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ТЕМА НА БРОЯ:

НЕВОЛЬО-О…

Да си върнем водата

Хората в Перник посрещнаха 
празниците на воден режим. 
Той започна в началото на де-
кември и към края на януари 
все още продължава. Всъщ-
ност не е ясно дали водопо-
даването скоро няма да бъде 
съвсем прекратено. Очаква се 
с подобен проблем да се сблъс-
кат и други градове, например 
Шумен и Ботевград.

Медиите говорят за „кри-
за” и „скандал”, но нека побър-
заме да успокоим читате-
ля! „Кризата” е перманентна 
поне от три десетилетия. А 
„скандалите” вече са се пре-
върнали в ежедневие и един-
ственото наистина скандал-
но нещо би било, ако властта 
вземе изведнъж да направи за 
своя сметка нещо полезно за 
хората.

Тук ще опитаме да погле-
днем малко по-хладнокръвно и 
да си отговорим на следните 
въпроси: Защо се стига до та-
кива кризи? Можем ли да ги оч-
акваме и в бъдеще? Какво мо-

жем да направим, за да ги пре-
дотвратим?

Защо се стигна дотук?

Много се изговори за причини-
те за липсата на вода в Пер-
ник. Техническите подробнос-
ти се различават, но няма 
съмнение, че в основата на 
проблема е безотговорност-
та на „отговорните” лица, не-
съмнената им подкупност, 
алчността на бизнесмени и 
експерти от всякакъв мащаб 
и произход. Паническите арес-
ти, които властта извърши, 
за да задоволи страстите на 
недоволните перничани, само 
доказват вината ґ.

Не можем обаче да обви-
ним и предишните управле-
ния в недостатъчно безха-
берие. Тази криза съвсем не е 
прецедент. Ако днес Перник 
страда от източения язовир, 
то от доста години редов-
но стават наводнения пора-
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ЧАО, НЕНО!

Реквием за един неносещ министър
Първият храненик на „Инсти-
тута за дясна политика”, кой-
то се озова зад решетките, 
се оказа Нено Димов. Освен са-
моотвержен лакей на бизнес 
интересите в страната, Ди-
мов беше и една от най-голе-
мите отрепки, заемала няко-
га тази длъжност – и в личен, 
и в политически план. Дълго 
време Димов изкарва прехра-
ната си, получавайки гранто-
ве и други плащания, за да об-
служва олигархични бизнес 
интереси и да пропагандира 
консервативни и дясно-либер-
тариански про-бизнес идеоло-
гии. После беше назначен за 
министър на правителство-
то на Бойко Борисов от Обе-
динените патриоти, които 
за пореден път бяха използва-
ни за изтривалка, що се отна-
ся до спорни назначения на по-
тенциални бушони. По същия 
начин Бойко Борисов използ-
ва Патриотите, за да прока-

ра чрез тях редица антисоци-
ални закони в полза на бизне-
са, без да цапа ръцете на ГЕРБ. 
Нено Димов е просто част от 
патриотичната шлака, назна-
чена по заповед на Борисов, 
която той сега може с лекота 
да изхвърли обратно на боклу-
ка, откъдето я сбра.

Нено Димов беше екологи-
чен министър, заемащ откри-
то антиекологични позиции. 
Оставката му беше искана 
буквално от момента на не-
говото назначение, а още по-
интензивно – по време на про-
тестите в защита на Пирин. 
Престъпното му безхаберие 
обаче не се дължи единстве-
но на личните му качества, но 
и на пазарната идеология, на 
която Димов е убеден провод-
ник. Той не само отрича кли-
матичните проблеми, свърза-
ни със замърсяването, проти-
вопоставя идеологията си на 
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CETA (Comprehensive Economic 
and Trade Agreement, Цялостно 
икономическо и търговско спо-
разумение) е договор между 
Канада и Европа, който Евро-
пейският парламент гласува 
на 15 февруари 2017 година. 
За да влезе в сила, той трябва 
да бъде ратифициран от вся-
ка от страните членки.

Когато споразумението 
трябваше да бъде ратифи-
цирано от парламентите на 
страните членки за първи 
път, вълна от масови проте-
сти заля Европа. Гражданите 
на почти всички държави, кои-
то трябваше да приемат спо-
разумението, се вдигнаха сре-

ЗАЩО СЕТА? ЗАЩО СЕГА?

CETA не носи нищо добро
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ди разкъсани диги на язовири, 
не веднъж и дваж загиваха и 
хора. Ако при управлението 
на Борисов водата на един 
стохиляден град беше пода-
рена на „Стомана”, то при 
Филип Димитров водата на 
един милионен град като Со-
фия беше подарена на „Кре-
миковци”. Перверзната логи-
ка на властта е, че защита-
ва работните места, като 
защитава работодателите, 
като им гарантира евтина 
вода, като я взема от същи-
те хора, които иначе биха 
останали без работа. Това 
важи за всички „демократич-
ни” правителства, без значе-
ние в какъв цвят са се бояди-
сали.

Същата перверзна логика 
се прилага и във всяко друго 
отношение, когато трябва 
да бъдат противопоставени 
интересите на населението 
срещу интересите на капи-
талистите. Боклукът се вна-
ся, защото се отварят ра-
ботни места. Златото се из-
нася, защото се отварят ра-
ботни места. Морето и пла-
нините се застрояват, защо-
то се отварят работни мес-
та. Чудно кому са нужни тези 
работни места, след като ра-
ботниците продължават да 
бягат навън? Изглежда са най-
нужни на работодателите!

Какво можем да очакваме?

Нищо по-хубаво. Защото про-
блемът не е в конкретните 
управници, а в самия принцип 
на управление.

Инфраструктурата е скъ-
па и дългосрочна инвестиция. 
Ако някое правителство на-
лее много пари в инфраструк-
тура, това няма да му доне-
се повече приходи в бюджета. 
Ако днешното правителство 
строи язовири, от това най-
много ще спечелят идващите 
правителства, за които упра-
влението на водите ще бъде 
улеснено, без да има нужда да 
правят разходи от бюджета 
си. Когато съществува ис-
тинска парламентарната кон-
куренция между властниците, 
тя не стимулира дългосрочни-
те инвестиции – няма смисъл 
да наливат пари в нещо, ако 
то не им помага да спечелят 
утрешните избори. По-добре 
за тях е да си вземат парите 
днес.

И те точно това правят. 
Парите, отделяни за поддър-
жане на язовири, но също за 
енергетика, пътища и вся-
какви други инфраструктур-
ни проекти, биват присвоя-
вани според принципа „мини-
мум работа срещу максимум 
печалба”. Частни фирми рабо-
тят толкова, колкото да се 
види, че е работено, а вземат 
толкова, колкото държава-

та може да плати. Печалбата 
потъва в джобовете на соб-
ствениците на тези фирми, 
които са обвързани с властта 
по всякакви начини – чрез руш-
вети, устни и писмени догово-
ри, общи икономически начина-
ния, а много често дори чрез 
роднинство. Резултатът е 
все по-богати богаташи и все 
по-съсипана инфраструктура, 
която вече се срива на глави-
те на всички, излъгали се да ос-
танат да живеят в България.

Щом проблемът е в самия 
принцип на управление, не мо-
жем да очакваме нищо по-раз-
лично да се случи, ако запазим 
принципа. Ако продължим да 
чакаме управниците да упра-
вляват водите, въздуха и как-
вото още са ни взели в наш ин-

терес, те ще продължат да 
ги ограбват за наша сметка. 
Просто нямат причина да по-
стъпят иначе.

Къде е решението?

Откакто ни „демократизира-
ха”, ни предлагат едно и също 
решение за всички проблеми – 
приватизация. И сега се заго-
вори за нея – проблемът с во-
доснабдяването бил, че дър-
жавата е лош стопанин. Ре-
шението било да сменим сто-
панина с някоя корпорация. 
Понеже корпорацията щяла 
да печели пари от услугата, 
тя щяла да се погрижи за ка-
чеството ґ. Всеки телевизи-
онен „експерт по икономика” 
може да ви разкаже тази при-
казка по всеки повод от бити-
ето, без значение, че е завър-
шил примерно социология и че 
именно държавата му плаща, 
за да говори тези глупости.

Приватизацията не пома-
га за инфраструктурни про-
екти. Да оставим настрана 
съображението, че по съще-
ство тя не би променила съ-
ществуващото положение – 
частни фирми да източват 
обществен ресурс с цел мак-
симална краткосрочна печал-
ба! Имаме достатъчно приме-
ри, които ни демонстрират 
ефекта от приватизацията.

Пернишкото ВиК е 49% об-
щинско и 51% държавно. Пове-

чето ВиК дружества в стра-
ната са с подобна собстве-
ност, просто защото държа-
вата създаде водоснабдява-
нето у нас. Изключение е „Со-
фийска вода”, в която 77% соб-
ственост има френската кор-
порация Веолия. Но дори тази 
корпорация на стойност 30 
млрд. долара само „експлоати-
ра, поддържа и управлява”, а не 
„изгражда” ВиК инфраструк-
турата в София – просто та-
кава инвестиция трудно би 
се изплатила. А цената на ус-
лугата расте както в София, 
така и в цялата страна.

В чужбина също има доста-
тъчно примери за ефекта от 
приватизацията на ВиК сек-
тора. Приватизацията е „па-
нацея” за инфраструктурни 
проблеми, която няколко десе-
тилетия бе налагана по целия 
свят от най-високо ниво. Ре-
зултатите са добре извест-
ни – повишаване на цените и 
изоставяне на непечеливши-
те райони. Най-печалният и 
може би най-поучителният 
пример е от Боливия. Тук ще 
го преразкажем съвсем на-
кратко.

В края на 90-те Световна-
та банка изнуди правител-
ството на Боливия да прива-
тизира всички водни услуги 
в град Кочабамба. Правител-
ството подписа договор с 
консорциум, оглавен от корпо-
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Резултатите 
са добре 
известни – 
повишаване 
на цените и 
изоставяне на 
непечелившите 
райони

науката, но заема и някои ко-
мични дори за дясно-консерва-
тивните среди позиции. Една 
от неговите лекции гласи 
„Устойчивото развитие е но-
вият социализъм”. В нея той 
смело заявява. „Никога в чо-
вешката история ресурс не е 
свършвал… Каменната ера не 
е свършила поради липса на ка-
мъни” и продължава:

„Не знаейки какво е бъдеще-
то, ние носим само хипоте-
тична отговорност… Един-
ственото, което трябва да 
гарантираме на бъдещите 
поколения, е свободата да ре-
шават проблемите, които 
ще възникнат, когато те жи-
веят. А ние днес трябва да 
решаваме проблемите, кои-
то възникват в момента, без 
претенция, че това ще се от-
рази добре или зле на бъдещи-
те поколения.”

Повече за биографията на 
Нено и литературните пло-
дове на неговата експертиза 
можете да прочетете в ма-
териала „Министърът на еко-
логията срещу екологията” на 
уебсайта baricada.org.

За негово съжаление резул-
татите от безотговорното 

управление (естествено, не 
само неговото, а на дясното 
управление в страната изоб-
що) не почакаха до следващо-
то поколение, а се материа-
лизираха в безпрецедентния 
воден режим в Перник. Така 
Нено се оказа в ситуация, в 
която настанилите го на то-
пло бандити да му потърсят 
съвсем не-хипотетична отго-
ворност.

За жалки лакеи като него и 
неколкодневният престой в 
ареста е рядко срещано при-
ключение, но едва ли ще му се 
наложи да търка наровете на 
Централния софийски дълго 
време. Политиката на прес-
тъпна безотговорност спря-
мо публичните ресурси и пре-
доставянето им на частния 
бизнес не е изключение. От 
десетилетия тя е основна по-
литика на всяко следващо пра-
вителство. Водната криза е 
резултат на капитализъм и 
ограбване, а не от грешки-
те на един единствен бушон. 
Тези, които днес наказват 
Нено, са неговите съучастни-
ци и ментори. Те го сложиха на 
тази позиция, но те няма да 
носят отговорност. Не и до-
като държат тоягата. •

Никола Петканов
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Реквием за един 
неносещ министър

щу него. Явно недоволство-
то беше толкова масово и 
интензивно, че политиците, 
милеещи за добруването на 
народа, се притесниха, че най-
накрая на този народ може да 
му дойде до гуша от такова 
добруване. Ратифицирането 
на споразумението беше от-
ложено за неопределено вре-
ме.

Разбира се, това беше само 
временно отлагане, колкото 
протестиращите хора да за-
бравят за какво протести-
рат и да насочат вниманието 
си към други злободневни про-
блеми като спирането на во-
дата в голям град, промените 
в закона за социалните гри-
жи или плеядата корупцион-
ни скандали, от каквито дър-
жавата явно има неизчерпаем 
запас.

Парламентът успя да гла-
сува закона на първо четене, 
преди информацията за това 
да се появи изобщо в публич-
ното пространство. Това по-
казва още веднъж колко миле-
ят народните представите-
ли за народа си.

Въпреки че при предишния 
опит да се прокара споразуме-
нието през парламента бяха 
изброени огромно количество 
причини, поради които то е в 

ущърб на всички хора, освен 
на шепа притежатели на ка-
питал, искаме да повторим 
накратко основните механи-
зми за ощетяване на изхран-
ващите се чрез труд.

Какво представлява CETA? 
Това е документ от няколко 
хиляди страници, регламен-
тиращ търговските и иконо-
мически взаимоотношения 
между ЕС и Канада. Включва 
премахването на митата за 
внос и износ на стоки между 
двете търговски зони. Стой-
ността на този стокообо-
рот спрямо продукта на две-
те икономики обаче е нищож-
на, митата също са ниски. 
Очевидно главната цел на уп-
равляващия елит е друга.

Основен момент на спора-
зумението е гарантирането 
на печалби на капитала, не-
зависимо от последиците за 
всички останали хора. Меха-
низмът в общи линии е такъв: 
ако дадена частна компания 
реши, че печалбите ґ са на-
малени поради закони, приети 
в дадена държава, подписала 
споразумението, тя има пра-
во да съди тази държава за па-
рично обезщетение за всички 
пропуснати, дори чисто тео-
ретично, ползи. Ще приведем 
два примера за това как може 
да бъде приложена въпросна-
та клауза:

Държавата повишава ми-
нималната работна заплата, 
за да компенсира поне някаква 
част от обедняването на на-
селението, предизвикано от 
инфлацията, и да избегне не-
доволството, произлизащо 
от задълбочаващата се ни-
щета на народа. Всяка компа-
ния, извършваща дейност на 
територията на тази държа-
ва, може да я осъди за хипоте-
тичното намаляване на пе-
чалбата си, в следствие от 
това, че трябва да увеличи 
мизерните заплати на работ-
ниците си.

Повишават се нормите за 
защита на околната среда. 
Това означава, че компаниите, 
развиващи замърсяващо про-
изводство, трябва да увели-
чат разходите си за пречист-
ване на вредните отпадъци, 
които изхвърлят в природа-
та. Независимо дали реал-
но предприемат действия в 
тази посока, или не, те имат 
право да съдят държавата за 
намалените си печалби.

Сега идва моментът да по-
мислим какво всъщност зна-
чи държавата да плаща обез-
щетения? Да не забравяме, че 
единствените доходи на дър-
жавата идват от данъци и 
такси върху населението, при 
това от тази част от него, 
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АЗБУКА НА АНАРХИЗМА

Анархизъм и анархокомунизъм
Какво е анархизмът?

Анархизмът е идеология, це-
ляща изграждане на социално-
икономическа система, осно-
вана на равенството и свобо-
дата. Под равенство се има 
предвид, че всички хора са рав-
ни, а не еднакви. Под свобода 
се разбира икономическа сво-
бода и свобода на личността. 
Основните принципи, водещи 
анархистите, са следните:

1. Самоорганизация – убеж-
дението че няма нужда от 
външна сила, която да органи-
зира и подрежда живота на хо-
рата. Те са способни сами да 
организират и подреждат об-
ществото си, да изготвят 
правила и да ги спазват. Това, 
което ги мотивира, е мисъл-
та за околните, за себе си и 
естествената съпричаст-
ност.

2. Обединение – органи-
зирането в различни групи с 
общи интереси и проблеми. 
Синдикати, кооперации, клу-
бове: това е гръбнакът на 
едно анархистко общество. 
Взет поотделно, всеки от нас 
е слаб и неспособен. Цялото 
ни познание е колективно, по-
вечето производствени дей-
ности – съвместни и изисква-
щи множество участници.

3. Безвластие – убежде-
нието, че властта развраща-

ва. Анархистите вярват, че 
властта развращава, неза-
висимо от личностните ка-
чества на властващите. За 
да спасим своите приятели, 
съседи, колеги от изкушени-
ята на властта, трябва да 
държим всички организацион-
ни структури възможно най-
хоризонтални, а всички деле-
гирани права трябва да бъ-
дат с определен мандат за 
конкретни действия и задъл-
жителен контрол. Всички ре-
шения трябва да се взимат 
с консенсус. Ако дадена орга-
низация е неспособна да взе-
ме такова решение, то тя на 
практика не е обединение на 
единомишленици и е по-добре 
да се раздели.

4. Добронамереност – 
анархистите вярват в до-
брото у хората. Дори да до-
пускат грешки, те винаги ще 
се стремят да ги поправят и 
да се самоусъвършенстват. 
Анархистът не е съвършен, 
но се стреми да бъде по-добър 
човек.

Какво е 
анархокомунизмът?

Отчитайки факта, че поч-
ти всички блага, произвежда-
ни от съвременното обще-
ство, са плод на колективни 
усилия, анархокомунизмът е 

анархистка идеология, която 
почива на идеята за обедине-
ние на трудещите се (произ-
водителите на благата) в ко-
муни (обединения, синдикати, 
колективи, групи и пр.) и ор-
ганизиране на обществото 
посредством изграждане на 
свободни федерации от таки-
ва обединения.

Комунизмът е особено об-
ширна и разностранна иконо-
мическа, обществена, поли-
тическа и революционна тео-
рия. Основните различия меж-
ду отделните течения са в 
начините и средствата за по-
стигане и изграждане на сво-
бодно общество. Повечето 
леви идеологии се обединяват 
около принципите на това об-
щество:

1. Колективна собстве-
ност върху средствата за 
производство и природни-
те ресурси. Средствата за 
производство и природните 
ресурси са собственост на 
тези, които ги използват, за 
да създават благата.

2. Липса на принуда под вся-
каква форма. Липса на държа-
ва или силови структури, кои-
то да принуждават отделни-
те членове на обществото 
да изпълняват едни или други 
задължения. Основната моти-
вация на хората е личното им 
и общото добруване. Високо-

технологичното общество 
ще бъде в състояние да обез-
печи физическите нужди на 
всички свои членове.

3. Равенство – равнопо-
ставеност и равноправие. 
Всички са равни, равнопоста-
вени и с равни права.

За да се осъществи подо-
бен вид обществено-иконо-
мически строй, е необходимо 
високо ниво на автоматиза-
ция на труда и силен превес 
на интелектуалния пред физи-
ческия труд. Тук идват разли-
чията между отделните леви 
идеологии. По какъв начин да 
се стигне до това развито 
общество?

Анархокомунистите смя-
тат, че пътят за постигане 
на справедливо и равноправно, 
свободно общество е всъщ-
ност прекият път – прилага-
нето на принципите на това 
общество и премахването 
на съществуващите власто-
ви структури и обществени 
норми, водещи до неравнопра-
вие. А именно: премахване на 
държавата, цялата парична 
система, отхвърляне на рели-
гиозните догми, кастовите 
структури и икономическото 
деление на обществото чрез 
ликвидиране на частната соб-
ственост върху средствата 
за производство.
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НЕВОЛЬО-О…

Да си върнем водата
рации от Англия, Италия, Ис-
пания, САЩ и Боливия. Без да 
познава местните условия, 
консорциумът веднага вдигна 
цените дотолкова, че много 
семейства даваха четвърт 
от месечните си доходи само 
за вода. Спираше се водата на 
всяко домакинство, което не 
плаща. През януари 2000 г. из-
бухнаха големи протести сре-
щу приватизацията. През фев-
руари, след генерална стачка, 
която парализира града за ня-
колко дни, голямо протестно 
шествие бе атакувано от по-
лиция и войници. Две хиляди де-
монстранти бяха арестува-
ни, а седемдесет души и пет-
десет и един полицаи – ране-
ни. През април хората завзеха 
централния площад, а проте-
стите се разпространиха дру-
ги градове и села. Повечето 
големи магистрали в страна-
та бяха блокирани. Полицията 
неочаквано се присъедини към 
демонстрантите, с искания 
за по-добро заплащане, дори 
участва в някои бунтове. Но 
щом правителството вдигна 
заплатите им, полицаите про-
дължиха да бият и арестуват 
довчерашните си другари. На 
8 април боливийският прези-
дент обяви 90-дневно воен-
но положение. На 9 април вой-
ници, опитващи се да премах-
нат пътни заграждения, срещ-

наха съпротива, убиха двама 
протестиращи и раниха ня-
колко други. Местните жите-
ли атакуваха войниците, взе-
ха оръжията им и започнаха да 
стрелят. По-късно атакуваха 
болница, отвлякоха капитана, 
който бяха простреляли, и го 
линчуваха… На 11 април дър-
жавата анулира закона, който 
позволяваше приватизацията 
на водата в Кочабамба. Упра-
влението на водната инфра-
структура бе предадено на 
координационна група на общ-
ността, която израсна от 
протестното движение.

Вероятно у нас няма да се 
стигне до подобни протести 
и жертви, но това не значи, 
че резултатите от привати-
зацията ще бъдат различни. 
В по-богатите места инфра-
структурата може и да бъде 
подобрена, в по-бедните ве-
роятно ще западне още пове-
че, но едно е сигурно – цената 
ще скочи значително. Няма да 
я платят „докторите”, които 
ни предписват това „лекар-
ство”, а всички ние, които, до-
като плащаме, ще продължа-
ваме да гледаме как не се пра-
вят дългосрочни инвестиции 
и как постепенно уж общи ре-
сурси като водата и въздуха 
стават привилегия на все по-
малкото сравнително замож-
ни сред нас.

Щом приватизацията не 
е решение, логично е да се 

обърнем към онзи, който, в 
края на краищата, е постро-
ил огромната част от ВиК 
инфраструктурата, която 
днес ползваме – държавата. 
Не можем ли да поискаме от 
държавата да се погрижи за 
водоснабдяването, както се 
грижеше допреди 30 години и 
както всяка „нормална” държа-
ва се грижи и днес?

Не можем. Колкото и да е 
неприятно за много от нас да 
си го признаем, нашата дър-
жава всъщност е нормална. В 
повечето държави по света 
тече същия процес – на при-
ватизиране на природни ре-
сурси, на оттегляне на дър-
жавата от всякакви ангажи-
менти спрямо подопечните ґ 
граждани. Това е процес, кой-
то се налага насила и отви-
соко. Неколцината империи 
използват приватизацията 
в интерес на техните корпо-

рации като модерна форма на 
колониализъм. Малки държави 
като нашата нямат възмож-
ност за провеждане на самос-
тоятелна политика дори по 
отношение на уж принадлежа-
щите им природни ресурси. 
Местните правителства са 
нещо като губернатори, кои-
то лесно биват сменяни спо-
ред нуждите на метрополия-
та. Знаят много добре, че не 
могат да запазят страната 
за себе си – тогава много бър-
зо биха загубили властта си. 
Затова се държат като ди-
ректор на фалиращо предпри-
ятие – гледат да заграбят 
колкото могат, докато са на 
власт, без да се грижат за бъ-
дещето на страната. И за бъ-
дещето на населението ґ.

Единствените, които ня-
мат друг избор, освен да се 
грижат за бъдещето си, сме 
самите ние. Имаме общо бъ-
деще – ние, хората, които 
живеем на обща земя и пием 
обща вода. Затова трябва да 
се организираме, да обединим 
силите си и да социализира-
ме водата, земята, въздуха 
и всички друго, което ползва-
ме заедно. Социализацията е 
поставяне под пряк общест-
вен контрол – отнемане на 
властта на държавата върху 
водата и организиране на хо-
рата в местни съвети, кои-
то да контролират какво се 
случва с инфраструктурата. 

Така функционираше обще-
ството, преди да го овладее 
държавата, така функциони-
ра днес водоснабдяването в 
Кочабамба, но също и във Фин-
ландия, Дания, Австрия, Кана-
да и САЩ, Рожава и другаде, 
за това се борят и в момен-
та хора на много други мес-
та, включително някои наши 
съседи в Гърция.

Политиците ще заминат 
при децата си на Запад, оли-
гарсите ще изнесат пари-
те си по офшорните зони, но 
ние, щем не щем, ще тряб-
ва да преглъщаме огризките, 
които са ни оставили. Колко-
то по-рано ги прогоним, кол-
кото по-рано се организира-
ме, за да поемем контрол над 
природните ресурси и да со-
циализираме жизненоважна-
та инфраструктура, толко-
ва по-добре. Иначе не ни чака 
нищо друго освен бавна аго-
ния и все по-дълбоко затъва-
не в блатото на отчаяние-
то. Социализацията може да 
изглежда като утопия. Може 
да ни се вижда невероятно да 
се организираме всички заед-
но, да сложим ръка над стра-
ната и да превъзмогнем те-
рора на властта. Това обаче 
е единственото работещо 
решение на проблемите ни. 
Ако е утопично, то нека бъде 
утопия – алтернативата е 
агония! •

Златко
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Единствените, 
които нямат 
друг избор, освен 
да се грижат за 
бъдещето си, 
сме самите ние

която не може да си позволи 
да използва някоя от много-
бройните схеми за избягва-
не на данъци, достъпни за бо-
гатите (спомнете си скан-
дала с панамските докумен-
ти, публикувани през 2016 г.)! 
Това реално означава, че все-
ки опит за подобряване на по-
ложението на населението 
ще бъдат посрещнат с огро-
мни глоби, които ще бъдат 
платени от него.

За да не би някой да се при-
тесни, че българският съд ни-
кога не би отсъдил в полза на 
корпорация, противопоста-
вяща се на повишаването на 
минималната работна запла-
та или здравните осигуров-
ки, в споразумението е пред-
видено тези дела да се гле-
дат от така наречения ар-
битражен съд, който реално 
представлява съвет от кор-
поративни адвокати, защи-
таващи интересите на бо-
гаташите съвсем… безпри-
страстно. •

Федерико де Соя

ЗАЩО СЕТА? ЗАЩО СЕГА?

CETA не 
носи 
нищо 
добро
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Какво не е анархизъм?

Защо други идеи, наричащи се 
анархистки, не водят до сво-
бода за всички и следовател-
но не са анархистки? Напо-
следък има немалко движения, 
теории и идеологии, които 
наричат себе си анархисти и 
твърдят, че се борят за анар-
хистко свободно общество. 
Вместо премахване на всички 
изброени по-горе източници 
на неравенство и подчинение 
на човек от човека обаче, те 
търсят премахване само на 
някои, избрани от тях. Даже 
по-лошо, често борбите за 
„права” са по същество бор-
би за нови ограничения и ре-
пресии, за сметка на мнозин-
ството.

Например:
Премахване на държавата, 

но запазване на частната соб-
ственост върху средствата 
за производство – „анархока-
питализъм”. Това обаче няма 
да доведе до равенство и лип-
са на принуда. Икономическа-
та принуда е не по-малко сил-
на от физическата. Това че 
няма норми и закони, които 
да налагат нечия власт, не оз-
начава, че си свободен, ако за 
да задоволяваш физическите 
си нужди, за да лекуваш себе 
си и децата си, за да се обуча-
ваш, трябва да се подчиняваш 
на тази власт. Според анархо-
капиталистите държавната 
армия и полиция просто тряб-
ва да се заменят от частни.

Не само анархокапитали-
змът съдържа противоречия. 
Всяка идеология, стремяща 
се да премахне само част от 
източниците на власт и под-
чинение, е обречена на про-
вал. Спомнете си как социа-
листическият експеримент в 
Източна Европа, който уж се 
опитваше да премахне иконо-
мическата чрез политическа-
та власт, накрая създаде при-
вилегирована класа и се разпа-
дна от собствените си про-
тиворечия. А тази система, 
поне на теория, се стремеше 
точно към безкласово, рав-
ноправно и справедливо обще-
ство. Така и всеки друг опит 
за религиозен, монетарен, ин-
дивидуалистичен или социа-
листически едностранен мо-
дел е обречен.

Както е казал М. Бакунин, 
свободата без равенство е 
привилегия и неправда, а ра-
венството без свобода – роб-
ско и скотско съществуване.

Каква е разликата между 
останалите леви идеологии 
и анархокомунизма?

Анархокомунизмът и остана-
лите леви теории се разли-
чават най-вече по начините, 
чрез които се постига спра-
ведливо комунистическо об-
щество.

Последователите на марк-
сизма приемат идеята на Карл 
Маркс, че трябва да се превзе-
ме държавата и да се използ-

ва репресивният ґ апарат за 
изземване на средствата за 
производство, а след това да 
се изгради необходимата ви-
сока научно-техническа база 
за съществуването на разви-
то свободно общество.

Социалдемократите сред 
тях смятат, че превземане-
то на държавата може да ста-
не с участие в „демократични-
те” процеси, тоест участие 
в политическата система 
на капитализма, постепенно 
преминаване към социализъм 
и накрая комунизъм.

Комунистите сред тях 
смятат, че това е невъзмож-
но, понеже политическата 
система е силно зависима от 
икономическата и притежава-
щите финансовата власт ка-
питалисти няма да позволят 
подобна смяна. Затова според 
тях е необходима социалис-
тическа революция, която да 
превземе държавата и сред-
ствата за производство със 
сила по целия свят едновре-
менно. Необходимо е тази ре-
волюция да бъде световна, за 
да не могат външни сили да ґ 
се противопоставят.

Последователите на 
В. И. Ленин – болшевиките – 
смятат, че не е необходи-
мо тази революция да бъде 
световна, може да избухне в 
една страна и след това, из-
ползвайки производствената 
база на тази държава, да се 
разпространи в други и евен-
туално накрая да обхване це-
лия свят.

Според нас, анархокомуни-
стите, всички те грешат. 
Както показва историята, 
революция в отделна стра-
на води до неминуема външ-
на интервенция и последва-
що противопоставяне, консо-
лидация в редиците на самия 
капитал и евентуално сту-
ден или горещ световен кон-
фликт. Дори самите цели на 
марксическата революция са 
неправилни. Установяването 
на социалистическа държава 
и диктатура на пролетари-
ата не може да доведе до сво-
бода и липса на власт и прину-
да. През 1876 г. по този повод 
Михаил Бакунин пише:

Те твърдят, че такъв дър-
жавен ярем като диктату-
рата е необходимо преход-
но средство за достигане на 
най-пълното народно освобож-
дение… И така, за освобож-
дението на народните маси, 
трябва най-напред да бъдат 
поробени! … Ние отговаря-
ме, че никаква диктатура не 
може да има друга цел, освен 
собственото си увековечава-
не… Диктатурата е способна 
да породи в народа само роб-
ство, навика да се подчинява 
на заповедите на централна-
та власт, което също не ще 
способства за отмирането 
на държавността.

Критиката пък на комуни-
стите към социалдемокра-
тите е абсолютно вярна и 
все по-актуална в наши дни. 
Тя може да бъде отправена не 
само към тях, а към всички ре-

формисти, интерсекциона-
листи, неолиберали и оста-
налите вярващи, че могат 
да променят обществото с 
безпринципни протести и ре-
форми на парче. Дори да прие-
мем теоретично, че някой ус-
пее да превземе демократич-
но държавата и да наложи по-
справедливи практики чрез 
регулации, тогава тези прак-
тики ще намаляват печалба-
та на крайния собственик и 
той, в преобладаващото мно-
зинство от случаите, ще се 
стреми да ги заобиколи. А ко-
гато данъкът върху печалба-
та е 10% или 20%, то съотно-
шението на силите в проти-
вопоставянето „заобикаляне-
налагане” ще бъде най-малко 
20 към 80 в негова полза.

Каква тогава е позиция-
та на анархокомунистите за 
това как да се промени соци-
ално-икономическият строй в 
справедлив и свободен?

Според нас такова об-
щество може да се постиг-
не чрез обединение на всич-
ки трудещи се, с техните 
общи усилия и при равноправ-
но участие. То може да бъде 
изградено, само ако неговите 
принципи са заложени в осно-
вите на изграждащите го ор-
ганизации и техните федера-
ции. Тези организации трябва 
да се стремят и да работят 
за премахване на държавата 
и нейните структури, пре-
махване на паричната систе-
ма, превземане на средства-
та за производство и премах-
ване на неравенствата. Само 
тогава, с общи усилия е въз-
можно да се осъществи смяна 
на социално-икономическата 
система.

Защо ние смятаме, че 
анархокомунизмът е 
единственото възможно 
продължение на левите 
идеи в наши дни?

От изложеното по-горе ста-
ва ясно, че анархокомунисти-
ческите идеи са единствени-
те, които не водят обратно 
до разслоение и потисничест-
во. Нещо повече – разпадът 
на „Източния блок” през 90-те 
години на миналия век на прак-
тика доказа несъстоятел-
ността на идеята за дикта-
тура на пролетариата и въз-
можността да бъдат равни 
подчинените и властимащи-
те. Левите движения в Евро-
па сякаш загубиха своята цел 
и бяха постепенно превзети 
от неолиберални лидери (обе-
щаващи решаване на пробле-
ми, а водещи политика на кон-
формизъм и сътрудничество) 
или интерсекционалисти, кои-
то не обелват дума за ико-
номически проблеми и пред-
лагат решения с безкрайни, 
безполезни реформи (тип „от 
пусто в празно”). От друга 
страна останалите социа-
листически страни (основно 
Китай) преминаха към смесен 
тип икономика, съчетаваща 
държавна диктатура и част-
на или смесена собственост 

върху средствата за произ-
водство. Нито безизходно-
то реформаторство на За-
пада, нито супер-диктатура-
та на Изтока ще доведат до 
свободно и справедливо обще-
ство. Затова ние смятаме, 
че единственият път пред 
всички леви е обединението и 
стремежът към безвластие и 
комунизъм.

Нашето виждане за 
това как ще се постигне 
свободно комунистическо 
общество

Първо, чрез прилагане на прин-
ципите. Звучи логично, но ня-
как никой до сега не се е ре-
шил да опита реално да изгра-
ди направо общество, основа-
но на принципите на свобода, 
равенство и взаимопомощ. 
Да, мнозина са издигали ло-
зунги като небезизвестните 
Liberté, égalité, fraternité (Свобо-
да, равенство, братство) от 
френската буржоазно-демо-
кратична революция, но после 
се оказва, че лидерите ели-
таристи нямат точно това 
предвид. Според тях хората 
не са способни сами да се уп-
равляват, та трябва да си из-
берат представители от са-
мопровъзгласилия се елит. В 
историята като шевица се 
повтаря все същият мотив – 
диктатори, вождове и управ-
ници, дошли под знамената на 
свободата и равенството.

За това ние искаме Сво-
бода, Равенство, Братство. 
Само че наистина. Никой да 
не взема решения вместо ос-
таналите. Всеки да има право 
сам да избере как да управля-
ва живота си. Да си помагаме, 
вместо да се конкурираме, 
дебнем за повишения или екс-
плоатираме.

За да бъде възможно това, 
е необходимо ние, отделните 
хора, да се научим да не деле-
гираме задължения на други, а 
да започнем да взимаме реше-
ния сами. Да, ще правим греш-
ки, но ние, анархокомунисти-
те, вярваме, че тези греш-
ки никога няма да надхвър-
лят вредата от умишлените 
„грешки” на властниците, на-
правени в името на максимал-
ната печалба и/или личната 
изгода.

Трудещият се народ тряб-
ва да започне да се самоорга-
низира без дълбоки йерархич-
ни структури. Всеки от нас 
да участва във взимането на 
решения и упражняването на 
контрол по прилагането им. 
Ако вътрешно организация-
та не може да стигне до кон-
сенсус, то е по-добре тя да се 
раздели на части, които мо-
гат да намерят компромис.

Нека изземем функциите 
на гнилата и неработеща дър-
жава, вместо да ґ се молим 
да ни помага, да си помогнем 
сами, а след това да потър-
сим сметка за това къде оти-
ват благата, произведени с 
нашия труд.

Второ, чрез натрупване на 
критична маса съмишленици. 

Докато само малцина искат 
да бъдат сами господари на 
съдбата си, промяна на ста-
туквото е невъзможна. При-
казките за свобода звучат 
красиво, но отговорността, 
която трябва да понесеш от 
взетите решения, е плашеща. 
Трябва обаче всички да разбе-
рат, че колкото и да избират 
друг да носи отговорността 
за неудобните и тежки реше-
ния, накрая тежестта пак ще 
се стовари върху собствени-
те им плещи, при това умно-
жена. Лесно изплуват с лозун-
ги и обещания алчни за власт 
и имане кандидат-управници, 
но повечето търсят само и 
единствено собствена изго-
да. Отговорността се раз-
пределя, прехвърля и разми-
ва зад тайни вотове и проце-
дури. Тежестта пак пада на 
гърба на обикновения човек. 
А дошлите по погрешка на 
власт свестни хора

… у нас считат за луди,
глупецът вредом всеки почита:
„Богат е”, казва, пък го не пита
колко е души изгорил живи,
сироти колко той е ограбил
и пред олтарят бога измамил
с молитви, с клетви, с думи лъжливи.

Трето, с убеждаване на оста-
налите леви, че единствени-
ят път е анархокомунизъм. 
От изложеното по-горе ста-
ва ясно, че единствената не-
компрометирана лява идеоло-
гия е анархокомунизмът.

Четвърто, чрез неминуема 
съпротива на властта и въз-
никване на революционна си-
туация. Дали? Кога? И какво? 
Социална революция трябва 
да има и ще има независимо 
дали ни харесва, или не. Както 
е описал Карл Маркс, капита-
лизмът трупа противоречия 
и не може да съществува без 
кризи.

Ето един пример: от една 
страна, повечето собстве-
ници на предприятия искат 
да печелят максимално (това 
особено важи за акционерни-
те дружества) и съответ-
но се стремят към минимал-
но заплащане на извършения 
труд. От друга страна, съ-
щите тези собственици ис-
кат произведената стока да 
се купува колкото е възможно 
повече и по-скъпо, тоест мак-
симално заплащане на тру-
да. Този проблем обикновено 
се решава с кредитиране и 
постепенно обезценяване на 
стоките, докато още не са 
изплатени. Това обаче води 
до несъстоятелност, циклич-
ни кризи в кредитната систе-
ма, а оттам и до все по-голя-
мо задълбочаване на неравен-
ството в обществото. Рано 
или късно цялата тази систе-
ма от лъжи ще се срине.

Така че световна револю-
ция ще има. Въпросът е кой ще 
я оглави и дали отново ще се 
завъртим в цикъла на създа-
ване на елит и власт, или ще 
се тръгне по нов път, направо 
към избрания идеал. •

Колектив „Буревестник”

АЗБУКА НА АНАРХИЗМА

Анархизъм и анархокомунизъм
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ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Перспективите на Изкуствения интелект
За момента се затруднявам 
да кажа какви са перспекти-
вите, но мога да кажа какво е 
сегашното състояние на не-
щата. На първо място, липс-
ва точна математическа, ра-
ботна дефиниция какво изоб-
що е разум – било то естест-
вен, било изкуствен (естест-
веният също не е в изобилие!). 
Различните професии имат 
различни дефиниции за разум, 
които нямат общо помежду 
си: според физиците разумът 
е фактор, който се противо-
поставя на ентропията; спо-
ред биолозите разумът е са-
моорганизираща се материя; 
според математиците разу-
мът е всяка система, която 
успешно издържа теста на 
Алън Тюринг; според програ-
мистите – всеки програмен 
код, който имитира човеш-
ка познавателна дейност. Аз 
цял живот се занимавам с ма-
тематика и програмиране, 
откакто съм в Германия, ра-
ботя на много високо ниво и 
не съм доволен – напредъкът 
е бавен. Все още не можем 
да създадем системи, които 
да разпознават образи как-
то човека, и всички свързани 
с това неща – каране на кола, 
монтажни дейности, човеко-
подобен универсален робот. 
Слушал съм професионални 
курсове по когнитивна психо-
логия, но това са само неясни 
емпирични конструкции, кои-
то изобщо не ми дават позна-

ния как да конструирам нов 
алгоритъм. Машинният пре-
вод от един език на друг също 
не е на ниво – дори Google не 
може да направи качествен 
преводач. На нивото, на кое-
то сме в момента, ние прос-
то разчитаме на по-нови про-
цесори, с по-голяма изчисли-
телна мощ и върху тях да из-
пълняваме стари алгоритми, 
т. е. разчитаме на количест-
вено натрупване, което да 
доведе до качествен преход, 
а това е много съмнителен 
подход. В естествените нау-
ки няма подобен закон – това 
просто е една глупост на Хе-
гел. Невронните мрежи, кои-
то използваме за решаване 
на практически задачи, съдър-
жат 50-100 софтуерно симу-
лирани неврона, с няколко хи-
ляди връзки между тях и вся-
ка връзка има някаква теглов-
на функция. Тренирането дори 
на подобна малка невронна 
мрежа изисква огромни изчис-
лителни ресурси. А биологич-
ният човешки мозък съдържа 

милиарди неврони със сто-
тици милиарди връзки между 
тях. Т. е. това е задача с екс-
поненциална сложност. Мно-
го съмнително е дали човек 
се учи да разпознава образи 
и научава език по подобен на-
чин. С това не искам да кажа, 
че няма успехи. Искам да кажа, 
че успехите са малки, бавни 
и скъпи. Освен това, в тео-
ретичната математика има 
някои хипотези, според които 
изграждането на изкуствен 
интелект, равен на човешкия, 
не е възможно. Имам предвид 
работите на един американ-
ски математик – Уилям Демб-
ски, – но за момента това са 
хипотези, а не неоспорими 
факти. Колкото до Стивън 
Хокинг, той не е капацитет в 
изчислителната математи-
ка, а във физиката и матема-
тическата физика. Аз съм чел 
негови научни трудове (не по-
пулярните му книжки), най-ве-
че неговата основополагаща 
книга The Large Scale Structure 
of Space-Time (Всеобхватна-

та структура на времепрос-
транството), в която доказ-
ва теоремите за съществу-
ването на сингулярности в 
Общата теория на относи-
телността, т. е. на същест-
вуването на черни дупки. 
Това обаче е друга област, да-
леч от съвременните теории 
за сложността на информа-
цията и доколко тя подлежи 
на изчисляване. Сложността 
на една система е обекти-
вен факт, който подлежи на 
измерване. Има системи, кои-
то имат много големи разме-
ри, но съдържат само проста 
и повтаряща се (периодична) 
информация – като повтаря-
щите се кристални структу-
ри на замръзнала вода и сняг. 
Това е пример за голяма, но 
проста система. Тя не е ин-
тересна и нейното матема-
тическо описание е просто. 
Има и непериодични кристал-
ни структури, които също не 
са особено сложни, и те фор-
мират един важен клон от 
съвременната математика. 

Френският математик Ален 
Кон e водещ изследовател в 
тази област. Има обаче и ми-
ниатюрни по размери инфор-
мационни системи, които са 
изключително сложни и не са 
периодични – ДНК например. 
Тяхното математическо опи-
сание е трудно, всъщност за 
момента не е постигнато. За 
описанието на структурата 
на ДНК до момента се рабо-
ти със статистически мето-
ди, т. е. точен математиче-
ски модел няма. Темата е го-
ляма и не може да се изчерпи 
в такъв кратък текст.

Перспективите според 
мен са в създаването на кван-
тови компютри, които рабо-
тят на други физически прин-
ципи. Квантовите компютри 
използват същата матема-
тическа теория като сегаш-
ните, но при тях изчислител-
ният резултат се получава 
като суперпозиция на кванто-
ви състояния на елементарни 
частици, а не като суперпози-
ция на електрически сигнали, 
затова те осигуряват експо-
ненциално по-висока изчисли-
телна мощност. За момента 
квантови компютри има съз-
дадени само в няколко големи 
университета и на мен ми е 
известна само една амери-
канска фирма, която ги пред-
лага с търговски цели. •

3 януари 2020 г. Щутгарт, 
Германия

Петър Стайков

Перспективите според мен са в създа-
ването на квантови компютри, които 
работят на други физически принципи

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Лявото означава сила
Целият 20 век е доминиран 
от левицата и работнически-
те борби. Работническите 
синдикати, партии и револю-
ционни организации успяват 
да променят света, като на-
пълно унищожават дерегу-
лирания капитализъм от 19 
век в глобален мащаб. По це-
лия свят работниците, чрез 
своите борби, извоюват най-
важните социални придобив-
ки, на които се радваме днес, 
като 8-часовото ограничение 
на работния ден, почивните 
дни, масовото осигуряване и 
достъпа до здравеопазване и 
образование. Наред с тях, ра-
ботниците извоюват и мно-
жество политически придо-
бивки – от свободата на сло-
вото и медиите до всеобщо-
то избирателно право и рав-
ните права на жените. Всичко 
това е извоювано в различен 
контекст и с различни сред-
ства – от реформите в Бел-
гия, Холандия и Швеция, през 
продължителната класова 
борба, водена от синдикати-
те във Франция и Англия, до 
революционния метеж на из-
ток. Резултатът е създава-
нето на един нов свят, корен-
но различен от този през пре-
дходното столетие. От без-
правна експлоатирана маса, 
работниците се превръщат 

в основен политически играч 
на сцената на световната 
политика, успяват да заявят 
и наложат своите интереси 
над капитала в глобален ма-
щаб. В същото време, капита-
лизмът се оказва по-гъвкав, 
отколкото очакват револю-
ционерите на 20 век. Той се 
трансформира, усвоява огра-
ниченията, регулациите, дори 
част от работническите 
борби и в крайна сметка успя-
ва да се съхрани, макар и в не-
узнаваем вид.

Този процес не протича 
равномерно. Периодите на 
интензивна класова борба 
се редуват с периоди на ре-
акция. Работническото дви-
жение извоюва много победи, 
но и понася много тежки уда-
ри – двете световни войни 
и възходът на фашизма в Ев-
ропа успяват да нанесат не-
поправими щети на европей-
ските синдикати и работни-
чески организации, като на ня-
кои места те така и не успя-
ват да се възстановят. След 
войната настъпва нов пери-
од на интензивна класова бор-
ба през 60-те и 70-те години 
в Европа и по света, послед-
ван от поредния период на ре-
акция, а работещите по цял 
свят минават в отстъпле-
ние. Днешният период на ни-

ска класова активност и от-
слабване на глобалната леви-
ца започва през 80-те години 
на 20 век и причините за него 
могат да бъдат открити в 
комбинация от фактори. На-
ред със световната икономи-
ческа криза и разпадът на Из-
точния блок, който дотогава 
е постоянна заплаха, принуж-
даваща западните елити да 
отстъпват пред исканията 
на работниците от страх от 
революция, най-важният фак-
тор, повлиял на работниците 
по цял свят, е глобалното пре-
структуриране на капитали-
зма, свързано с изместване-
то на производството на Из-
ток и последвалия възход на 
финансовия капитал.

Изнасянето на производ-
ството на Изток обезсилва 
работниците и променя драс-
тично съотношението на си-
лите в класовия конфликт. 
Следствие от това пре-
структуриране е смазването 
на английската работниче-
ска класа по време на миньор-
ската стачка при управление-
то на Тачър и последвалият 
възход на неолиберализма от 
двете страни на Атлантика. 
Разгромът на английската ра-
ботническа класа е само един 
от по-известните моменти, 
но той е само част от този 

общ процес на промяна на съ-
отношението на силите, на-
ред с други емблематични съ-
бития като разгрома на ле-
тищните работници в САЩ 
и много други. Тези събития 
бележат началото на период 
на ниска класова активност, 
достигнала исторически ми-
нимум през 90-те години.

Пораженията на работни-
ческата класа през 80-те и 
90-те, последвалата пасив-
ност и разпространението 
на дух на конформизъм и под-
чинение сред работещите, 
водят до тежко раздробяване 
и дезориентация на светов-
ната левица. Същевремен-
но – както винаги в периоди 
на спад на класовата борба, – 
десните глашатаи на приви-
легированите класи бързат 
да погребат работническата 
класа и да обявят „края на ис-
торията”, а голяма част от 
левицата започва да им приг-
лася. Стискайки си ръцете с 
десницата по въпроса за кла-
сата, част от съвременните 
леви правят онова, което ля-
вото винаги прави, когато се 
откъсне от работниците – 
започва да се затваря, да се 
съзерцава и да търси други 
полета за изява, като развива 
най-странни теории и прак-
тики. Така, ненамерила поле 

за изява сред работниците, 
част от световната левица 
открива света на „потисна-
тите”. Това не е трудно, тъй 
като важни теми като равно-
правието на жените и анти-
расизма винаги са били част 
от политическия дневен ред 
на левицата. Тук обаче не ста-
ва дума за просто разглежда-
не на тези проблеми – нещо, 
което левицата винаги е пра-
вила – а за цялостна промяна 
на политическата парадигма: 
работническата класа е из-
хвърлена на боклука и замес-
тена от индивидуалистични-
те теории за „политики на са-
моопределяне”.

Частта от левицата, коя-
то завива към политиките 
на самоопределянето и нео-
либерализма, започва да изна-
мира всевъзможни „потисна-
ти” и да дроби хората на все 
по-ситни и по-ситни „самооп-
ределения” – транссексуални 
жени, бели мачисти, куиъри и 
десетки други различни поло-
ви, расови и културни разде-
ления и подразделения. Спо-
ред теориите на самоопре-
делянето, всички тези групи 
са потиснати, но по различен 
начин, което налага да ги раз-
глеждаме като отделни гру-
пи, със свои интереси, проти-
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Томас Мюнцер и Селската война в Германия
Томас Мюнцер (1489–1525 г.) 
е германски религиозен про-
поведник, идеолог на герман-
ската реформация, препода-
вател по теология и анабап-
тист1. От 1523 г. е пастор в 
Алстед, където проповядва 
идеята за създаване на „цар-
ство божие” на земята, за ре-
лигиозно и социално равен-
ство. Томас Мюнцер се опит-
ва да осъществи идеите за 
християнско комунистическо 
общество по време на Селска-
та война в Германия. Той вдъх-
новява селската армия, стре-
ми се да създаде революцио-
нен център на въстаналите 
народни маси в Тюринг-Сак-
сонския район.

Селската война в Германия 
е народно въстание през годи-
ните 1524–1526 в Централ-
на Европа, предимно на тери-
торията на Свещената Рим-
ска империя на германските 
народи. Все по-ожесточено-
то изнудване на селяните с 
ангарийни тегоби, разбунени-
те от Реформацията умове, 
постоянното разширяване 
на „господарските права” над 
селското население и неблаго-
приятните промени в общи-
те социални условия на сел-
ския живот в края на 15 и на-
чалото на 16 век са основни-
те причини за Селската вой-
на.

Подобно на предшества-
щите я хуситски войни, тя 
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воречащи си не само с „белия, 
привилегирован елит”, но и 
помежду си. В същността си, 
тези теории са израз на иде-
ите на буржоазния индивиду-
ализъм на десницата, което 
тласка тази част от леви-
те, изоставили класата си, 
към все по-близко сношение 
с модерните либерали и съз-
даване на това политическо 
пространство, доскоро доми-
ниращо публичния дискурс и 
известно като либералното 
ляво. Това либерално ляво пре-
връща тези потиснати гру-
пи в основен фокус на своите 
политики и създава куп тео-
рии – от либералния дискурс 
за промяна чрез вкарване на 
повече жени и малцинства 
в бордовете на директори-
те на компаниите до него-
вия антикапиталистически 
еквивалент – т. нар. интер-
секционализъм, според който 
носителите на революцията 
са именно тези потиснати 
и противопоставящи се на 
статуквото малцинства – 
гейове, бежанци, етнически, 
религиозни малцинства и пр. 
Това се превръща и в точка на 
пресичане между частта от 
антикапиталистическата 
левица, възприела тези идеи, 
и неолибералните капиталис-

тически мастодонти като 
американската Демократи-
ческа партия, християндемо-
кратите и други центристки 
сили, които с готовност се 
включват в играта на само-
определения чрез въвеждане-
то на всевъзможни безумни и 
ненужни регулации и свеждат 
политическия дебат до броя 
на тоалетните в държавни-
те учреждения и участието 
на брадати жени в олимпиа-
дата. Това за тях е начин да 

изкърпят оръфания си „про-
гресивен” камуфлаж, без да 
поставят под въпрос капи-
талистическото статукво, 
от което са част. В крайна 
сметка, ако никой не посяга 
на привилегиите и собстве-
ността им, на представите-
лите на привилегирования ка-
питалистически елит им е 
все тая дали ще има гей бра-
кове, или не.

Това далеч не означава, 
че лявото не трябва да има 

нищо общо с борбата на раз-
личните обезправени групи 
в обществото – напротив. 
Ако погледнем в историята 
на близкото минало, ще ви-
дим, че най-важните победи 
в тези борби са извоювани 
именно от работническата 
класа и нейните мощни орга-
низации през 60-те и 70-те го-
дини. Те, заедно със студент-
ското движение, успяват да 
изметат много от зловонни-
те буржоазни предразсъдъци, 
наследени от предишния век, 
както и окончателно да пре-
кършат властта на религиоз-
ните институции на Запад, 
които са най-отявлените им 
натрапници. Левицата оба-
че успява да извоюва толко-
ва значими победи на арена-
та на равноправието по съ-
щия начин, по който успява 
да извоюва и победите си на 
арената на класовата бор-
ба – чрез сила. В политиките 
на самоопределянето няма 
сила. Напротив – те се само-
ограничават до най-слабите 
елементи от обществото, 
тези, които винаги са в мал-
цинство и нямат потенциал 
за съпротива срещу статук-
вото. По този начин либе-
ралното ляво се прострелва 
в крака и се обрича на марги-
налност и безсилие. Лявото 
не трябва да говори от пози-

цията на жертва. Трябва да 
говори от позицията на сила-
та. Лявото винаги е черпило 
и черпи и днес своята сила от 
мнозинството – от органи-
зираните работници, мъже и 
жени, които съставляват ог-
ромната част от общество-
то. Освен силата на мнозин-
ството, работниците имат 
и индустриална сила, произ-
тичаща от тяхната продук-
тивна роля в икономиката – 
силата на стачката, с коя-
то работниците могат да 
поставят на колене управля-
ващите елити и да наложат 
своите интереси. Това е ис-
торията на работническата 
класа, която побеждава дере-
гулирания капитализъм от 19 
век. Това е и настоящето на 
работническата класа, коя-
то, докато пиша тези редо-
ве, превзема улиците на Па-
риж и другите големи градо-
ве на Франция, налага своята 
воля над интересите на една 
от най-мощните държавни 
машини на континента. Ра-
ботниците са единствената 
сила, която може да разгроми 
капиталистическите елити, 
да наложи своя интерес и да 
премахне както експлоатаци-
ята, така и всички останали 
форми на потисничество. •

Никола Петканов
За Без Лого

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Лявото означава сила
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Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
» » » продължава от миналия брой

Трябва да се отбележи, че со-
лидарността не означава са-
можертва или самоотрича-
не, подчиняване на своите 
интереси на интересите на 
обществото. Както Ерико 
Малатеста изяснява: Всички 
сме егоисти, всички се опит-
ваме да задоволим нуждите 
си. Анархистът обаче намира 
най-голямо удовлетворение в 
борбата за благото на всич-
ки, в борбата за постигане на 
общество, в което той може 
да бъде брат сред братя, сред 
здрави, мислещи, образовани и 
щастливи хора. И този, който 
се е приспособил, който е до-
волен от живота сред роби-
те и черпи печалбата си от 
труда на роби, не е анархист 
и не може да бъде анархист. 
За анархистите истинското 
богатство са другите хора и 
планетата, на която живеем.

Условието за съхранява-
нето на индивидуалността 
на един човек не означава, че 
анархистите са идеалисти, 
които вярват, че хората или 
идеите се развиват извън об-
ществото. Индивидуалност-
та и идеите растат и се раз-
виват в обществото, в резул-
тат на взаимодействието 
на материалните и интелек-
туалните условия, които хо-

рата активно анализират и 
тълкуват. Анархизмът зато-
ва е материалистическа те-
ория, признаваща, че идеите 
се развиват и растат в соци-
алното взаимодействие и ум-
ствената дейност на хората 
(Михаил Бакунин, Бог и държа-
вата). Това означава, че анар-
хистическото общество ще 
бъде създадено от хора, а не 
от някакво божество или по 
някакъв друг необичаен прин-
цип, тъй като небитието е 
най-малко проявяващо се в чо-
вешките отношения. Именно 
хората подготвят някакво съ-
битие според връзката и раз-
бирането си за нещата. (A. 
Беркман, Азбуката на анархи-
зма). Анархизмът се основава 
на идеята за независимост-
та на човека, на способнос-
тта му да действа и да пре-
образява своя живот, като 
смята, че е прав. С други думи, 
на свободата.

Същност на анархизма

Както пояснихме, „анархия” оз-
начава общество „без власт-
ници” или „без йерархична 
власт”. Анархистите не са 
против „авторитета” в сми-
съл на ползване на експерти, 
които са най-знаещи, квалифи-
цирани или мъдри, въпреки че 
смятат, че те не трябва да 

имат правомощията да при-
нуждават другите да след-
ват техните препоръки. В 
този смисъл анархизмът е ан-
тиавторитарен.

Анархистите са против 
диктатурата, защото смя-
тат, че никой човек не тряб-
ва да доминира над друг. Спо-
ред Сюзън Браун анархистите 
вярват в достойнството и в 
ценността на отделната лич-
ност. Властта постоянно на-
рушава баланса в общество-
то и води до самоунижение, 
като насърчава потиснати-
те да свалят правителство-
то и да станат на свой ред 
властници – така се унищо-
жават достойнството и са-
мочувствието, които са въз-
можни само при лична самос-
тоятелност. Освен това, до-
минирането води до експлоа-
тация, която е в основата на 
неравенството, бедността 
и социалните кризи. С други 
думи, същността на анархи-
зма е свободното сътрудни-
чество между хората, за да се 
увеличи максимално тяхната 
свобода и индивидуалност.

Сътрудничеството между 
хората е ключът към антиав-
торитаризма. Чрез сътруд-
ничество можем да развием 
и защитим собствената си 
уникалност, както и да обо-
гатим живота си. Свобода-

та помага на човек да познае 
собственото си човешко дос-
тойнство, да осъзнае целта 
на живота си, като признае 
това качество и на другите 
хора и си сътрудничи с тях за 
реализиране на общи идеали. 
(М. Бакунин)

Като антиавторитари-
сти, анархистите призна-
ват, че взаимодействието 
на хората има социален харак-
тер – те си влияят взаимно 
в хода на своята дейност. Не 
можем да избягаме от „власт-
та” на това взаимно влияние, 
защото, както ни напомня Ба-
кунин: премахването му би 
било смърт. И когато защита-
ваме свободата на масите, в 
никакъв случай не предлагаме 
премахването на което и да 
е от естествените влияния, 
които упражняват отделни 
индивиди или групи от индиви-
ди. Това, което искаме, е пре-
махването на влияния, които 
са изкуствени, привилегиро-
вани, „законни”, официални. С 
други думи, тези влияния, кои-
то идват от йерархичната 
власт.

Свободата

Според Бакунин свободата е 
уникална среда, в чиито преде-
ли достойнството и щастие-
то на човечеството се раз-

виват и увеличават. Тъй като 
хората притежават разум, 
отказът от тяхната сво-
бода означава отрицание на 
способността им да мислят. 
Това отрицание е отрицание 
на съществуването на хора-
та като разумни същества. 
За анархистите свободата е 
резултатът и необходимото 
условие за развитието на чо-
вечеството, защото: самият 
факт, … че човек има съзнание, 
създава желание да действа 
свободно. Жаждата за свобо-
да и себеизразяване е основна 
и доминираща черта на чове-
ка. … Анархизмът предлага да 
се спаси чувството на соб-
ствено достойнство и не-
зависимостта на индивида 
от всяко посегателство на 
властта. Само в свободата 
човек може да развие напъл-
но своите способности. Само 
в свободата той ще се научи 
да мисли и да действа. Само в 
свободата ще разбере истин-
ската сила на социалните за-
дължения, които обвързват 
хората и които са истински-
те основи на нормалния социа-
лен живот. (Ема Голдман)

За анархистите свободата 
е възможността на човека да 
постига целите си по начин, 
който му допада най-много. 
Това дава възможност на хо-

» » » продължава на страница 8

ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ НА РЕВОЛЮЦИИТЕ

Томас Мюнцер и Селската война в Германия
се изразява в масови вълнения 
от икономическо и религиоз-
но естество, в които участ-
ват селяни и граждани. Раз-
личните групи бунтовници 
провъзгласяват свои собст-
вени искания, в които хилядо-
летните религиозни стреме-
жи (като Второто пришест-
вие на Христос и краят на ис-
торията, които се очакват 
от 1492 г. – т. е. 7000 години 
от „сътворението на света”) 
се съчетават с комунистиче-
ски искания за социално равен-
ство. В края на 1524 г. привър-
жениците на Мюнцер създа-
ват „Писмото на сътворение-
то”, според което всички хора 
трябва да се обединят в хрис-
тиянско братство и да се бо-
рят срещу потисничество-
то от страна на духовната 
и светската власт. Самите 
потисници са обявени за от-
лъчени, докато не изоставят 
експлоататорските си стре-
межи. В това „Писмо” радика-
лизмът се изразява във воля-
та да се създаде общество 
на социално равнопоставени 
хора.

Към пролетта на 1525 г. 
Франкония (югозападна Герма-
ния) е вече обхваната от пла-
мъците на войната. Главните 
предводители на селяните 
извън Франкония са рицарят 
Флориан Хайер с неговия „Че-
рен отряд” и Джекоб Рорбах 

(„Малкия Джак”). Те са актив-
ни последователи на програ-
мата, предложена от Мюнцер 
в „Писмото”. В цяла Франко-
ния селяните демонстрират 
своята непоклатима вярност 
към нейните принципи, като 
унищожават замъците и ма-
настирите.

В същото време Мюнцер, в 
Тюрингия, предприема реши-
телни опити да промени хода 
на войната. През 1525 г. той 
успява да направи град Мюлха-
узен център на селското дви-
жение в Тюрингия и Саксония. 
Бунтовниците действат в 
много точки на тези земи. Въ-
оръжените отряди окупират 
градове, замъци, имения и ма-
настири. По указания на Мюн-
цер селяните разделят госпо-
дарските земи и богатства 
помежду си. Той се ползва с го-
лямо доверие сред тях и те 
се съветват с него по всич-
ки въпроси – от борбата сре-
щу феодалите до своите сто-
пански дела. Трябва да отбеле-
жим, че в селската война Мар-
тин Лутер избира страната 
на аристократите против 
селяните.

Селската война в Герма-
ния е най-голямото народ-
но въстание в Европа преди 
Френската революция. Кон-
фликтът, който се разгръща 
предимно в южните, западни-
те и централните райони на 
съвременна Германия, засяга 
и съседните Елзас, Австрия 

и Швейцария, за да достигне 
своя връх през пролетта и ля-
тото на 1525 г., когато близо 
300 000 разбунтувани селяни 
взимат участие в събития-
та. На 15 май 1525 г. войска-
та на Мюнцер обаче е разби-
та при Франкенхаузен, сами-
ят той е пленен, измъчван и 
обезглавен. Според силно за-
нижените оценки броят на 
жертвите в тези боеве е око-
ло 100 000 души. •

БЕЛЕЖКИ:

1 Анабаптизмът е крайно рефор-
маторско течение в християнство-
то от 16 век, разпространено в Гер-
мания, Швейцария и Холандия. Анабап-
тистите отричат религиозните 
догми и обреди, както и участието 
във властта, поради което са обяве-
ни за еретици и жестоко преследва-
ни през XVI и XVII век както от ка-
толици, така и от протестанти. Те 
се придържат към комунистическа-
та идея за обща собственост и след 
Селската война, през 1534–1535 г. об-
разуват Мюнстерската Комуна. В 
обсадения Мюнстер анабаптистите 
конфискуват имуществото на църк-
вите и манастирите, отменят дъл-
говете и заменят паричното обръ-
щение с равноправно разпределение 
на предметите за потребление. Ко-
муната просъществува 14 месеца и 
е унищожена от аристократите. Тя 
може да се разглежда като ранно въ-
плъщение на „месианския комунизъм”. 
Такива религиозни общности са се 
съхранили и до днес.
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ПРОБЛЯСЪЦИ

Свобода на словото в Европа
Има ли свобода на словото в 
Европа? За източната част 
на континента, Русия, която 
се управлява от консерватив-
на и капиталистическа буржо-
азия, или Украйна, в която вър-
луват крайни националисти, 
всички сме чували. „Свободни-
те” медии на Западна Европа 
надълго и нашироко ни извес-
тяват за липсата на свобода 
на словото и изразяването на 
лични убеждения в Русия. Неза-
висимите медии и източници 
потвърждават изнесените 
факти. Русия не е най-добро-
то място на света да гово-
риш каквото си искаш или да 
споделяш открито политиче-
ските си възгледи. Нападения 
над журналисти, отказ на дос-
тъп и депортиране на неудоб-
ните, съдебни процеси. От 
друга страна, доминираните 
от Москва медии не ни оста-
вят на мира с липсата на сво-
бода на словото в Украйна. Въ-
преки твърденията на евро-
пейските правозащитни ор-
ганизации за относително по-
голямата свобода на словото 
в западната съседка на Русия, 
убийствата на журналисти в 
Украйна от 2010 година насам 
не само не са спрели, а дости-
гат връх именно с цели 5 слу-
чая през 2014 г. Сателитни-
ят на Русия режим в Беларус 
не се и очаква да бъде по-сво-
боден от този на господари-
те си. Либералните източно-
европейски зони на влияние на 

НАТО и Европейския съюз оба-
че също не са значимо изклю-
чение.

Например у нас съмнител-
ното убийство на журналист-
ка в Русе, разследваща далаве-
рите на управляващите, буди 
тревоги. Полицията пък раз-
следва неудобните журнали-
сти, а новосъздадени струк-
тури на властта бързат да 
докажат верността си, като 
преследват например Дими-
тър Стоянов, автор на сай-
та „Бивол”, и задържат Атила 
Биро, списващ румънски раз-
следващ сайт.

За южната ни съседка Тур-
ция е излишно да говорим. Да 
си неудобен на властта жур-
налист там е почти равно-
силно на смъртна присъда. 
Оказа се, че да бъдеш неудо-
бен и на властта в Саудитска 
Арабия, също е смъртоносно 
в Турция. Изглежда на изток и 
на юг не сме много свободни.

Питам се все пак свобод-
ни ли са на Запад, има ли го-
ляма разлика? Да, има по-голя-
мо разнообразие, има и доста 
частни медии, има и усещане 
за плурализъм, а и повечето 
изследвания твърдят, че има 
свобода на словото. Парични-
ят ценз обаче също отрязва 
достъпа на масовия консума-
тор на информация до финан-
сово независими източници. 
За достъп до информация в 
интернет е необходим … дос-
тъп до интернет (не безпла-

тен) и компютър (също не без-
платен). Дори и там изнасяне-
то на неудобна за управлява-
щите западния блок информа-
ция не е като да не се цензури-
ра и санкционира.

Джулиан Асандж, автор на 
сайта Wikileaks, изнесъл ин-
формация за насилие над ци-
вилни от армията на САЩ, е 
лъжливо обвинен в изнасил-
ване (обвиненията в послед-
ствие са оттеглени), само за 
да могат САЩ да го екстради-
рат и осъдят за държавна из-

мяна. В момента му е дадена 
ефективна присъда една го-
дина затвор за нарушаване 
на гаранция и чака дело за ек-
страдиране от Великобрита-
ния в САЩ.

Всъщност темата с дър-
жавната измяна е на мода. На-
пример в Швеция британски-
те спецслужби, под прикри-
тие на частна адвокатска 
кантора, плащат на неправи-
телствени организации да из-
готвят списък и обвиняват в 
шпионаж в полза на чужда дър-
жава множество журналисти 
и активисти на леви органи-
зации. Хакерска атака разкри-
ва заговора и информацията 
става публична, но какво зна-
чение има това, ако никой не 
иска да я публикува? Големите 
медии отказват, а тези, кои-
то се опитват да разпрос-
транят информацията, също 
са обвинени, че са агенти на 
чужда държава.

Друг пример: британският 
вестник „Гардиън” публикува 
статия за корупцията в Бъл-
гария, препечатана от сайта 
„Бивол”. От 5 хиляди думи до-
клад, публикуван на сайта, в 
печатното издание „изпадат” 
имената на повечето замесе-
ни в корупция политици и ос-
тава само твърдението, че 
някои са свързани с руски биз-
несмени.

Какво тогава можем да ка-
жем за свободата на слово-
то? Свобода на словото има, 

само когато е изгодна на уп-
равляващата буржоазия. Ина-
че няма. Тази „свобода” се нала-
га на изток с желязна ръка, на 
юг – с нажежено желязо, на за-
пад – с кадифена ръкавица, но 
под нея – същата стоманена 
десница.

В тези събития забелязва-
ме и друг притеснителен и 
важен момент. Нашите либе-
рални „приятели” от различни 
неправителствени, правоза-
щитни и свободомислещи ор-
ганизации участват активно 
в тази информационна бор-
ба и то на страната на капи-
талиста, а не на обикновения 
човек. Печатат и отразяват 
в докладите си само инфор-
мация, изгодна на спонсори-
те им, и активно участват в 
борбата с неудобните за бла-
годетелите им потисници. 
Свързаните с въпросния бла-
годетел обаче удобно забра-
вят или леко пропускат.

И се питам, другари, ако 
така се борят либералите за 
всички права, борба ли е това 
изобщо? А също, ако свобода-
та на „свободните” общества 
е финансово цензурирана, не е 
ли само декор – точно същи-
ят като декора, издигнат от 
„комунистическите” управни-
ци преди демократизацията 
през деветдесетте години? 
Все пак и тогава всички бяхме 
равни и свободни и за свобода 
по цял свят се борехме. •

Федман Касад

Тази „свобода“ 
се налага на 
изток с желязна 
ръка, на юг – 
с нажежено 
желязо, 
на запад – 
с кадифена 
ръкавица, но под 
нея – същата 
стоманена 
десница.

ИДЕИ, СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
рата да бъдат инициативни и 
да вземат решения самостоя-
телно. Само свободата може 
да гарантира на човек него-
вото собствено развитие и 
индивидуалност. Това е така, 
защото, когато хората сами 
контролират и изпълняват 
собствените си решения, те 
са длъжни да мислят какво и 
как правят, а това не може да 
има друг ефект, освен човеш-
кото развитие.

Свободата е предпостав-
ка за максимално развитие 
на индивидуалния потенциал, 
който е продукт на социално-
то развитие и може да бъде 
постигнат само в общество-
то. Здравата, свободна общ-
ност развива свободни инди-
види, които от своя страна 
формират общността и обо-
гатяват социалните отно-
шения между хората, от кои-
то тя е съставена. Социал-
но породени привилегии не 
съществуват, тъй като те 
са юридически записани върху 
парчета хартия, но само кога-
то са станали вроден навик за 
хората и когато всяко посега-
телство срещу тях е било по-
срещано със силна съпроти-
ва на народните маси… Всеки 
постига уважението (отно-
шението) на другите, когато 

знае как да защити достойн-
ството си като личност. Това 
е вярно не само в личния, но 
също и в обществения живот. 
(Рудолф Рокер)

Накратко, свободата е въз-
можна само в обществото. 
М. Букчин пише: Фактът, че 
хората имат свобода, неза-
висимост и автономия в да-
ден исторически период, е ре-
зултат от дългосрочно соци-
ално развитие, от установе-
ни традиции… В Колективно-
то развитие – индивидите 
са длъжни да играят основна 
роля в него, ако искат да бъ-
дат свободни.

Свободата изисква оба-
че необходимия вид социална 
среда, за да расте и да се раз-
вива. Средата трябва да бъде 
децентрализирана и да се ос-
новава на прякото управление 
на производството от ра-
ботниците, защото центра-
лизацията означава принуди-
телна власт, докато самоу-
правлението е същността на 
свободата. То гарантира, че 
индивидите развиват всички 
свои способности – особено 
умствените. Йерархията, на-
против, замества умствена-
та им дейност, като извърш-
ва същите операции и мисли 
вместо тях. По този начин, 
вместо да развива техните 
способности, йерархията съз-

дава от хората автомати 
и притъпява тяхното разви-
тие.

Поради тази причина анар-
хистите се противопоста-
вят на капитализма и държа-
вата. Френският анархист 
Себастиан Фор отбеляза, че 
властта съществува в две 
основни форми: политическа-
та форма е държавата, а ико-
номическата форма е частна-
та собственост. Капитали-
змът, подобно на държавата, 
се основава на централизира-
ната власт (на властта на 
шефа над работника), чиято 
основна цел е да държи упра-
влението на труда в ръцете 
на капиталиста, а не на тези, 
които го извършват. Това оз-
начава, че сериозното, оконча-
телно и пълно освобождение 
на работниците е възможно 
само при едно условие: прех-
върляне на капитала, тоест 

на суровините и на всички ин-
струменти на труда, включи-
телно земята, в ръцете на ко-
лективните органи на работ-
ниците. (Михаил Бакунин)

Ноам Чомски смята, че по-
следователният анархист 
трябва да се противопоста-
вя на частната собственост 
върху средствата за произ-
водство и на робията на за-
платите, която е компонент 
на тази система, като несъв-
местима с принципа: трудът 
да бъде свободен и управляван 
от производителите.

Така свободата за анархи-
стите означава неавтори-
тарно общество, в което се 
осъществява самоуправле-
нието на индивиди и групи от 
индивиди. Това означава, че 
анархистическото общество 
ще има непринудителен ха-
рактер, тоест при него наси-
лието или заплахата от наси-
лие няма да бъдат използвани 
за „убеждаване” на хората да 
направят нещо. Второ, това 
означава, че анархистите са 
последователни привържени-
ци на индивидуалния сувере-
нитет, поради което се про-
тивопоставят и на институ-
циите, основани върху прину-
дителната власт. И накрая, 
това означава, че противо-
поставянето на анархисти-
те на „управлението” е про-

тивопоставяне на центра-
лизираните, йерархични, бю-
рократични организации или 
на правителството. Те не се 
противопоставят на самоу-
правлението чрез конфедера-
цията на децентрализирани 
организации, основани на пря-
ката демокрация, но се про-
тивопоставят на „предста-
вителите”, на делегирането 
на власт. Тъй като властта 
е обратното на свободата, 
следователно всяка форма на 
организация, основана на деле-
гиране на власт, представля-
ва заплаха за свободата и дос-
тойнството на хората, под-
чинени на тази власт.

Анархистите смятат, че 
свободата е единствената 
социална среда, в която чо-
вешкото достойнство и раз-
нообразие могат да процъф-
тяват. При капитализма и 
правителството свобода-
та не съществува за мнозин-
ството, тъй като частната 
собственост и йерархията 
подчиняват наклонностите 
и съжденията на повечето ин-
дивиди на волята на управля-
ващите, като ограничават 
строго тяхната свобода и 
правят невъзможно напълно 
да се развият всички матери-
ални, интелектуални и морал-
ни ценности, скрити във все-
ки от нас. (М. Бакунин) •
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АНАРХИЗЪМ И АНАРХОСИНДИКАЛИЗЪМ

Защо IT специалистите трябва да се синдикализират?
Несъмнено ние, IT специали-
стите, сме сред най-добре 
живеещите хора в България. 
Да работиш като програ-
мист, Dev Ops, администра-
тор, системен архитект или 
на някоя друга неразбираема 
за останалите хора позиция, 
носи пари в сметката и прес-
тиж на масата. Изглежда ся-
каш „времето е наше”. Докато 
повечето хора продават па-
нелки, IT хората си купуваме 
апартаменти на зелено. До-
като повечето хора затлъс-
тяват и боледуват, IT хората 
ваяме тела във фитнес зали и 
био магазини. Докато повече-
то хора постепенно остават 
без зъби, защото не могат да 
си позволят зъболекар, IT хо-
рата ползваме допълнително 
здравно осигуряване. Докато 
повечето хора мечтаят да 
отидат да работят на Запад, 
IT хората ходим там на коман-
дировки и екскурзии.

Тогава защо ни е на нас, IT 
хората, да се занимаваме 
със синдикализъм?

Синдикализмът е сдружаване 
на хората от работническа-
та класа за защита на общи-
те им интереси. Икономиче-
ската класа е група хора със 
сходно отношение към раз-
пределението на ресурсите в 
обществото. Отношението 
на хората от работническа-
та класа към разпределение-

то на ресурсите е много не-
приятно – те създават почти 
всичко, а използват само мал-
ка част от него. А IT служите-
лите, колкото и да е странно 
за някои от нас да си го при-
знаят, също сме работници.

Без съмнение, IT работни-
ците използваме по-голяма 
част от плодовете на човеш-
кия труд, в сравнение с оста-
налите хора. Много от нас ка-
рат скъпи автомобили, живе-
ем в просторни жилища и не 
гледаме цените на храната в 
магазина. Но си оставаме ра-
ботници. И нашето отноше-
ние към разпределението на 
ресурсите по същество е съ-
щото.

Високите заплати в сфера-
та на новите технологии не 

са прецедент. От зората на 
индустриалното общество 
съществуват и висококвали-
фицирани работници – тясно 
специализирано малцинство, 
което получава по-високо за-
плащане. Ако днес у нас един 
програмист взема колкото 
трима трактористи, то пре-
ди 200 години един машинист 
е получавал колкото четири-
ма копачи. Но това не превър-
на машинистите в собстве-
ници на локомотивите, както 
и днешните програмисти не 
се превръщат в собственици 
на технологични гиганти, кол-
кото и от телевизионния ек-
ран да се опитват да ни убе-
дят в противното.

Наистина, IT сферата в 
България е своеобразно изклю-

чение. Доходите на много от 
IT хората са сравними с до-
ходите на колегите ни на За-
пад, а разходите – с разходи-
те на сънародниците ни от 
Изток. Тази разлика в стан-
дарта подхранва илюзията за 
изключителност, която цари 
сред много от колегите ни. 
Но в момента, в който някой 
от нас мигрира на Запад, се 
сблъсква със същата експлоа-
тация, с която се сблъскват 
и останалите работници. В 
страните, където работни-
ческата класа няколко века 
води борби за защита на ко-
лективния си интерес, запла-
щането на един програмист 
далеч не се различава толко-
ва от заплащането на един 
тракторист, колкото тук.

Дори в България голямата 
разлика в заплащането меж-
ду IT хората и останалите 
работници е незначителна, 
на фона на разликата в дохо-
дите между работниците и 
техните работодатели. Ако 
се вярва на сайта zaplatomer.
bg, средната месечна за-
плата на един Java програ-
мист в България е малко под 
3500 лева, което прави около 
40 000 лева годишно. Взехме 
годишния финансов отчет на 
случайна българска фирма с 
близо 400 програмисти – пе-
чалбата ґ за 2018 е била около 
3 500 000 лв. Тоест всеки от 
петимата собственици е за-
богатял с около 700 000 лева 
през последната година. От-
делно от това, той е получа-
вал заплата като висш служи-
тел във фирмата, която, спо-
ред zaplatomer.bg, е близо два 
пъти по-висока от тази на 
обикновените програмисти. 
Можем да кажем, че – без зна-
чение дали го осъзнават, или 
не – огромната част от про-
грамистите получават сред-
но 20 пъти по-малко от рабо-
тодателите си.

Разбира се, секторът е дос-
та разнообразен и подобни 
сметки много трудно могат 
да се направят за всяка фир-
ма. С големите международни 
корпорации е особено трудно 
поради безочливото им укри-
ване на данъци. Добре знаем 
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Всички членове на клуба – и нашите 
IT работодатели, и наследниците на 
„червените милиардери“ – имат един 
общ интерес – заплатите в България 
да бъдат ниски, защото печелят от 

труда на хората в нея.

АНАРХОРАФИНЕРИЯ

АНАТОМИЯ НА ДЪРЖАВАТА от Мъри Ротбард
А В ТО Р И З И РА Н  ДО  Н Е У З Н А В А Е М О С Т  И  О Б ЪР Н АТ  „ Н АО П А К И ”  П Р ЕВ ОД  Н А  Г.  К .
Кратък предговор от 
редактора

Мъри Ротбард е изобретател и 
виден теоретик на бозата, на коя-
то капиталистите викат „анархи-
зъм”, анархистите викат „капита-
лизъм”, а пищисаните в тоз стъ-
писващ разнобой чада на либерал-
ната образователна фуражомелка 
етикетират с оксиморона „анархо-
капитализъм”, за да не им дразни из-
тощените от мисловен недоимък 
полукълба.

В няколко поредни броя по 
под баващ начин отбелязваме при-
носа на почившия преди 15 лета 
о‘бозе бозаджия към философията с 
филтриран, денатуриран и рафини-
ран превод от Георги Константи-
нов на неговото избрано съчине-
ние Анатомия на държавата (1974).

Най-голямата заплаха 

за държавата е независимата 

интелектуална критика

Какво не е държавата?

Всички политически партии 
ни убеждават, че държавата 
е институция, която предос-
тавя общественополезни ус-
луги. Някои теоретици я почи-
тат като апотеоз на обще-
ството; други я разглеждат 
като необходимо средство за 
постигане на целите на чове-

чеството, което е антагонис-
тично на „частния сектор”, с 
който е в конкуренция. С раз-
пространението на демокра-
цията нейното идентифици-
ране с Обществото се удвоя-
ва и се стига до умопомрачи-
телни емоционални лозунги 
от рода на „Ние сме Държава-
та (правителството)”.

Удобното множествено 
число „Ние” позволява да се 
прикрива политическата ре-
алност с идеологически каму-
флаж. Ако „ние сме държавата”, 
тогава е без значение как тя 
действа срещу даден индивид. 
Нейното действие е честно и 
не е деспотично, то трябва да 
бъде прието „доброволно” от 
страна на индивида, защото 
той е частица от това „Ние”. 
Ако държавата повика човек в 
армията, хвърли го в затвора 
или го разстреля за бунт сре-
щу нея, то „той прави това 
сам на себе си” и следовател-
но нищо страшно не се е слу-
чило. Ако се следва тази логи-
ка, може да се каже, че газифи-
цираните от нацисткото пра-
вителство евреи или унищо-
жените в сталинския ГУЛАГ 
„питомци” не са били убити, а 
са се „самоубили”, тъй като са 
били част от държавата („Ние 
сме Държавата!”) и следова-
телно всичко, което тя им е 

направила, е направено с тях-
ното пълно съгласие.

Затова трябва да подчер-
таем, че „Ние” не сме правител-
ството и правителството не 
е „Ние”. Правителството по 
никакъв начин не „представля-
ва” мнозинството от хората. 
Дори и да представляваше 70% 
от тях, ако те решат да убият 
останалите 30%, това би било 
убийство, а не доброволно са-
моубийство на унищоженото 
малцинство. На никакви мета-
фори или измамни безсмисли-
ци от рода на „всички сме част 
едни от други” не трябва да се 
позволява да засенчат този ос-
новополагащ факт.

Ако държавата не е „Ние”, 
ако тя не е едно „човешко се-
мейство”, което се събира за-
едно, за да реши общите си 
проблеми, ако не е синдикално 
събрание или селски клуб, тога-
ва какво е?

Накратко, държавата е ор-
ганизация на експлоататор-
ската класа в обществото, 
която се стреми да поддържа 
своя монопол върху използване-
то на принудата и насилието 
срещу класата на експлоати-
раните в определена терито-
рия с цел да ги накара да се при-
мирят с експлоатацията, при-
вилегиите, социалното нера-
венство и потисничеството.

Кои са експлоататорите и 
кои са експлоатираните?

Първите са собствениците на 
икономиката, било частни (ин-
дивидуални или групови), било 
държавни (на колектива, обра-
зуван от политическата (пар-
тийна, военно-полицейска, ад-
министративна и стопанска 
бюрокрация), а вторите са ли-
шените от средства за пре-
питание и поради това прину-
дени да се продават на борса-
та на труда или да се подчиня-
ват на заповедите и разпоред-
бите на стоящите над тях в 
обществената йерархия. Тези 
две основни социални класи в 
капиталистическото обще-
ство се състоят от различни 
прослойки. Между тях е така 
наречената средна класа, коя-
то има двойнствено положе-
ние и отношение спрямо екс-
плоататори и експлоатирани.

Държавата (държавният 
апарат или съвкупност от ин-
ституции) е организация, коя-
то получава своите доходи, 
като използва принуда, тоест 
заплашва своите поданици или 
т. нар. граждани със затвор и 
оръжие. Използвайки насили-
ето за получаване на доходи, 
държавата обикновено не спи-
ра до там, а регулира и дикту-
ва живота и останалите дей-

ности на своите поданици. Из-
глежда, че за да се докаже това 
твърдение, е достатъчно 
обикновеното наблюдение на 
действията на всички държави 
през цялата история и навсякъ-
де по света; мъглата от лъжи 
и митове обаче толкова дълго 
крие тази дейност на държава-
та, че е необходимо специално 
и детайлно обяснение.

Какво представлява 
държавата?

Горе казахме нещо по въпроса, 
тук продължаваме. Човек идва 
на този свят гол и е принуден 
да използва ума и мишците си, 
за да се научи как да добие бо-
гатствата, дадени му от при-
родата, и как да ги преобразу-
ва във форми, условия и среда, 
в които те могат да бъдат 
използвани за задоволяване на 
неговите и общите нужди и за 
подобряване на жизнения стан-
дарт. Човек може да постигне 
това, само като използва своя 
труд, ум и енергия, за да прера-
ботва природните богатства 
(чрез „производството”) и да ги 
разпределя заедно с продукти-
те, създадени от други хора. 
Човекът е открил, че чрез про-
цеса на доброволен и взаимно-
изгоден труд, производител-
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АНАРХИЗЪМ И АНАРХОСИНДИКАЛИЗЪМ

Защо IT специалистите трябва да се синдикализират?
как, според собствените им 
отчети, Billa и Kaufland про-
дължават да губят от бизне-
са си в България, а Amazon се 
крепи на милостта на прави-
телството на САЩ. VMware 
също работи „на загуба” в Бъл-
гария – през 2018 е „загубила” 
около 12 000 000 лева, като 
средният месечен разход на 
фирмата за всеки служител е 
бил близо 10 000 лв. Ако повяр-
ваме на тези числа излиза, че 
компанията стои в България, 
за да могат служителите ґ да 
вдигат цените на имотите в 
София – няма да се учудим, ако 
правителството скоро се на-
меси, за да „спаси инвестито-
ра”… Но, ако трябва да бъдем 
сериозни, чуждестранните 
собственици печелят много 
повече от местните – прос-
то са по-умели и по-смели в 
укриването на данъци.

И понеже говорим за класо-
ва принадлежност, нека погле-
днем към класата на работо-
дателите. В България хората, 
които могат да си позволят 
да преживяват само от соб-
ствеността си, без да рабо-
тят, са твърде малко, но за-
това пък са забележителни. 
Ние, простосмъртните, не 
можем да знаем доходите на 
предприемачи и „визионери” с 
национално значение като Де-
лян Пеевски или Кирил Домус-
чиев. Но, според публикации-

те в медиите, имущество-
то на няколко десетки таки-
ва „бизнесмени” се измерва в 
стотици милиони и дори ми-
лиарди левове. За тях рабо-
тят огромната част от хо-
рата в България. Мечтата на 
нашите IT работодатели не-
съмнено е да влязат в същия 
клуб (всъщност някои от тях 
вече са в него, а други понача-
ло произлизат от там). Всич-
ки членове на клуба – и наши-
те IT работодатели, и наслед-
ниците на „червените милиар-
дери” – имат един общ инте-
рес – заплатите в България да 
бъдат ниски, защото печелят 
от труда на хората в нея.

Нашият интерес, на рабо-
тещите хора, също е общ – 
по-високо заплатен труд, по-

вече свободно време и – в края 
на краищата – повече свобо-
да и сигурност за всички.

Разбира се, може да опита-
ме другото. Вместо класова 
война – срещу малцината ра-
ботодатели, – можем да во-
дим вътрешнокласова – сре-
щу останалите работници. 
Ако техните доходи остават 
ниски, толкова по-лесно ще 
можем да ги експлоатираме 
самите ние. Когато плащаме 
за услуги, ще плащаме по-ев-
тино. Когато бъдем в компа-
ния, думата ни ще тежи, за-
щото ще сме по-богати. Но 
всъщност така ще загубим 
повече.

В по-социалните страни 
разликата в заплащането е 
по-малка, но всички работни-

ци заедно – и IT специалисти-
те, и миячите на улици – живе-
ят по-добре. Инфраструкту-
рата е несравнимо по-добра. 
Животът е по-предвидим. Хо-
рата работят по-малко днес 
и са по-спокойни за утре. За 
сравнение, в една Индия на-
пример, разликата в доходи-
те на работниците е мно-
го по-висока,… но българите, 
дори програмистите, мигри-
рат към Германия, а не към Ин-
дия. Ако трябва да обобщим, 
всяка победа над класата на 
собствениците ни носи пол-
зи, които никоя победа над 
собствената ни класа не би 
могла да донесе.

Затова, вместо да се рад-
ваме, че получаваме пове-
че пари от родителите си, 

връстниците си, съученици-
те и – почти винаги – учи-
телите си, трябва да се бо-
рим заедно с тях, за да полу-
чават всички работещи пове-
че. Повече пари, повече време, 
повече свобода от всякакъв 
вид – икономическа, полити-
ческа, дори информационна. 
При това ние, IT специалисти-
те, имаме възможността и 
носим отговорността да бъ-
дем в първите редици на тази 
борба.

Преди всичко, ние знаем и 
можем много. Технологиите 
въобще и комуникационните, 
в частност, лежат в основа-
та на днешното общество. 
Никоя обществена промяна 
не може да се реализира без 
участието на хора с нашите 
умения. Ние можем да обезпе-
чим технологично едно обще-
ство на по-свободни и по-ов-
ластени хора.

Освен това, ние имаме 
много. Все по-малко са работ-
ниците, които се радват на 
дългосрочни работни места, 
на личностно и кариерно раз-
витие на работното си мяс-
то. Ние разполагаме с повече 
достъп до информация, пове-
че умения в обработването 
ґ, повече практика в органи-
зирането на работен процес 
от повечето си сънародници. 
Освен че умеем да боравим с 
технологиите, умеем да ана-
лизираме процесите, да орга-
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Затова, вместо да се радваме, че 
получаваме повече пари от родителите 

си, връстниците си, съучениците 
и – почти винаги – учителите си, 

трябва да се борим заедно с тях, за да 
получават всички работещи повече.

АНАРХОРАФИНЕРИЯ

АНАТОМИЯ НА ДЪРЖАВАТА от Мъри Ротбард
ността, а оттам и жизнени-
ят стандарт на всички учас-
тници в трудовите процеси 
може невероятно да се пови-
ши. Единственият „естест-
вен” начин човек да оцелее и да 
постигне просперитет е да 
използва своя труд, ум и енер-
гия, за да участва в процеса на 
производство и разпределе-
ние. Той прави това, като пър-
во открива ресурсите и след 
това ги преобразува, за да ги 
превърне в продукти за по-
требление, след което ги раз-
пределя според своите и на 
други хора нужди (съобразени 
с планираните за целта про-
изводствени възможности). 
Следователно естественият 
път, продиктуван от изисква-
нията на човешката природа, 
е пътят на колективен труд и 
разпределение. Отклонени от 
този път през новокаменната 
епоха (неолита), посредством 
грабежа и придружаващата го 
политическа контрареволю-
ция, чиято „висша фаза” е съз-
даването на държавата, хора-
та се връщат към методи на 
борба за съществувание, чрез 
заграбване на ресурсите и пре-
връщане на „ближни” и далечни 
в роби (в „говорещи средства 
за производство”), които пра-
вят обидна за вълка сентен-
цията „човек за човека е вълк”. 

Вместо мирното и хармонич-
но производство и разпределе-
ние, „А” получава „своето” само 
за сметка на „B”.

Немският социолог Франц 
Опенхаймер твърди, че има 
два и само два взаимно изключ-
ващи се начина за придобиване 
на богатства. Първият, чрез 
производство и разпределе-
ние на продукти – без прину-
да, – той нарича метод с „ико-
номически средства”. Други-
ят метод е по-опростен и не 
изисква производителност. 
Това е заграбване на стоки и 
услуги, произведени от дру-
ги хора, чрез принуда и наси-
лие. Него Опенхаймер нарича 
метод за придобиване на бо-
гатства с „политически сред-
ства”. „Естественият път” на 
човека за неговото оцеляване 
и просперитет на тази земя 
е мирното използване на раз-
ума и енергията за производ-
ство. Трябва да е ясно, че на-
силственият хищнически път 
противоречи на естествения 
закон; той е паразитен, защо-
то, вместо да увеличава про-
изводството, го намалява. 
„Вторият път” преразпределя 
продуктите в полза на парази-
тен и разрушителен индивид 
или група; такова преразпре-
деление намалява не само про-
изведеното количество, но и 
стимула на производителя да 
произвежда други продукти и 

услуги, освен за собственото 
си съществувание.

В капиталистическото об-
щество, където производ-
ството се извършва с наемен 
труд, двата метода за придо-
биване на богатства – „ико-
номически” и „политически” – 
използват икономическата и 
извъникономическата прину-
да, упражнявани от капита-
ла и държавата, които не са 
разделени с китайска стена, а 
са само две форми на господ-
ството. Гладът вследствие 
отстраняването на индивида 
от собствеността (чрез пре-
връщането на обществената 
собственост в частна) при-
нуждава пролетария да се про-
дава или да разчита на мило-
сърдието на властниците.

Сега може да се отгово-
ри по-пълно на въпроса: какво 
е държавата? Според Франц 
Опенхаймер тя е „организация 
на политическите средства”. 
Той твърди: Има два и само 
два коренно противоположни 
начина, по които човек, нужда-
ещ се от храна, може да придо-
бие необходимите средства за 
задоволяване на нуждите си. 
Това са работата и грабежът, 
собственият труд и насил-
ственото изземване на проду-
ктите на труда на други хора… 
… Държавата, следователно, не 
може да се роди, докато иконо-
мическият метод не е създал 

определено количество проду-
кти за задоволяване на нужди-
те, които могат да бъдат кон-
фискувани или заграбени с по-
мощта на въоръжен грабеж и 
насилие.

Ето защо институциите на 
държавата са систематиза-
ция на хищническите процеси 
върху дадена територия. Ней-
ната престъпност е посто-
янна, но принудата и парази-
тизмът могат да бъдат пре-
къснати по всяко време пора-
ди съпротивата на жертвите. 
Държавата е законен, правен и 
систематичен канал за краж-
ба на продуктите на чуждия 
труд; тя представлява каста-
паразит върху общественото 
тяло. Тъй като производство-
то трябва да предхожда краж-
бата, разпределението пред-
шества държавата. Тя никога 
не е създавана чрез „общест-
вен договор” и винаги се е раж-
дала чрез завладяване и експло-
атация. Класически е приме-
рът с племето на завоевате-
лите, което прекратява изпи-
тания метод за ограбване и из-
требване на завладяното пле-
ме, осъзнавайки, че може да се 
граби по-дълго, по-надеждно и в 
по-приятна обстановка, ако на 
завладяното племе се позволи 
да живее и да произвежда, а са-
мите завоеватели се заселват 
сред тях като владетели, изис-
кващи постоянна годишна дан. 

Един от методите за създава-
не на държавата може да бъде 
описан по следния начин: по хъл-
мовете на северен „Бимбилис-
тан” група бандити успява да 
установи физически контрол 
над територията и накрая во-
ждът на бандата се обявява за 
„хан на суверенната и незави-
сима държава на Северен Бим-
билистан”; и ако той и негови-
те хора задържат властта 
над завладяната територия с 
населението за неопределено 
време – о чудо! – новата дър-
жава влиза в „семейството на 
народите”, а бившите вождове 
на бандитите се превръщат 
в законна власт и болярство 
на ханството. Държавата по 
своя произход е напълно „соци-
ална” институция, тя е нало-
жена насилствено от групата 
на победителите върху група-
та на победените с единстве-
ната цел да се утвърди господ-
ството на победилата група 
над победените и да се защи-
ти от въстание отвътре и от 
нашествие от чужбина.

Разбира се, тези обяснения 
и твърдения оставят открит 
въпроса към кой метод спада 
грабежът на награбеното? На 
него и на приватизацията и 
етатизацията ще се върнем 
по обстойно в добавения пара-
граф „Държавност и собстве-
ност”. •

(следва)
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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 :    anarchy.bg

с а й т  н а  „ С в о б о д н а  м и с ъ л ”  anarchy.bg/вестник

и м е й л  н а  Ф А Б :   fab@a-bg.org

т е л е ф о н  з а  в р ъ з к а  с  Ф А Б

0896 613 727

а д р е с  н а  р е д а к ц и я т а

София, ЖК Надежда ,  пощенски к лон 12 2 0 ,  пощенска к у тия 5 9

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
3. Илия Троянов 500 евро
4. Златко Златков 200 евро
5. Иван 20 лв
6. Меги  20 лв
7. Анонимен 500 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 03.01.1826 г. избухва бунтът на 

декабристите в Южна Русия.
•  На 06.01.1848 г. в Калофер е роден 

Христо Ботев, пръв предтеча на 
анархизма в България.

•  На 06.01.1966 г. в Пловдив умира 
анархистът Петър Манджуков, 
участник в македонското движе-
ние, един от групата на „Гемиджи-
ите”. Автор на книгата „Предве-
стници на бурята”.

•  На 07.01.1923 г. в Ямбол се открива 
петата национална конференция на 
Федерацията на анархокомунисти-
те в България (ФАКБ).

•  На 08.01.1870 г. в Лондон умира руски-
ят революционер Херцен.

•  На 09.01.1905 г. в Марсилия умира 
анархистката Луиз Мишел, участ-
ничка в Парижката комуна.

•  На 10.01.1863 г. избухва въстание в 
Полша срещу руския царизъм.

•  На 12.01.1898 г. Емил Зола обнародва 
знаменитото си „Аз обвинявам”.

•  На 13.01.1900 г. в с. Попина е роден 
анархистът Никола Енчев Великов 
(Керенски), участник в анархистка-
та чета „Братя Бълхови” и в испан-
ската революция 1936-39 г.

•  На 14.01.1944 г. край Нова Загора в 
сражение с жандармерията е убит 
анархистът Деско Кръстев (Мом-
чил).

•  На 15.01.1809 г. в Безансон (Франция) 
е роден Пиер Жозеф Прудон.

•  На 15.01.1978 г. в Кюстендил умира 
анархистът Боян Нешев, политеми-
грант във Франция и концлагерист в 
болшевишка България.

•  На 16.01.1979 г. във Велико Търново 
умира Дончо Бълхов (Донски), четник 
в Килифаревската анархистка чета 
и участник в Испанската революция.

•  На 17.01.1991 г. в Стамболийски умира 
анархистът Илия Донев Петканов.

•  На 18.01.1954 г. в Карловския Балкан 
са убити анархистите-горяни Хрис-
то Чолаков и Минчо Попов.

•  На 19.01.1925 г. в сражение с полиция 
и войници на улица „Дж. Баучер” в Со-
фия са убити анархистите Стефан 
Тодоров и Христо Геков.

• На 20.01.1900 г. в Кюстендил е роден 
анархистът Тодор Ангелов (Божана-
та).

•  На 24.01.1909 г. в гр. Търговище е 
роден анархистът Трухчо Николов 
Трухчев, прекарал дълги години във 
фашистките и болшевишки кон-
цлагери и затвори.

•  На 26.01.1902 г. в Павел Баня е роден 
анархистът Иван Рачев Иванов, ак-
тивен деец и пропагандатор.

•  На 26.01.1877 г. в Пловдив е роден 
Михаил Герджиков.

•  На 26.01.1996 г. в София след теж-
ко боледуване умира анархистката 
Янка Статева.

•  На 28.01.1990 г. в Ракитово умира 
анархистът Георги Костадинов Зяп-
ков.

•  На 30.01.1871 г. в Гюргево е роден д-р 
Параскев Стоянов, активен анар-
хист, известен хирург и универси-
тетски преподавател.

•  На 30.01.1924 г. в престрелка с по-
лицията е убит анархистът Георги 
Попов от Килифаревската чета.

Скръбна вест
На 19 януари 2020 г. ни напусна нашият другар

Трифон Терзийски
от Кнежа.

Поклон пред паметта му!
ФАБ

ОТ ПОЛЕЗНИТЕ КНИГИ

16. Барутни (по)мисли
15 години (1974–1989), съби-
райки вода от 9 дерета, авто-
рът се опитваше да докаже, 
че „социализЪма” е прогнил и че 
всеки момент може да се сру-
ти върху главите ни. Съкрове-
ното му желание беше да се 
окуражат и мобилизират хо-
рата, за да разчистят терена 
и създадат за себе си и за по-
коленията един СВЯТ НА БРАТ-
СТВО, РАВЕНСТВО и СВОБОДА.

Днес доказателството е 
налице: СоциализЪма рухна и 
е купчина развалини. Но хора-
та... останаха под тях. Защо-
то не им достигнаха морал-
на, интелектуална и физиче-

ска дързост. Те отказаха да се 
бият за себе си, в очакване ня-
кой да ги „оправи” (като че ли 
не им стигна вековното „оп-
равяне” от чужди и свои!).

Казваха ни: „Само кръв да 
няма – ще оцелеем!” „Оцелях-
ме.” Сега умираме безкръвно – 
ДЕСЕТ ИЛИ СТО ПЪТИ ПОВЕЧЕ, 
ОТКОЛКОТО БИ УМЪРТВИЛА 
НАЙ-КРЪВОПРОЛИТНАТА РЕ-
ВОЛЮЦИЯ! Надявам се ЧОВЕ-
ЧЕСТВОТО най-после да проу-
мее смисъла на алтернатива-
та, пред която е изправено: 
АНАРХИЯ или СМЪРТ! ЗАЩО-
ТО МНОГО ВРЕМЕ НЕ НИ ОСТА-
ВА... •
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Гарет Джоунс и истината за Гладомора
– Страшна история – Оруел ви-
димо не намираше думи. Сбър-
чил вежди, гласът му беше 
по-скоро колеблив, отколко-
то предизвикателен. – Може 
би Съветите все пак правят 
всичко възможно… Взимат въз-
можно най-добрите решения… 
Предвид обстоятелствата… 
А безплатните училища? Без-
платните болници?

– Да, но на каква цена? – по-
пита тихо Джоунс.

– Но ето, по-справедливо об-
щество все пак съществува – 
продължи Оруел, в очите му 
проблесна искрица, – макар и 
не съвършено. Не можем да оч-
акваме да бъде. Експерименти-
те искат време, Джоунс.

– Справедливо общество? – 
Джоунс поклати глава. – Съща-
та система на експлоатация 
като тук. Само че по-тежка. 
Невъобразимо по-тежка. Видях 
го с очите си.

– Разбира се! Разбира се, но… 
нещата трябва да се предста-
вят в съответния контекст.

– Повярвай ми, Сталин не е 
такъв, за какъвто го мислиш.

– Искаш да кажеш, че няма 
надежда? – в очите на Оруел 
вече се прокрадваше отчая-
ние.

Годината е 1933, Оруел още 
търси читав издател за пър-
вата си книга, 12 години и 85 
милиона жертви преди „Ферма-

та” и нейния „г-н Джоунс”, сре-
щу когото се разбунтуват жи-
вотните. Неговият събесед-
ник тогава обаче е друг „г-н 
Джоунс” – 28-годишният уел-
ски журналист Гарет Джоунс, 
току-що завърнал се „като на 
кино” от съветския „рай”.

През януари и февруари 
1933 г. Джоунс прави „журна-
листически удар” – успява да 
се намъкне при Хитлер и Гьо-
белс в самолета Рихтхофен и 
да стане един от първите за-
падни кореспонденти, интер-
вюирали току-що назначения 
канцлер.

Увлечен от „късмета”, Джо-
унс се решава на още по-голя-
ма авантюра – да вземе ин-
тервю от самия Сталин. С на-
ходчиви и не съвсем „порядъч-
ни” маневри успява да стигне 
до Москва, където се сблъск-
ва със строго охраняваната 
от чекистите кохорта чуж-
дестранни „кореспонденти”, 
които послушно предъвкват 
сталинската пропаганда и я 
препращат по етапен ред за 
консумация в „най-авторитет-
ните” западни издания. След 
като разбира колко илюзорни 
са били надеждите му за раз-
говор със самодържеца, Гарет 
решава, че на всяка цена тряб-
ва да стигне до Украйна, за да 
разбере как Сталин „плаща” 
за „модернизацията”. Казват 

му, че житото е „златото” на 
Сталин, а житото идва от юг. 
Късметът за пореден път по-
мага на Джоунс. С подправено 
писмо от видния английски по-
литик Лойд-Джордж успява да 
баламоса НКВД, че ще пише за 
великите постижения в Хар-
ковския танкостроителен за-
вод, успява да се отскубне от 
пришития към него агент във 
влака и поема към Чернозема, с 
когото го свързва не само жур-
налистически интерес. Навре-
мето майката на Гарет е ра-
ботила като учителка в днеш-
ния Донецк, който тогава още 
е носил името на своя основа-
тел – стоманеният магнат 
Джон Хюз (също уелсец) – Юзов-
ка (Хюзовка), а по времето на 
пътуването на Джоунс се име-
нува Сталино. От майка си Га-
рет научава руски.

След няколко дни стран-
стване из преизподнята на Гла-
домора е арестуван, хвърлен в 
затвора и впоследствие екс-
пулсиран в Берлин като пион-
ка в аферата „Метро-Викерс”. 
Джоунс решава, че не може да 
мълчи, въпреки държаните в 
сталинските затвори като 
заложници негови сънародни-
ци. Купените от Сталин „ри-
цари на свободното слово” от 
двете страни на Атлантика 
се втурват презглава да оплю-
ват своя колега, който пише:

Минах през села и дванаде-
сет колхоза. Навсякъде чувах 
вопли: „Няма хляб. Мрем.” Същи-
те вопли ехтяха от всяко кът-
че на Русия, от Волга, Сибир, Бе-
лорусия, Северен Кавказ и Сред-
на Азия. Бродих из Чернозема, 
защото това навремето беше 
най-заможната, най-плодород-
ната земя в Русия и защото на 
кореспондентите беше забра-
нено да ходят там и да видят 
с очите си какво се случва.

Във влака един комунист от-
рече пред мен, че има глад. Хвър-
лих коричка хляб от моите за-
паси в един плювалник. Един от 
спътниците ми, селянин, го из-
мъкна и загриза, освирепял от 
глад. Хвърлих портокалова кора 
в плювалника и селянинът от-
ново я грабна и погълна. Кому-
нистът отстъпи. Пренощувах 
в село, където е имало двеста 

вола, а сега имаше шест. Селя-
ните ядяха храната за добитъ-
ка, която щеше да им стигне за 
не повече от месец. Казаха ми, 
че мнозина вече са умрели от 
глад. Двама войници дойдоха да 
арестуват крадец. Предупре-
диха ме да не пътувам нощем, 
защото имало много „преглад-
нели” отчаяни хора.

Навсякъде ме посрещаха с 
„Чакаме да умрем, но пак имаме 
фураж. На юг върви – там нищо 
нямат. Много къщи са праз-
ни, защото хората са измрели 
вече” – плачеха хората.

Филмът на известния пол-
ски режисьор Агниешка Холанд 
„Г-н Джоунс” (Mr. Jones (2019)) 
беше представен преди годи-
на на Международния кинофес-
тивал в София, а вече може да 
се намери и в мрежата. •

А. Ванчев

АНАРХИЗЪМ И АНАРХОСИНДИКАЛИЗЪМ

Защо IT специалистите трябва да се синдикализират?
низираме и агитираме хора. 
Имаме и възможността да го 
правим. Можем ли да очаква-
ме от магазинерката, която 
отваря в 8 сутринта и затва-
ря в 7 вечерта, да организира 
протест за 35 часова работ-
на седмица вместо програми-
ста, който работи точно 8 
часа, но не иска да протести-
ра, защото ще ходи на екскур-
зия в Тайланд? Може и да го оч-
акваме, ако нямаме съвест, но 
тя не може да спечели битка-
та. Само ние можем да я спе-
челим, ако имаме дързостта 
да я поведем.

Имаме и нужния автори-
тет. IT специалистите са 
сред малкото хора в България, 
които печелят добра запла-
та с честен труд – и оста-
налите работници умеят да 
оценят това. Нашите думи и 
още повече нашите действия 
тежат пред тях. Ако водим 
борба не от позицията на ви-
сокоплатени трудно дости-
жими специалисти, а от пози-
цията на хора, солидарни със 
собствената си класа, няма 
да бъдем сами.

Няма да сме първите. Пре-
ди повече от век много ра-
ботници, въпреки непосилния 
труд, не просто работеха, а 
се образоваха и се организира-
ха. В разцвета на силите си, 
те не бяха загрижени само за 
личното си обогатяване, но и 

за общото, тъй като разпоз-
наваха своя интерес в благо-
денствието на обществото 
като цяло и посвещаваха най-
добрите си години на борба за 
защита на общите интере-
си на всички хора от своята 
класа. Плодовете на тяхната 
борба берем и днес, когато на-
пуснем работа след осмия час, 
излезем в болничен или пла-
тен отпуск и в още много дру-
ги случаи, които сме свикнали 
да приемаме за даденост.

И днес много от нас рабо-
тят върху свободен софту-
ер, ограмотителни проекти 
и други неща, чрез които без-
възмездно даряват умения-
та, знанията, а понякога дори 
и парите си за едно по-добро 
бъдеще. Всъщност, бюрокра-
тичната машина на властта 
далеч повече ни пречи, откол-
кото ни помага да реализира-
ме целите си, дори когато те 
са съвсем безобидни за нея. За 
да преодолеем обаче машина-
та и усилията ни да не оста-
нат безплодни, трябват още 
две неща. Да се сплотим с 
останалите хора от своята 
класа, разчитащи на труда си, 
за да преживяват. И да се бо-
рим за интересите на всички 
работници и огромната част 
от обществото, вместо да 
се стремим към постигането 
на една непостижима химера, 
каквато е безгрижното съ-
ществуване на „средната кла-
са”. Защото, рано или късно, 

заплащането в сектора ще се 
поизравни с това в останали-
те сектори на икономиката, 
а унищожаването на социал-
ната система ще доведе до 
отпадане на отпуски, болнич-
ни, 8-часов работен ден и дру-
ги мерки, омекотяващи екс-
плоатацията. Тогава неминуе-
мо ще осъзнаем, че сме работ-
ници, но ще бъде още по-труд-
но да защитаваме интереси-
те си, отколкото днес. •

Автономна работническа 
конфедерация:

IT секция

» » » продължава от страница 10

Да се борим за интересите на 
всички работници и огромната 
част от обществото, вместо 

да се стремим към постигането 
на една непостижима химера, 

каквато е безгрижното 
съществуване на „средната 

класа“.


