
от изобилието на информация за човек, изгубен във вза-

имоизключващи се твърдения, лъжи и сензации.
Словото девалвира и става все по-сложно да убедиш
някого в нещо – не защото е
критично настроен, а заради
разпространения цинизъм и
непукизъм към всичко, което
не касае тук и сега.
Думите стават все повече, а достигането им до умовете и сърцата на хората –
все по-трудно. Всяка политическа идея често се стапя в
развлекателната индустрия
и шоубизнеса, конкуриращи
се за човешкото внимание, и
това особено много се отнася за революционните, освободителни идеи, които винаги са се опирали на висок морал и чувство за етичност.
Трябва ли да се борим с
тези явления, да се опитаме
да върнем ценността на словото, или трябва да пренастроим идеите си на новата
тоналност, като ги изразяваме повече с образи и емоции,
отколкото с факти и доводи?
Ще бъде ли такава перестройка в крак с времето, или ще
бъде крачка към пропастта
на деградацията, ведно с безумното потребителско общество. Засега тези въпроси
остават за мен отворени. •
Николай Дедок

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

На нож с всичко съществуващо
Твърде млади сме, не можем
да чакаме повече
Стена в Париж

Силата на въстанието е социална, а не военна. Въстанието
не се определя от въоръжения
сблъсък, а от това доколко парализира икономиката. Въстанието се осъществява, като
окупира местата за производство и търговия и ги унищожава, в тържеството на свободната размяна, в отказа от
задължения и социални роли. С
една дума – въстанието преобръща всичко. Нито една партизанска група, нито една революционна организация, колкото и ефективна да е тя, не
може да се сравни с въстанието.
Защо? Защото въстанието
е грандиозна очевидност: никоя власт не може да поддържа себе си без доброволната
служба на онези, които подчинява на волята си. Бунтът
вади на показ истината, че угнетените сами са поддържали убийствената машинария
на експлоатацията. Но стига
толкова!
Взривът на социалната ярост разкъсва паяжината на
идеологиите, разкрива реалното съотношение на силите. Лъсва истинското лице на
властта: политическа организация на пасивността. На свой
ред въстанието демонстрира
потенциала на колективното

действие. От едната страна
на везната е идеологията, от
другата – въображението: последното побеждава.
Угнетените
разкриват
сила, която винаги са притежавали.
Илюзията, според която обществото се самовъзпроизвежда, изчезва. Хората се опълчват срещу конформистките си навици. Въстанието е
единственият случай, когато
„колективността” престава
да бъде мит, скриващ индивидуалното безсилие. Какво
е капиталът, ако не съобщество на доносници, съюз, отслабващ индивидуалната воля,
общност, разделяща хората?
„Социалната съвест” – вътрешен глас, който нашепва: „Другите се споразумяха…” Така реалната сила на експлоатираните бавно умира. Въстанието е процес на освобождаване
на тази сила, заедно с това радост и риск за автономно битие. Въстанието се случва в
момента, в който колективно осъзнаем: най-доброто, което можем да направим за другите, е да освободим себе си.
В този смисъл революцията е
колективно движение на индивидуална реализация.
Нормалността на работата и „свободното време”, на
семейството и консуматорството убиват неистовата
страст към свободата. Промяната е невъзможна без ряз-

ко скъсване с навика на подчинението. Ала въстанието винаги е дело на малцинството.
„Масите” са готови да станат инструмент на властта или по инерция да приемат
промяната. За бунтуващия се
роб на властта това са заповедите на шефовете (капиталистически или революционни). Най-голямата самоорганизирана стачка в историята –
май 1968 – включва едва една
пета част от населението на
страната.
От това не следва, че цел
на въстанието е да вземе
властта, за да ръководи масите. Робското, пасивното отношение не може да изчезне
за няколко дни. Презрението
към „масите” обаче не е революционно, а идеологично, тоест служи на господстващите. „Хората на капитала” безусловно съществуват, но нямат ясно изразена „форма” и
територия. Да се говори, че
ние сме единствените бунтовници сред морето покорство е контрареволюционно,
защото предрича края на играта, преди още да е започнала. Ние можем единствено да
твърдим, че не знаем кои са нашите съмишленици и че социалната буря ни е необходима,
за да ги открием. Днес можем
да се опрем само на най-близките си другари, но в разгара на
въстанието кръгът приятели
стремително се разширява и

той трябва да бъде защитен
с оръжие, защото върху трупа
на въстанието се заражда реакцията. Колкото по-грандиозен е бунтът обаче, толкова
по-малко приложими към него
са категориите на военното
противопоставяне.
Ако говорим за оръжие, то
най-полезното, което можем
да сторим, е възможно найскоро да го направим безполезно. Ала този проблем ще остане абстрактен дотогава, докато не стане въпрос за конкретните отношения между
революционери и експлоатирани. Твърде често революционерите твърдят, че се явяват съзнанието на угнетените и по-добре от самите тях
знаят как да действат.
Така революцията се превръща в партиен бизнес (в ленинската версия – задача на
професионалните революционери). Освободителното движение се отъждествява със
своите „най-напреднали” отряди, които след това завземат
властта и се превръщат в новите господари.
Съществува впрочем и друга „революционна крайност”.
Под предлога на своята
„неделимост” от социалното
движение, пребиваващо в пасивност, отделни индивиди
започват да отричат самата
практика да се атакува, наричайки я „старомодна въоръжена пропаганда”. Така всичко

приключва с едната „радикална критика” и „революционна
прегледност”. Животът е нищожен, всичко, което остава, е теория. В подобен случай „революционерът” принася в жертва на пролетариата
не своите „професионални
действия”, а вече своята „професионална пасивност”. Още
една лъжа и самозаблуда.
Капиталът ни трови и ни
води по фалшиви пътища.
Той ни лишава от страстното отношение към живота
и ни натрапва собствените
си интереси (пари, успех, празнословие, технологии).
Остаряваме сред заблудени
и преситени мъже и жени, без
идеи и радост, ярост и смелост, без изблици на смях и
благородство.
Нашият живот не ни принадлежи и дори най-сериозното разсъждение, което избягва тази констатация, е срамно. За да си върнем живота
обаче, ни е необходимо много, необходимо ни е всичко. На
първо място бунт, което значи: мисли и книги, ум и смях,
проклятия и ритници, огън и
дружба, любов и оръжие, отчаяние и самота, решимост
и атака. Единственият важен въпрос е: как да съчетаем
всичко това, за да се случи животът. •
Аноним, 1998 г.
Сборник „На нож с всичко
съществуващо”, Рига 2006 г.

11

декември 2018, брой 12
НЯМА ДА ЗАБРАВИМ, НЯМА ДА ПРОСТИМ

10 години от убийството на Алексис
На 6 декември 2008 г. 15-годишният Александрос (Алек
сис) Григорополус е застрелян
от полицаи в атинския квартал Екзархия. Алексис пада
покосен от куршума на държавните убийци, което предизвиква ураган от гняв в обществото. Този инцидент не
е случаен – умишленото убийство е извършено в сърцето
на квартал, който има голямо значение както в исторически план, така и в настоящето, където потиснатите
се организират и създават
мощно съпротивително движение. Посланието на убийството е ясно – да се тероризира съпротивата, да се
утвърди държавният тоталитарен контрол, да се задуши кипящото недоволство срещу налаганата система на експлоатация и потисничество. Историята на
Алексис е история на хилядите убити бойци по цял свят,
измъчвани и безследно изчезнали, попаднали в лапите на
въоръжените пазачи на държавната власт.
В часовете, дните и седмиците след убийството на
Алексис, множество хора, съ-

зрели в този акт своето собствено страдание от настоящата система, излизат на
улиците по света. Вълната
от солидарност разбива изолацията и отчуждението, в
които живеят потиснатите,
и за пореден път пробужда
идеята за свят без експлоатация на човека от властта.
Тази история, нашата история, не е сбор от мъртви символи. Тя е основа за продължаващата борба срещу поробването на хората от капиталистическите експлоататори, техните държавни апарати и армии.
В основата на всяка държава стоят тероризмът и
насилието. Когато настоящата политическа система
губи своята легитимност,
когато е изправена пред реалната перспектива за масово въстание, тя показва своите нокти, става все по-жестока, за да задържи властта си. В тази продължаваща
„криза” на политическата система ние, потиснатите класи, търпим удари по всички
фронтове. Извършва се пълно изкореняване на всичко,
което работническото дви-

жение е постигнало досега с
безброй борби и жертви, построги закони срещу обедняващото население, по-строги
условия в затворите и силови репресии срещу опитите
за бунтове там, тоталитарен контрол над публичните
пространства, масови задържания на мигранти, криминализиране на всички опити за
съпротива. Ставаме свидетели на изтезания и „случайни” смъртни случаи в полицейските управления, брутални
побои и репресии срещу участниците в масови протести,
съпроводени с използването
на пластмасови и истински
куршуми, както и с масови арести. Това е само част от мозайката, която представлява
държавният тероризъм.
Не забравяйте 6 декември!
Държавата има интерес да
унищожи нашата история,
както и нас самите. Затова трябва да се борим, да защитаваме своите социални
пространства, местата, в
които живеем. Само така ще
можем да отвърнем на удара.
Няма да забравим, няма
да простим! Нито крачка назад! •

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Основи на безвластието – Г. Хаджиев
Национално освобождение и безвластие – Г. Хаджиев
Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев
История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев
Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев
Феноменът Махно – П. Аршинов
Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю
Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал
Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин
Краят на държавата и капитала – Г. Константинов
С думи вместо с куршуми – Г. Константинов
Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов
Национализъм и култура (в два тома) – Рудолф Рокер
Бакуниновата теория и практика на социалната революция – Г. Константинов
Михаил Бакунин – избрани страници за и от него
Барутни (по)мисли – Г. Константинов
Хляб и свобода – П. Кропоткин
Ставайте, робове – Г. Константинов
Досие на обект №1218 – Александър Наков
Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ
Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов
Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин
Един проект за социална революция – ФАФ
Спомени – Стоян Цолов
Статии – Георги Божилов
Христо Ботев – Евгений Волков
Живот под черен небосвод – Георги Божилов
Напред и ако пътят води към Голгота! – Георги Константинов
Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги Константинов
Спомени за бъдещето – Желязко Петков
Достоен живот – Трифон Терзийски
Лични откровения – Георги Божилов
Емигрантски спомени – Георги Константинов
Горчива чаша – Стефанка Христова
За повече обич – Стефанка Христова
Предвестници на бурята – Петър Манджуков
Един безвластник в лапите на властта – Константин Кантарев
Статии – Александър Наков
Социална революция или смърт – Георги Константинов

3 лв
3 лв
3 лв
3 лв
2х3 лв
3 лв
3 лв
3 лв
3 лв
5 лв
7 лв
5 лв
10 лв
9 лв
4 лв
7 лв
6 лв
7 лв
4 лв
7 лв
2х7 лв
7 лв
4 лв
7 лв
10 лв
7 лв
7 лв
7 лв
7 лв
5 лв
4 лв
7 лв
3х7 лв
8 лв
8 лв
15 лв
10 лв
според възможностите
10 лв

БРОШУРИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Стопанисването на земята – Г. Хаджиев
Проблемът за организацията на анархизма – Г. Хаджиев
Що е анархизъм?
Отговор на една вярваща – С. Фор
За общината
Федерализъм и централизъм – Рудолф Рокер
Крахът на руския държавен комунизъм – Рудолф Рокер

2,50 лв
2,50 лв
2,50 лв
2,50 лв
2,50 лв
2,50 лв
3 лв

АНАРХОКАЛЕНДАР
• На 01.12.1924 г. в София

• На 12.12.1995 г. в село Бал-

под редакцията на Христо Табаков започва да излиза анархистическият
вестник „Свободно дело”.
На 02.12.1902 г. е роден
анархистът Йордан Ангелов Шопов, убит през
1943 г. като ятак.
На 04.12.1944 г. в София
под редакцията на Георги
Карамихайлов се подновява легалното издаване на
вестник „Работническа
мисъл” след десетгодишна забрана. Скоро вестникът е забранен отново.
На 05.12.1908 г. в Разград
под редакцията на Върбан Килифарски започва да
излиза вестник „Безвластие”.
На 05.12.1924 г. при сражение с полицията в Златица загива анархистът Михаил Динчев Цицелков.
На 07.12.1853 г. в Италия
е роден теоретикът на
анархизма Енрико Малатеста.
На 09.12.1842 г. е роден
Пьотр Алексеевич Кропоткин.
На 11.12.1984 г. в София
умира анархистът Тоне
Василев, политически затворник по време на болшевишкия режим.

ван умира анархистът
Христо Колев Йорданов –
един от най-дългогодишните политически затворници и концлагеристи при монархисткия и
болшевишкия режим.
На 13.12.1997 г. в село Чуковец умира анархистът
Георги Донев, концлагерист от Белене.
На 16.12.1848 г. са извършени масови арести на
анархисти в цялата страна, след което над 600
анархисти са въдворени в
лагери.
На 19.12.1862 г. в село Дивдядово е роден Никола
Стойнов, един от първите български анархисти,
учител, издател и редактор. Участвал в основаването на БЗНС.
На 24.12.1895 г. умира руският писател и революционер Сергей Михайлович Кравчински –
Степняк.
На 30.12.1990 г. в Бургас
умира анархистът Ганчо
Бойчев

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Помощи за „Свободна мисъл”
1. Неизвестен извършител

400 лв

Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви и не
е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и затова
не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, написани
грамотно на стандартни машинописни страници – 30 реда
на страница, 55 знака на ред или набрани на компютър. Всеки
автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения!
Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

с а й т н а Ф А Б : 			
сайт на „Свободна мисъл”
и м е й л н а Ф А Б : 		

www.anarchy.bg
sm.a-bg.net
fab@a-bg.org

телефон за връзка с ФАБ

0896 613 727
адрес на редакцията
София, Ж К Н а д е ж д а , п о щ е н с к и к л о н 1 2 2 0 , п о щ е н с к а к у т и я 5 9

отговорен редактор

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

АБОНАМЕНТ 2019 СВОБОДНА МИСЪЛ
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.

Каталожен
номер
649
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