
2 8 109

София • февруари 2020 • брой 2 (353) • година XXX • 12 страници

• Нашата философия гради нов свят, делото ни руши стария. – Г. Шейтанов

цена 0,50 лв

anarchy.bg

И З Д А В А  Ф Е Д Е Р А Ц И Я Т А  Н А  А Н А Р Х И С Т И Т Е  В  Б Ъ Л Г А Р И Я  •  L E  J O U R N A L  D E  L A  F É D É R A T I O N  A N A R C H I S T E  B U L G A R E  ( F A B )

Оправґ се сам, та 
и държавата да те 
оправи
Спасението на пламналите е 
дело на самите пламнали

Днешните 
проблеми на 
анархизма
Основна слабост на днешното 
движение е липсата на амбиции 

„Лявото” е 
безсилие, докато...
С обезсилването на „левите” се 
обезсмисля и самото понятие 
„левица”

Анатомия 
на държавата
Как държавата се защитава от 
своя най-страшен враг – истина-
та за себе си

Анархия, анархизъм, 
въпроси и отговори
Една от най-разпространени-
те заблуди е, че анархистите са 
против организацията
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ТЕМА НА БРОЯ:

ТЕМА НА БРОЯ: ДА СВАЛИМ КОРОНАТА

Зад маските
РАЗМИСЛИ ЗА ДОБРОТО И ЛОШОТО 
ОТ КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ
Стара, поизтъркана, но ме-
тална емайлирана табелка на 
ограда около църква гласи: НЕ 
ХРАНЕТЕ ТУК БЕЗДОМНИ ЖИ-
ВОТНИ, ОСКВЕРНЯВАТЕ СВЯТО 
МЯСТО.

С какво проява на милосър-
дие към нещастните „божи 
твари”, оставени на произво-
ла на обстоятелствата от 
хора, е „оскверняване”? За кон-
траст: подобна, макар и не 
толкова солидно изработе-
на табела до джамия, призо-
вава: НЕ ПЪДЕТЕ ГЪЛЪБИТЕ И 
ДРУГИТЕ ЖИВОТИНКИ, ТЕ СА 
СЪЗДАНИЯ НА ВСЕВИШНИЯ. 
На всичко отгоре ходжата 
два пъти на ден излиза и пъл-
ни хранилки за птици, купички 
с вода и суха храна за улични-
те кучета и котки.

Разбира се, ВСЯКА рели-
гия е в миналото власт, днес 
предимно филиал на властта, 
както и неин инструмент – 
за надзор на хора, възприели 
внушението да се покоря-
ват, са нужни по-малко поли-
цаи и надзор над тях, за да не 
си позволят да присвоят по-
вече власт от дадената им 
„свише” – властничеството е 
най-ревнивото явление на све-
та. Но ето че някои религии, 
за разлика от БПЦ (редом с ру-
ската и гръцката), успяват 
умело да минават за по-до-
бронамерени и по-последова-

телни спрямо лозунга си „бог 
е любов”.

Оттук и нищо чудно, че – 
макар и тежко, макар и със за-
къснение, – всички религиозни 
лидери извън православните 
призоваха вярващите да се 
молят у дома, за да избегнат 
разпространение на зараза-
та КоВИД-19. За православ-
ните обаче „храмовете не са 
място за разпространение на 
болести”, та дори и приказки 
как ултразвукът от църков-
ните камбани унищожавал па-
тогенни микроби и вируси, а 
причастието и молитвата 
гарантирали спасение от пан-
демията…

Чак не е за вярване, че с ос-
нование минаващият за фа-
натик пловдивски митропо-
лит първи у нас се обърна към 
паството с трезви слова да 
не ходят на църковни служ-
би. Народът днес все пак не е 
толкова невеж и буен, зато-
ва му се размина съдбата на 
московския архиепископ през 
1771 г., който в разгара на до-
несена от поредната руско-
турска война чума наредил 
махане на „чудотворна икона” 
от всеобщо целуване на пло-
щада. В резултат на което 
бил заловен от полудялата 
от страх и гняв тълпа, изте-
заван и убит.
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БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от борсата

В махалата имаме нов поми-
нък. Блокираните в града ви-
ладжии намериха начини да се 
свържат с нас – по телефон, 
по фейсбук, по още пътуващи 
познати – с жален вопъл: на-
хранете ни кучетата!

И ние обикаляме вилната 
зона, за да се погрижим за вър-
заните на верига нещастни 
души. Вече не ни лаят лошо. 
Стопаните им идваха преди 
през 2-3 дни, но сега… сега сип-
ваното в паниците носи ми-
ризмата на нашите ръце.

И аз се включих. Не заради 
заплащането, а защото не 
съм равнодушен към кучета, 
котки и всякаква живинка.

Но ето че запасите от ку-
чешка суха храна в нашата ба-
калия се изчерпаха. Снабдява-
нето по време на карантина 
не е толкова редовно. И по-съ-
щественото – изчерпаха се 
лимитите на вересията в те-
традките на бакалина. Изчер-
паха се и наличните ни пари. 

Налага се да получим от тия, 
на които правим услугата, ня-
какви стотинки за храна и за 
свършената работа.

Затова предприемам поход 
към блокираната София. Ви-
ладжията, чиито кучета спа-
сявам от глад, ми се обади – 
набавил съм цял чувал храна! 
Ела да го прибереш заедно с 
парите, които си похарчил, че 
и отгоре за бог здраве да ти 
дава!

Последното перо не мога 
съвсем да откажа, но настоях 
да е поносимо за него и прием-
ливо за мен.

И ето ме във влака.
Страшна работа…
Доскоро кондукторите 

развяваха гащи без маски и ръ-
кавици. Нямаме нареждане, не 
са ни раздали – викат. Мили-
ят манталитет на безропот-
ния (иде ми да река „безмозъч-
ния”) държавен служител (не 
че частнокорпоративните са 
по-инакви) – не са ми казали, 
не са ми дали.

Сега не само приличат на 
статисти от Междузвездни 
войни, ами и даже не смеят да 
обикалят да продават биле-
ти. Познат кондуктор ми про-
шепва през парфюмирана мас-
ка, че във влака край Павлике-
ни починала една жена – три 
часа обеззаразявали после ва-
гона. От коронавируса ли е по-
чинала? Не знае. Възрастна ли 
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Оправє се сам, та и властта да те оправи
Големият февруарски сняг 
беше като отчитане за ця-
лата почти безснежна зима. 
Токът прекъсна на стоти-
ци места. В горите по плани-
ните се прекършиха безчет 
дървета. Някои останаха да 
се държат на магия, дочакаха 
снегът да се стопи. После – 
бурни ветрове. И един нещас-
тен бор рухна, като закачи ви-
соковолтовите жици. Препли-
тане, волтова дъга, изолато-
рът се пръсва на парчета – 
угасна електричеството от 
Владо Тричков до Мездра, а 
проводниците във вилната 
зона на Ромча подпалиха току 
сколасалата да изсъхне гора.

Димът се издига, някой го 
забелязва, звъни на „инсти-
туциите”, но понеже не хра-
ни големи илюзии,… пише при-
зив във Фейсбук. Половин час 
по-късно първите „цивилни 
доброволци” с лопати и туби 
вода стигат до огнището 
на пожара. От нахвърляните 
по деретата боклуци – гуми, 
пластмаса и прочие гадос-
ти – се точи задушлив пушек.

След един час се появяват 
пожарните в състав един 
джип с двама души. След още 
половин час налице са два по-
жарни камиона и една пожар-
на водоноска, докарана чак от 
Костинброд. Едната огнебор-
ска кола закъсва – облак пара 
от радиатора. Водоноската 

паркира на един завой от гор-
ския път, екипажът ґ стои и 
меланхолично пуши.

Доброволците – местни и 
дошли чак от околните села – 
вече са ограничили разпрос-
транението на огъня. В по-
мощ са кладенците и резер-
воарите за дъждовна вода в 
околните вили – на част от 
тях изгарят оградите, та 
не се налага разбиването на 
здравите порти с грамадни 
катинари. Извеждат на без-
опасно място вързаните на 
верига дворни кучета – пре-
ди винаги лошо лаеха по все-
ки минал покрай тях, сега 
прискимтяват, махат опаш-
ки и се умилкват на спасите-
лите си.

Успешно добралата се до 
мястото пожарна кола се 
справя с онова, срещу което 
цивилните са безсилни – сър-
цето на бедствието е удаве-
но с вода, но навсякъде още 
тлее. Изсъхнали неотсечени 
дънери, две педи слой окапа-
ла шума по земята, пластове 
хвойни иглички и шишарки – 
особено шишарките – търкул-
ват се уж овъглени, но плам-
ват като гранати. Самата 
земя – суха, чакълеста, лопа-
тите стържат, докато успе-
ят да загребат по някоя шепа 
пръст, за да задуши огъня. При 
това – силен вятър. Потуше-
ните места тук и там пак 

се разгарят. Подметките на 
обувките пушат, дрехите – 
опърлени и нашарени с въгле-
ни белези от недоизпепелени-
те храсти.

По някое време довтасва 
кметът. Оплаква се гръмко, 
че джипът му е на ремонт, 
едва намерил кола да пристиг-
не. Цивилните доброволци – 
тези които за кратко се от-
теглят да си починат в неза-
димените места – го наоби-
калят и започват да задават 
въпроси: защо се забавиха по-
жарникарите, кмете? Къде са 
дебелогъзите горски служи-
тели, дето трябва да водят 
пожарните, кмете? Ти защо 
не натисна ЧЕЗ да си орежат 
просеките около далекопрово-
дите?…

Опа, ЧЕЗ не отговаряла 
за орязването. Имали наета 
фирма за това.

И коя е тази фирма бе, кме-
те? „Разпределяне на отго-
ворности” в този и много дру-
ги случаи е един от 1001 на-
чини за легално избягване от 
отговорност – без това да 
пречи на прибирането на за-
плащането.

При този обрат кметът 
подхваща да изнася речи. Бла-
годари на гражданите за ре-
акцията, на институциите за 
добрата работа, не забравя 
да похвали и себе си, че е „съз-
дал добра организация за спра-
вяне”.

Прекъсват го.
Кмете, горските дембели 

сега са в кръчмата. А трябва 
да са тук. Трябваше да се по-
грижат за опасните сухи дър-
вета, да сигнализират за не-
прочистените просеки. Вмес-
то това – съставяха актове 
на онези, които сами сякоха 
онова, дето му викаш „пред-
поставка за беля”. Нито сами 
провеждат санитарна сеч, 
нито на другиго позволяват 
това! Фирмите за набавяне 
на дървен материал режат 
само здрави дървета и то къ-
дето им е удобно и колкото 
им е удобно! След тях оста-
ват същите „предпоставки”! 
Е, кмете? Кажи!

Кметът набързо препов-
таря четките към „местно-
то население” и към униформе-
ните пожарникари, след кое-

то офейква, с половин уста 
обещавайки „да вземе мерки”. 
Даже на обръгналите унифор-
мени им става неприятно.

Пожарникари и цивилни про-
дължават да тъпчат локални-
те огнища. Заразени от адре-
налина на цивилните, унифор-
мените се стараят, пробуж-
дат се от служебно придоби-
тата апатия – и най-сърцати-
те от тях, когато са започ-
вали тази своя кариера, бързо 
са схванали правилото да слу-
шат началството и да не му 
създават неудобства със са-
моинициативи. Без да ги пита 
никой, отронват: такава тех-
ника са ни дали, съжаляваме.

Мръква се. Синоптиците 
обещаваха дъжд, но го няма, 
небето се изчистило, тънич-
ка млада луна виси отгоре 
като усмивчица на чеширски 
котарак. В тъмното оранже-
веят непогасени петна. В се-
лото още няма ток, святкат 
туристически фенерчета. На-
прежението от усилието най-
сетне спада.

Справихме се с тази беля – 
резюмират просмуканите с 
миризмата на пожара цивил-
ни. Пожарникарите оставят 
обходни двойки да наблюда-
ват дали няма да се разгори 
отново – вятърът още е си-
лен. Поединично и на групи хо-
рата се връщат по домовете.

» » » продължава на страница 3

Пречките идат 

от онези, които се 

бият в гърдите за 

„компетентност“, 

„отговорност“ и 

„задължения“

беше? Пак вдига рамене и бър-
за да отмине.

След репортаж на журнали-
сти от частна телевизия са 
затегнати противоблокадни-
те мерки. Ядосани ченгета си 
го изкарват върху хората, за-
дето по телевизията са ги из-
карали небрежни. Не че е лъжа. 
И не че за един репортаж и 
пет минути слава не се вър-
шат какви ли не поразии с по-
следици за хора, които с нищо 
не са виновни.

Накъде си тръгнал? До ап-
тека. Връщай се, нямаш бележ-
ка! Ама… Няма ама!

Свалят плачещи и молещи 
се на униформените „наруши-
тели на карантината”.

Стигат до мен. Накъде, бай-
но?

Трима са, с маски на муцуни-
те, но личи, че са млади – от 
камбанарията на моето ЕГН са 
на възраст между деца и внуци.

Обяснявам каква ми е „неот-
ложната работа”.

Единият гледа малко по-буд-
но и човешки. Вторият е свил 
сърдито и подозрително веж-
ди. Третият има отегчени очи 
и май дъвче дъвка. Вадя къс-
мет, че старши е първият.

Лична карта!
Взема я с еднократните ръ-

кавици от син латекс и пода-
ва на Подозиращия. Онзи отва-
ря калъфчето и зяпа – там са 

снимките на жената и дъщеря-
та, които на живо са още по-
хубавици.

Ето ти декларация, попъл-
вай!

Свивам рамене. За какво им 
е тази бумащина?

Спомням си как одеве су-
тринта храних овчарките с 
баят хляб и как жално ми ским-
тяха – и преглъщам напъна за 
разправия. Попълвам.

Пиши „грижа за възрастен 
човек” – съветва старшият.

В този момент второто 
ченге е изкопал забравената 
в калъфа за лични документи 
стара членска карта на ФАБ.

Анархисти? Какво ще рече 
това?

Продължавам да пиша бума-
гата и адаптирам обяснение-
то така, че да не прати уни-
формените в шок, от който 
да се подразнят.

Ще го обясня така, чрез ва-
шата професия…

Импровизирам, като си ми-
сля, че ако ме чуят другарите 
какво ще кажа, дали ще ми се 
смеят или ще ме обвинят в де-
магогия.

Но точно сега нямам друг из-
бор. Доста по-късно ми хрумва, 
че непланираната ми агитация 
е могла да бъде квалифицирана 
като „подтикване на служеб-
ни лица към отказ от изпълне-
ние на служебни задължения”, за 
което със сигурност е предви-
ден някой член в НК на РБ.

… ако сме в анархичен 
строй, вие във вашето РПУ 
сами ще си избирате начални-
ка, няма да ви го назначават 
отгоре. И началникът ви ще 
е подчинен на Съвета в квар-
тала, където ви е РПУ-то. А 
пък Съветът на гражданите 
от квартала всеки месец се 
отчита на общото събрание 
на хората. Каквото каже съ-
бранието – това ще е, няма 
власт над него. Освен това, 
вие ще имате едно 24-дежур-
ство на седмица и ще ви пома-
гат доброволци от граждани-
те…

Старшият изглежда заин-
тригуван, любопитен. Сър-
дитият ме боде с очи като 
свредели. Третият им колега 
е съсредоточен в богатия си 
вътрешен свят и в дъвката 
между зъбите си.

Бре, казва старшият. Аз 
пък мислех, че анархия значи 
всеки прави каквото си иска и 
е пълно безредие.

Не, възразявам. Анархията 
е майка на реда. Ред отдолу. 
Анархичният строй е… като 
подобрена Швейцария (да, мно-
го ще ми се карат другарите 
за това опростяване).

Това, дето го приказваш, 
намесва се Сърдитият, е глу-
паво. Няма да проработи!

По доста подобен начин е 
работило, в Швеция. Там пре-
ди 1960-те в полицията са 
служили, както се служи вой-

ник. Всеки младеж избира дали 
да ходи в армията, или в поли-
цията. Ако е негоден за служ-
ба, пращали го санитар. И по-
лицията била само общинска, 
подчинена на началник, кого-
то избирали заедно с кмета. 
Не е имало закон, но кандида-
тът за полицейски началник 
неофициално е трябвало да 
мине одобрение на редовите 
полицаи – и срочнослужещите, 
и останалите след задължи-
телната като професионал-
ни ченгета. Но когато създа-
ли МВР и направили полицията 
изцяло професионална, знаете 
ли какво се случило?

В живия интерес на стар-
шия с разочарование долавям, 
че повече е запленен не от 
агитацията, а задето не му се 
вписвам в стереотипите за 
прост мангал.

Следното – престъпнос-
тта нараснала 10 пъти, а раз-
криваемостта спаднала 4 до 
6 пъти.

Хъм. И какво още за анархи-
ята?

Ами това е по вашата 
част. Няма да се казвате по-
лиция, а милиция, което в пре-
вод от латински значи „народ-
но опълчение”. Нов строй, нов 
свят. Справедлив. Работата 
доброволна и безплатна, но и 
всеки получава всичко нужно 
му безплатно. Няма магазини, 
те са складове, от които си 
поръчвате какво ви е…

Ехе, ясно, все ви се иска 
всичко без пари… – подиграва-
телно ме прекъсва старши-
ят. Виждам, че е доволен. На-
мести ме в клишетата си и 
му олекна. – Попълни ли декла-
рацията? Пет лева.

Какво?
Пет лева. За бланката. За-

дето ти влизаме в положе-
нието.

Стискам зъби. Пред очите 
ми – и пред почти сляпото 
също – се мержелеят гладни 
кучешки муцунки и умолител-
но махащи пухкави опашки.

Давам поисканото.
Полицаят прибира декла-

рацията и ме съветва благо-
склонно да не разправям по-
вече щуротии, за да не ми 
се смеят хората на белите 
коси.

Вторият полицай добавя 
друг път да не се мотая, за да 
не загазя.

Третият следва колегите 
си като на автопилот.

Майната му, казвам си.
Поне ще нахраня животин-

ките.
На обратния път виждам 

влаковете, предназначени за 
изхвърлените от работа гас-
тарбайтери. Куфари и сакове 
с лепенки – знамена на Ита-
лия и Германия, омърлушени 
лица. Човешкият поток по пе-
рона нервно заобикаля „чума-
вите”… •

Хасан Девринджи

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от борсата
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ПЕСЕН ЗА ЛЕД И ОГЪН

Оправє се сам, 
та и властта 
да те оправи

Неколцина живущи досами 
пожара също се канят да се 
разотиват. Говорят.

В района има поне петде-
сет места като това, от 
което тръгна огънят…

Колко ли е изгоряло, ком-
шу? – Не знам, ама стотина 
декара навярно има. Поне ти 
спасихме къщата. – Душа не 
ми даде да я оставя да изго-
ри. – Е, недей така… – Не е 
моя, братле. Вече не. Обади 
ми се преди два месеца няка-
къв, имам оферта да я взема 
твоята къща. И аз се подлъ-
гах… Вече съм сам, тъжно ми 
е в нея. Срещнах „клиента”, до-
ведох го, а той се оказа час-
тен съдия изпълнител. Съби-
рач на борчове. Не съм бил 
платил всичките ґ данъци. И 
я описа. Хилеше се – ето къде 
била, че тук при вас нищо не 
може се намери, ни адрес, ни 
вярна карта на имотите. Та-
кива ми ти работи…

… На следващия ден пожа-
рището още тлее. Дъжд се 
изсипа в София – на 25 км от 
там, където трябваше. От 

Горско стопанство, ЧЕЗ и 
фирмата ґ за поддръжка на 
просеките, от кмета и дру-
ги „институции” – ни вест ни 
кост.

Няма държава, ядосват се 
вчерашните „цивилни добро-
волци” в кръчмата. Справихме 
се на едно 90 на 100 сами – 
такава е самооценката.

Уви, не стигат по-далеч 
от това в мислите си.

По горските черни пъти-
ща пак бучат камиони на дър-
варите – нито едно от сечи-
щата не е в местата с болна 
изсъхнала гора. Нито една 
кола от Енергото не обикаля 
поне да опише килнатите от 
старост стълбове на ниско-
то напрежение.

Мрачно гледаме високовол-
товите трасета по склона 
на планината.

Пак ще се случи. Пак ще се 
оправяме сами.

Де да го осъзнавахме всич-
ки, че точно това е начинът. 
И пречките идат от онези, 
които се бият в гърдите за 
„компетентност”, „отговор-
ност” и „задължения”. •

Хасан Девринджи
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Ново в anarchy.bg

Предай нататък

В края на 2019 година в уеб 
сайта на организацията 
включихме нова секция, на-
речена „Предай нататък”. Тя 
е достъпна чрез Главното 
меню | Мрежа | Съучастие.

Секцията включва мате-
риали за свободно разпрос-
транение от симпатизанти 
и съмишленици. Обикновено 
това са печатни материа-
ли, които можете да разпеча-
тате собственоръчно в най-
близкия копирен център или 
дори у дома и можете да раз-
пространявате, както наме-

рите за добре. Към момента 
секцията включва:

Календарите, издадени от 
ФАБ за 2019 и 2020 година

Плакати на Христо Бо-
тев и Георги Шейтанов, пред-
ставящи творчеството им. 
Стремили сме се да използ-
ваме думите, които те са 
използвали, според честота-
та на срещането им в твор-
чеството на двамата публи-
цисти.

Филмът „Неочакван анар-
хист”, който скоро преведох-
ме на български език. Филмът 
е наличен за свободно сваля-
не чрез технологията torrent.

Радио ЕРА

От началото на 2020 година 
задвижихме отново старото 
радиопредаване Е(волюция) 
Р(еволюция) А(нархия). Преце-
нихме обаче, че в съвременна-
та претрупана информацион-
на среда излъчванията „на 
живо” са ненужен труд, с кой-
то няма смисъл да се обреме-
няваме. Затова задвижихме 
предаването под формата 
на записи, които са налични в 
секцията Подкаст в главното 
меню на сайта.

Започнахме годината с ко-
ментар на събитията около 
убийството на иранския гене-
рал Касим Сюлеймани. Въпро-
сът, който поставихме пред 
себе си и слушателите, беше 
ли възможно да се стигне до 
война, в която да бъдем заме-
сени и самите ние? Такова раз-
витие съвсем не изглежда не-
вероятно. Какво би трябвало 
да направим, ако Шкембе Вой-
вода ни изпрати на война с 
други невинни хора?

Обсъдихме поредната во-
дна криза, уредена от нашите 
управници. Какво се случи в 
Перник и какво можем да очак-
ваме да се случи в страната? 
Какво ни очаква през идните 
години? Как можем да се пред-
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ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Днешните проблеми и характеристики на анархизма
Най-голямата слабост на 
анархистическото движение 
в Европа и РУБ (Русия, Украйна 
и Белорусия) е отсъствието 
на амбиции.

Тук не става въпрос за меч-
ти, в които изведнъж, по едно 
и също време в целия свят 
ще започне социалната рево-
люция, а за реални конкретни 
цели. Светът е разнороден, 
затова едновременна револю-
ция няма да настъпи във всич-
ки страни, което означава, че 
потенциалните проанархис-
тически социални експлозии 
(например процесите, проти-
чащи сега в Русия) най-веро-
ятно на първо време ще об-
хванат само отделни страни, 
в които държавите могат да 
бъдат разрушени, а на тяхно 
място ще се появят свобод-
ните конфедерации на общно-
сти, на общини или на комуни, 
без значение как ще се нари-
чат. Тези територии, освобо-
дени от държавата, ще тряб-
ва да станат база за по-на-
татъшното разпростране-
ние на световната социална 
революция, тъй като в про-
тивен случай, рано или късно, 
те ще бъдат смазани. Подо-
бен сценарий за анархистите 
е единствено възможният за 
даден период от историята, 
но практически днес никой от 
анархистите няма реални ам-
биции и цели за неговото не-
посредствено осъществя-
ване. Дори да имат желание, 

при първата възможност за 
неговата реализация анархи-
стите пасуват и се страху-
ват да поемат отговорно-
сти за по-нататъшното раз-
витие на събитията според 
описания по-горе сценарий. 
Като че ли анархистите ис-
кат да останат своего рода 
вечни бойци, вечни благород-
ници а ла Робин Худ, които по-
стоянно се опитват да про-
менят света, но все не се на-
емат да го сторят. Общата 
ни слабост – липсата на реал-
на воля за промяна на дейст-
вителността – се използва 
успешно от нашите основни 
врагове – националистите и 
особено маркс-ленин-стали-
нистите.

Трябва да знаем, че ако ви-
дят в анархистите воля и ре-
шителност, хората ще се 
убедят в правотата на на-
шите идеи и докато се усе-
тим, демонстрации с черни 
знамена ще завземат сгра-
дата на парламента, ще уни-
щожат полицейските участъ-
ци и офисите на специалните 
служби, ще създадат на тяхно 
място органи на самоуправле-
ние и анархизъм по целия свят.

За анархизма е необходимо 
първо да се унищожи монопо-
лът на държавата върху на-
силието. На практика това е 
много лесно да се приложи: ако 
видите, че се извършва някак-
ва несправедливост, незави-
симо къде – на улицата, в су-

пермаркета, или където и да 
е, – да се застъпите за унижа-
вания човек! Това ще бъде най-
силната и страшна опасност 
за държавната пропаганда на 
анархията. Ако например в 
освободения от държавата 
район Екзархия в Гърция, изна-
силват момиче, организирай-
те бойни дружини и накажете 
тези, които са извършили на-
силието, или доведете винов-
ните пред събрание на жите-
лите на района и публично (с 
народен съд) произнесете на-
казанието им. Само така ще 
покажете на всички, че анар-
хизмът работи и че няма ни-
каква нужда от държавата. 
Това ще бъде по-силно от хи-
ляди палежи на автомобили, 
по-силно от стотици изгоре-
ни банки, по-силно от десетки 
взривени полицейски управле-
ния, ще бъде дори по-силно от 
експлозията на кой да е парла-
мент. Убийте авторитета 
на държавата в очите на хо-
рата и анархизмът ще настъ-
пи по-бързо, отколкото бихте 
успели да извикате: „Смърт на 
държавата!”

Борбата срещу идеята на 
„цивилизацията” и „техноло-
гията” беше огромна греш-
ка на анархистите от 20-ти 
и началото на 21-ви век. Нау-
ката и технологията са само 
инструменти, каквито са 
пистолетите или бомбите. 
В крайна сметка анархисти-
ческото общество ще бъде 

една от формите на човеш-
ката цивилизация, както и на 
технологията, които в бъде-
щия свят ще станат напълно 
хармонични с околната при-
рода. Не позволявайте на на-
шите врагове да използват 
толкова силни думи и образи 
в своя полза. Точно както ав-
томатът и гранатата мо-
гат да бъдат използвани от 
анархистите и държавата за 
противоположни цели, така 
и технологиите могат да се 
превърнат както в бич за чо-
вечеството, така и в негов 
спасител – главното е в чии 
ръце се намират тези ин-
струменти.

В съзнанието на хората на-
уката трябва да стане наше 
оръжие в борбата срещу дър-
жавата. Използвайте и публи-
кувайте в своите медии вся-
какви статии и видео клипо-
ве, популяризиращи науката, 
подкопавайте вярата на на-
рода в духовете, в ангелите и 
всякакви други свръхестест-
вени същества. Анархисти-
те трябва да се борят с рели-
гиозните догми, особено ако 
държавата открито апели-
ра към тях, за да оправдае съ-
ществуването си с помощта 
на религиозните догми. За на-
род, обсебен от попщината, 
използвайте книгите на Лео 
Таксил „Забавната Библия” и 
„Смешното Евангелие”, публи-
кувайте една след друга тех-
ните глави, когато и където е 

възможно. Убийте бога в умо-
вете на хората и анархизмът 
ще настъпи по-бързо, откол-
кото бихте успели да кажете, 
че няма бог!

Анархизмът е юмрук, а на-
уката и умът са факел с пла-
мък, който държим в този юм-
рук. Затова не се страхувай-
те и подпалете с този факел 
гнилия дом, наречен държава. 
Нека пламъкът на този пожар 
озари човечеството и осве-
ти пътя към бъдещето, сия-
ещо с невиждана светлина за 
всички нас!

Класическият анархизъм е 
зареден с ентусиазма от епо-
хата на Просвещението, той 
е привлекателен и заразите-
лен, но към науката и техно-
логиите трябва да се подхож-
да внимателно и да не се хвър-
ляме в крайности. От една 
страна, днес вярата в наука-
та и образованието е попу-
лярна, особено сред либерали-
те и марксистите. Не тряб-
ва обаче да се забравя, че през 
20-ти век, в много „техниче-
ски” страни бяха изградени 
„лагерите на смъртта” и ГУ-
ЛАГ. Светът беше потресен 
и окървавен от войните, кои-
то „цивилизованите” страни 
организираха. Науката не оз-
начава автоматично прогрес.

От друга страна, означава 
ли тя регрес? Има идеи, кои-
то идеализират примитив-
ното общество, възпяват 
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пазим от подобни проблеми? 
Как можем да ги решим? На-
шата позиция е изложена в 
две части. Първата анализи-
ра случващото се, а втората 
описва единственото разум-
но решение, което можем да 
предложим.

Филмът „Сексът в Япония: 
Да умреш за фирмата (2018)” 
беше преведен на български 
език в началото на тази годи-
на. Той представя проблема за 
възпроизвеждането на насе-
лението в Япония. Само през 
2017 страната е намаляла с 
400 000 души. Следствие от 
това е застаряването и нама-
ляването на работната сила.

Ниската раждаемост вър-
ви заедно с проблеми в сексу-
алните отношения. Близо две 
трети от хората под 34 не 
са семейни. Над половината 
от жените до тази възраст 
не са имали никакви сексуални 
отношения.

Проблемите с раждае-
мостта и интимността са 
тясно обвързани с тежката 
експлоатация на работното 
място. Японците имат специ-
ална дума за смърт от прера-
ботване – кароши. Правител-
ството признава проблеми-

те, но мерките, които пред-
приема, са неадекватни.

Българското общество 
също има подобни проблеми – 
ниска раждаемост и застаря-
ващо население. Можем ли да 
потърсим същите причини 
и тук? Япония е модел за раз-
витие, одобряван от много 
хора. Ако очакваме „България 
да стане нормална държава”, 
това ли е нашето бъдеще? 
Или имаме потенциал да съз-
дадем нещо далеч по-добро 
от системата на жестока 
експлоатация, представена 
във филма?

С началото на съдебното 
преследване на Васил Божков 
стана очевидно, че в България 
тече преразпределяне (или 
разместване) на пластовете 
във властта. Не само полити-
ческата, но също и икономиче-
ската власт. Малки и големи 
олигарси, издигнали се с помо-
щта на държавата по време 
на „Прехода”, паднаха свидна 
жертва в казана на собстве-
ните си съратници. Най-голя-
мата престъпна групировка – 
Държавата – разчиства кон-
курентите си с помощта на 
Големия брат от Запад.

Как това ще повлияе на жи-
вота на обикновените хора? 
Можем ли да разчитаме, че въ-

трешните борби в система-
та ще отворят пукнатини, 
чрез които работническата 
класа да разчупи статуквото? 
Не и докато не се синдикализи-
раме и не създадем организа-
ция, която радикално отхвър-
ля статуквото.

Автономната работниче-
ска конфедерация (АРК) е кон-
федерация от синдикати, съз-
дадена през 2019, с девиза „кла-
сова борба без компромиси”. В 
годините на прехода имахме 
възможност да се запознаем с 
казионните профсъюзи, които 
си сътрудничат отблизо с вла-
стите. АРК обаче претендира 
да бъде по-различен синдикат:

За разлика от двете казион-
ни профсъюзни организации в 
България, АРК се бори за свои-
те членове и защитава техни-
те работни места, заплати 
и условия на труд. АРК се кон-
тролира и управлява от свои-
те членове, обикновени ра-
ботници, които имат същите 
интереси като другите обик-
новени работници, а не от бю-
рократи, които седят в офис 
и усвояват грантове по проек-
ти.

Поканихме прессекретаря 
на АРК да обясни с какво нови-
ят профсъюз е по-различен и 
какво биха спечелили работни-

ците, ако участват в него. По-
степенно разговорът преми-
на към бъдещето на синдика-

лизма и ролята на автономния 
синдикализъм днес. •

ФАБ

НА ЛИНИЯ
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хармонията с природата и на-
ричат   Земята Майка. Без да 
отричаме някои от предим-
ствата на природните обще-
ства, зад тази романтика не 
се крие хармония, а безкрайна-
та борба с капризите на окол-
ната среда. Човекът се учи от 
собствения си опит, формира 
знания и ги прилага. Науката и 
технологиите са отговорът 
на човечеството именно на 
липсата на хармония с приро-
дата, така че един ден Майка-
та-мащеха да не ни унищожи 
по силата на своя естествен 
ход на нещата.

Проблемът е в това, че как-
то всяка друга област от жи-
вота, науката е покварена от 
логиката на капитализма и 
нуждите на държавата. Да се 
извлекат науката и техноло-
гиите от тази ґ логика озна-
чава да се поставят нови цели, 
които могат да станат само 
поредната проекция на сис-
темата на потисничество. 
За разлика от държавите, ка-
питализмът и религията, на-
уката и технологиите не съз-
дават сами по себе си класа-
та на потисниците. Те могат 
да бъдат наречени неутрални 
инструменти, които нямат 
собствена воля. Всяка разра-
ботка има своя клиент и спон-
сор, точно както е в образова-
нието или в изкуството. В съ-
щото време откровено анти-

човешките разработки тряб-
ва да станат обект на наша-
та критика и атаки, защото 
и техните изпълнители също 
са живи хора – от плът и кръв.

Самата наука съдържа ос-
вобождаващ импулс. Пости-
гането на социална свобода е 
немислимо, без да се постигне 
свобода на разума. Всеки човек 
трябва да се избави от окови-
те на невежеството, на вя-
рата в боговете и в свръхес-
тественото, което изисква 
научни познания за света.

Нашите мечти и вяра са 
в анархистическата револю-
ция – своего рода утопия, от 
която ще бъде пронизан цели-
ят свят и ще се зарази цялото 
общество на въставащите. 
Ние всички, дълбоко в сърца-
та си, вярваме и се надяваме, 
че това общество и светът 
най-накрая ще придобият чо-
вешки облик. Дори това да не 
се случи и изведнъж обновена-
та цивилизация се окаже съща-
та потискаща и разрушител-

на социална система, Анархи-
ята ще продължи своята ата-
ка срещу нея. Анархията е не-
престанният бунт, въстание 
и революция. Обществата ви-
наги ще се сблъскват с проти-
воречия и конфликти помежду 
си. В тези ситуации целта на 
анархизма е да изостри тези 
конфликти и да посочи проти-
воречията във всеки един от 
цивилизованите светове. Чо-
век, който чувства и осъзна-
ва, че свободата му по няка-
къв начин е накърнена или на-
рушена, трябва да прибягва до 
анархизма и да атакува източ-
ника на потисничеството и 
робството.

Анархистическата револю-
ционна борба е социална война 
срещу всичко, което потиска 
човека. Борба, която го въвли-
ча, така че той да се освобо-
ди от старите отношения и 
да придобие опита от новите 
преки и свободни взаимоотно-
шения. Борба, която формира 
от човека личност, способна 

безкомпромисно и решител-
но да защитава интересите, 
свободата и достойнството 
си. От тази борба се ражда но-
вият живот, но никой от нас 
не може да предвиди какъв ще 
бъде той.

Анархистическата рево-
люционна борба е самодоста-
тъчна. Тя не измисля бъдеще-
то – докато изработва мето-
дите за борба със старото, 
ражда новото. Тази социална 
война ни принуждава да преос-
мислим отношенията помеж-
ду си и това е най-важната со-
циална промяна, която трябва 
да настъпи.

Анархистическата револю-
ционна борба не търси най-до-
брия начин на социално взаи-
модействие в дадените усло-
вия. Тя атакува всички социал-
ни и индивидуални аспекти на 
цивилизацията (тук под „циви-
лизация” се разбира термин, 
който включва всички аспе-
кти на нашия живот – от про-
изводството и технологиите 

до културата и психологията), 
за да освободи човека за по-на-
татъшното, независимо взаи-
модействие. Основата на сво-
бодното общество са свобод-
ните индивиди. Именно в бор-
бата човекът става свободна 
личност и народът – свободен 
народ.

Човешкият живот се опре-
деля от условията, в които съ-
ществува. Всички мисли, жела-
ния и идеи се раждат в зависи-
мост от социалните условия. 
Обратният процес е невъз-
можен. Ето защо анархисти-
ческата революционна борба 
цели да унищожи онези социал-
ни условия, в които личност-
та е потисната.

Анархистическата револю-
ционна борба не търси най-до-
брия социум. В нея няма единен 
метод и средства за борба, 
защото тя е борба на лично-
сти и всички хора са различни 
по своя характер. Потискане-
то на личността се извърш-
ва в различна форма и в раз-
лични социални аспекти, за-
това и съпротивата срещу 
днешната „цивилизация” ще се 
осъществява с различни сред-
ства и методи. Само в такава 
безкомпромисна борба можем 
да се чуваме и да се съобразя-
ваме с взаимния интерес.

Смърт на всички богове! 
Смърт на всички държави!

Да живее анархията! •
Превод от руски

(Библиотека Анархизма)

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Днешните проблеми и характеристики на анархизма
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Анархистическата революционна 
борба не измисля бъдещето – докато 
изработва методите за борба със 

старото, тя ражда новото
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Китайски загадки-19
Миналата година „другарят” 
Си Дзинпин провъзгласи, че 
КНР съвсем скоро ще стане 
световен лидер. Конгресът 
бурно аплодира, партийната 
върхушка реши да впише из-
брани изказвания на лидера в 
книгата с цитатите на Вели-
кия кормчия Мао.

Тази година ще наблюдава-
ме как това обещание се из-
пълнява.

Да оставим настрана „кон-
спиративните теории” дали 
от прилеп е прилепчивата бо-
лест, или някой си е занесъл 
вкъщи колба да си запарва в 
нея чай. Не можем да ги дока-
жем. Няма значение дали виру-
сът е лабораторен, или при-
роден мутант. Причинената 
от него пандемия вече е ях-
ната, вече е средство за пре-
форматиране на света и най-
добре борави с това сред-
ство именно китайската ръ-
ководна върхушка.

През последните десети-
летия КНР претърпя голяма 
еволюция. Да не се заблужда-
ваме – там няма социализъм. 
Поначало маоистки Китай 
следваше пътеката на дър-
жавния капитализъм, начер-
тана от великите контраре-
волюционери Маркс и Ленин. 
Съществени идейни различия 
нямаше и със Сталин, чисто 

империалистическа вражда 
за влияние. В Китай обаче има 
прекалено много хора, които 
живеят на прекалено малко 
място. В тази гъстота лесно 
и бързо се разпространяват 
както биологически, така и 
други зарази – епидемиите 
на бунта. Селските бунтове 
принудиха Дън Сяопин да до-
пусне частен сектор първо в 
аграрната сфера. После – без 
никакви „демократизации” 
на политиката – монополът 
на компартията е ревниво и 
свирепо охраняван – частен 
сектор се появи в промиш-
леността, услугите, финан-
сите. КНР обаче продължава 
да бъде държавнокапиталис-
тическа икономика. Прилича 
повече на нацистка Германия, 
отколкото на СССР. Частни-
те компании съществуват, 
само ако спазват правилата 
на Партията и са дейно лоял-
ни – тоест снасят пари и се 
намират в готовност да се 
подчинят както на преки за-
поведи, така и на пожелател-
ни намеци.

Ваксината срещу бунтове 
и – не дай си боже! – револю-
ция е високият темп на ико-
номически растеж. Повече 
производство, повече работ-
ни места, повече потреби-
телски възможности за насе-

лението, така че то да не се 
изкушава да мре по барикади, 
след като му е дадено да оби-
каля из моловете.

Никакви „особености на из-
точния манталитет”, никак-
ви „конфуциански традиции”. 
Всичко е въпрос на задоволя-
ване на консуматорските по-
требности и принизяване на 
същностните, каквато е по-
требността на човек да бъде 
свободен – наистина свобо-
ден, а не допуснат до благин-
ките на „конституционно 
гарантираните граждански 
права”, които са гавра с поня-
тието свобода.

Ето обаче, че напоследък 
китайската икономика взе 
да се задъхва. Бившите тар-
тори на световната сцена се 
притесниха от нарастваща-
та си зависимост от китай-
ските стоки.

И ето го големият шанс – 
пандемия! Колкото патоген-
на, толкова и паникогенна. Ва-
жното е страхът да вилнее. 
Важното е да се каже „всички 
сме равни пред вируса”. Ето, 
заразиха се политици и прес-
толонаследници. Бележити 
бизнесмени и друга сган. Но 
пък колцина от тях се гътна-
ха?

Пандемията, независимо 
от това дали е преувеличена 

като смъртност, или не, вър-
ши своето. В Канада и Фран-
ция закриват предприятия с 
повече от 50 души. Острие-
то, „витрината” на всяка раз-
вита икономика – космона-
втиката, буксува навсякъде… 
освен в Китай. Там изстрел-
ването на спътници – цивил-
ни и военни – продължава по 
график, съставен преди годи-
ни. Провинция Хубей вече не е 
в карантина. Китайските фа-
брики и заводи не уволняват, 
а наемат нови работници – 
по-малко от предвиденото, 
защото настъпват плодове-
те на роботизацията. Паза-
рите в Европа и Америка се 
оказаха ако не прочистени, 
то чувствително разшире-
ни. За справяне с бедствието 
доскоро „силни” страни поръч-
ват медицинска апаратура и 
консумативи пак от Китай.

Не казваме, че „тук нещо 
не е наред”. Напротив, съв-
сем наред е – за капитализма. 
Светът се променя. Сваляне-
то на европейски знамена в 
Италия и издигането на ки-
тайски е показателен щрих в 
картината на възхода на КНР 
към безспорното световно 
лидерство.

А лидерът диктува и мода-
та в много отношения. Вклю-
чително модата на по-авто-

ритарно от обичайното уп-
равление. Европейските по-
литици няма да ритат срещу 
засилване на своите пълномо-
щия и снижаване на отговор-
ностите си на вълната на из-
вънредните положения.

Мотото „първо да пребо-
рим вируса, после ще мислим 
за гражданските права”, как-
то и „да спасим икономика-
та” – това е като преведено 
от китайски инструкции как 
хем да уголемите властта, 
хем това да не стресне под-
властните – а и да ги стрес-
не, да не смеят да гъкнат под 
напоените с дезинфектант 
медицински маски.

И покрай потока увещания, 
как „можем да се задоволим с 
малкото”, възклицанията „ах, 
колко се оказахме уязвими и 
неподготвени” (а какво прече-
ше да се подготвим? ами ико-
номическата логика, печал-
барството) не забравяйте 
да следите възхода на новия 
лидер.

И учете китайски.
Между другото, преводи-

те на Бакунин и Кропоткин 
на мандарин, разправят, били 
добри.

Щом досега не сколасахте 
да ги прочетете на родния си 
език… •

Христо Николов
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Героите на нашето вирусно време
Колкото по-позорна е една 
война, от толкова повече ге-
рои се нуждае да назначи. Така 
беше с Първата световна 
(през последните години те-
мата ґ е от челните в епич-
но-историческата киноиндус-
трия), така беше и с Втората 
(за нея героетворчеството 
не е спирало, а в съвременна 
Русия разплождането на герои 
надмина даже развъдниците 
на СССР).

Пандемията на Ковид-19 
вече неведнъж е наричана вой-
на и като всяка война – тряб-
ват ґ герои, примери за възхи-
та и единение на населението.

От дни по радиото въртят 
извадена от архивите песен 
на отишъл си човек. На все-
ки час, до втръсване. Комуто 
преди е допадала, идва му бай-
гън вече. Припевът ґ за лю-
бовта на и към хората обаче 
маскира основното (и замис-
лете се – зловещо) послание: 
веднъж да сбъркаш, значи не 
е трябвало изобщо да се раж-
даш! Патетика, себичност и 
краен морализаторски фана-
тизъм.

Впрочем, повечето бъл-
гарски популярни песни и дру-
ги творби носят белезите на 
егоцентризъм и инфантил-
на категоричност. Комай за-
ради това населението пред-
почита да слуша чужда музи-
ка – поне не всички ґ разби-
рат текстовете, могат да 
си въобразяват нещо по-стой-

ностно от фалшиви страда-
ния на лиричния герой и мен-
торски закани с пръст – ти 
напразно ли живееш или как?!

Та тази песен, която гово-
ри повече за горчиво излъгани-
те очаквания на автора си, е 
посветена на новите герои на 
войната срещу коронавируса.

Преди всичко – лекарите, 
изобщо „медицинските лица”.

Но това са същите „лица”, 
които ни нагрубяваха в здрав-
ните заведения.

Или се случваше да се дър-
жат сърдечно и загрижено, без 
да ни познават лично.

Същите, които демонстра-
тивно очакваха рушвети.

Но и ни спасяваха живота – 
и то без да пеем за тях.

Същите, чиито грешки 
вкарваха близки ни хора в гро-
ба.

Същите, които се бореха за 
достойни заплати и за рефор-
ми на здравната система.

Същите, които препят-
стваха реформите, които до-
пуснаха – и на някои това поло-
жение им се услади – болници-
те да станат „търговски дру-
жества”.

Същите, които си върше-
ха работата в меко казано не-
добри условия.

Които понасяха нападения 
от невъздържани пациенти и 
техни роднини.

Които нерядко сами про-
вокираха такова невъздържа-
но поведение.

Които поискаха да не им се 
търси отговорност за отказ 
да помагат на болен.

Които рискуваха своето 
здраве просто от човещина и 
чувство за професионално са-
моуважение.

Които бяха немарливи, рав-
нодушни и некомпетентни.

Които бяха усърдни и уче-
ха все едно служеха като роби 
гребци на галера.

Всякакви.
Войната е лакома – малко са 

ґ герои от предната фронто-
ва линия, иска герои от втори 
стратегически ешелон. Това 
са дарителите, щедрите бла-
готворители. Няма значение, 
че на места приемащите да-
рения болници отказаха же-
ста, понеже беше придружен 
с егоистични условия. Друга-
де не отказват. Самата неа-
нонимна благотворителност 
е самореклама – но като липс-
ва нужното, просто целуваш 
ръка на благодетеля и това е.

Депутати дариха по хиля-
дарка от заплатата си – сла-
ва! Не намалиха обаче тежест-
та на обичайните задължения 
върху населението. Не го опа-
зиха от спекулата – една за-
щитна маска струва повече 
от 10 лева в легални търгов-
ски обекти. Чорбаджиите ра-
ботодатели също се мяркат в 
списъците на дарители. Но ис-
кат държавата да им покрие 
60% от разходите по криза-
та. Моето си е мое, останало-

то е общо. Защото държава-
та няма свои пари, а само от 
одрани данъци. Работниците 
ще платят за това, което ще 
им се „даде” – отпускарски из-
дръжки, осигурителни вноски 
и други „пособия”. Ама работо-
дателите нали „опазват ико-
номиката”! Слава!

Трудно е да се каже на кое 
място са държавниците, осо-
бено медийните звезди на ти-
таничната битка срещу не-
видимото в обикновен микро-
скоп вирусче. За тях не пус-
кат химни на всеки час, но 
присъствието им е много по-
внушително. Мрачно угриже-
но лице, монотонен и общо 
взето солиден, даже приятен 
тембър, униформа – понякога 
черна – образът на главния ге-
рой е налице. Нищо, че дрънка 
глупости и на практика всява 
депресия. Той е Борецът! Сла-
ва!

Естествено, докторът-ге-
нерал е велик, но не бива да за-
сенчва Баш Главния Герой (по-
скромно наричан СУПЕРгеро-
ят), чиято „дълбоко религиоз-
на” ръка не се вдига да затвори 
църквите. Слава! Слава! Слава!

Към кохортата герои на на-
шето актуално време се мъ-
чат да се присламчат и жур-
налистите, но сковани от 
рамките на корпоративните 
заповеди от собственика на 
дадена медия, успяват да се 
класират единствено на пози-
цията клакьори. И ґ се радват, 

задавайки на брифингите вер-
ноподанически въпроси, от 
които славата на главните 
герои (чиновници от медици-
ната плюс „любимите на наро-
да” държавни мъже и тук-таме 
някоя държавна повлекана) да 
лъщи по-сияйно и заслепяващо.

Колкото по-позорна е една 
война, толкова по-бляскави 
трябва да са героите ґ.

Позорна, защото беше про-
спана.

Защото „армиите” ґ бяха 
демобилизирани предварител-
но, за да играят ролята на ма-
шини за пари – и тези пари не 
валяха над „народа”, а отсяда-
ха в сметките на сегашните 
благотворители и самоизтък-
нати Супергерои.

Но преходът от „осанна” 
към „разпнете ги”, този път 
напълно уместен, дори задъл-
жителен, се бави – удавен в ди-
рижирания страх и натрапе-
ното възхищение от героите.

Позорна е войната, коя-
то е класова, войната на бо-
гатите срещу бедните – тя 
не е спирала никога, даже ко-
гато бедните не се съпроти-
вляват, даже когато прекла-
нят главица пред острата 
сабя. Вирусът стана едно от 
оръжията в тази война. А ней-
ните официални герои тъкмо 
попадат под безумните слова 
на химна в тяхна „чест”: дали 
е трябвало изобщо да се раж-
дате? •

Христо Николов
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Да не се оставим да ни изолират
Скъпи приятели,

Живеем в исторически мо-
мент, ще ви спестим непри-
ятностите да го научите от 
устата на най-ненавистния 
президент на Франция, който 
страната познава от време-
то на Луи-Наполеон Бонапарт 
III. По всяка вероятност пра-
вителството ще наложи нови 
ограничения за френското на-
селение, като начало може би 
само в определени региони.

Познавайки социалните 
слоеве, които той предста-
влява, неговият избор не е си-
гурен. Едно приемане на стра-
тегията на крайния либерали-
зъм на Борис Джонсън, вдъхно-
вена от социалния дарвинизъм 
(най-слабите да умират, сти-
га „бизнесът” да процъфтява), 
вероятно би била по-съвмес-
тима с горещите интелекту-
ални призиви за „рестарти-
ране на нацията”. Известно 
е обаче, че в стремежа си да 
ликвидира социалната закри-
ла, от няколко години Макрон 
се сблъсква с упоритата съ-
протива на по-будната част 
от народа. Щетите, които, в 
приемственост с предишни-
те правителства, той нанесе 
на здравеопазването, станаха 
още по-поразителни с корона-
вирусната криза. Речта на Ма-
крон позволява да се прогно-
зира, че режимът ще потърси 

своето оцеляване, опитвайки 
се да излезе от кризата, като 
се помири със „Социалната 
държава” – представяйки без-
срамно се за неин глашатай. 
За да се даде минимум кредит 
на така обявен завой, не тряб-
ва да има твърде много мърт-
ви, нито те да бъдат разпре-
делени по много неравноме-
рен начин. Ето защо прави-
телството ще радикализира 
стратегията на социална изо-
лация, което няма да го поста-
ви в коренно противоречие с 
тези, които то представлява.

Всъщност, не е трудно 
да се види, че да се разделят 
телата, да се забрани вся-
ка форма на колективно при-
съствие в публичното прос-
транство, различна от чисто 
търгашеската, и да се сведе 
до минимум всяка комуника-
ция, която не преминава през 
цифровите канали, е идеално-
то съчетаване на общата до-
минираща тенденция в съвре-
менния свят (авторитарен 
неолиберализъм, на който „Ма-
крония” е само един вариант) 
и мерките, които на практи-
ка стават неизбежни, за да 
се избегнат допълнителните 
смъртни случаи. Ако епидеми-
ите са съществували винаги, 
сега те се умножават, защо-
то съсипването на природа-
та се ускорява. Ще спечелим 

много, ако разберем как „на-
шата” цивилизация произвеж-
да един вирус, който я тлас-
ка към най-лошото, което тя 
носи в себе си. Как тази панде-
мия, родена в Китай, служи на 
китайския империализъм, за 
да демонстрира „ефикасност-
та” на своя модел, към който 
западните властници гледат 
със завист. За жалост, чрез 
износа на този модел, има 
опасност опитомяването на 
хората да направи гигантски 
крачки напред. Военно-поли-
цейското управление на улица-
та, стимулът за затваряне в 
домашната сфера, невъзмож-
ността бунтовниците да об-
щуват без тоталитарната 
хватка на „големите данни” – 
всичко това може да остави 
трайни следи, ако не бъде раз-
обличено.

Няма съмнение, че докато 
трае експанзивната фаза на 
епидемията, трябва да се оп-
итваме да избягваме конта-
ктите помежду си на живо. 
Това обаче не бива да ни попре-
чи да продължим да мислим и 
да си взаимодействаме през 
стените на нашите домове. 
Особено след като сега под-
държането на куража и морала 
си остава наша основна цел.

Напротив, ние можем да се 
възползваме от тези момен-
ти, за да отделим време да по-

мислим за следващия удар, да 
натрупаме резерви от гняв, 
да задълбочим разбирането 
си за епохата и да се подгот-
вим за нейното преодолява-
не. Необходимо е също да се 
разработят всички възможни 
форми на солидарност – било 
вътре в сградите или по села-
та, тъй като те вече същест-
вуват посредством всякакви 
инициативи чрез интернет 
или по каналите, които все 
още се изплъзват от полицей-
ското наблюдение. Могат да 
се създадат местни съседски 
мрежи за:

- обмен на сведения и раз-
мишления върху всички нива на 
пандемията: глобално, нацио-
нално, регионално, общинско 
(като се избягват престъпно-
то „не ме интересува” или де-
морализиращият алармизъм);

- взаимопомощ с практичес-
ки сведения, заемане на обо-
рудване, колективно пазару-
ване с доставка на храни пред 
вратата, оказване на помощ 
с всички необходими предпаз-
ни мерки за грижите за деца-
та или за помагане на самот-
ни пациенти, чието състоя-
ние не налага хоспитализация. 
Основното е да не се чувства-
ме изолирани всеки в своя са-
пунен мехур и да бъдем сигур-
ни, че можем да разчитаме на 
близките и другарите си.

Също така е препоръчител-
но да не изоставяме социални-
те конфликти:

- да изискваме спирането на 
всички несъществени иконо-
мически дейности, без загуба 
на заплатите за служителите 
им. Стачките в италианските 
фабрики и на работните пло-
щадки трябва да ни служат за 
пример;

- да изискваме прекратява-
нето на дейностите в неза-
щитените предприемачески 
сфери да бъде придружено от 
гарантиране на доходите;

- също така да изискваме 
най-вече здравните секто-
ри да разполагат с възможно 
най-много средства за защи-
та и лечение на болните. Ко-
гато епидемичната вълна от-
мине, управляващите трябва 
да бъдат държани отговорни 
за недостига на персонал, лег-
ла, маски, оборудване и всичко, 
което би могло да предотвра-
ти смъртта на скъпите съще-
ства.

На нашите приятели казва-
ме: да не се оставим да ни из-
олират, да работим заедно за 
бъдещето!

На нашите врагове казва-
ме: няма да ни управлявате 
безкрайно. •

Серж Кадрупани
Франция

À contretemps
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Две други гледни точки за пандемията
През ноември 2015 г. научни-
ят сайт Nature.com публику-
ва суха статия по вирусоло-
гия под заглавие „Подобен на 
SARS клъстер от циркулира-
щи сред прилепи коронавиру-
си показва потенциал за поя-
ва при хората”.

Новината почти веднага 
e преведена на руски под за-
главието „Ученых напугал ус-
пешный эксперимент по пере-
делке вируса летучих мышей” 
на сайта Lenta.ru и все още е 
там.

Въпреки стряскащото за-
главие, статията остава не-
забелязана от широката пуб-
лика.

За какво става дума в науч-
ната публикация? Екип учени 
от Университета на Северна 
Каролина решава да изследва 
т. нар. вирусна зооноза – ви-
реещи сред животни вируси 
да мутират до опасни за чо-
века. За целта в началото на 
2014 г. взимат белтъчната 
обвивка на безобидния за хора 
коронавирус от китайски при-
леп SHC014 и я пренасят вър-
ху известния вече към онзи 
момент „човешки” коронави-
рус SARS (епидемията от кой-
то вилнее из Азия от ноември 
2002 до юни 2003).

След година работа еки-
път отчита „успех” и демон-
стрира, че подобна мутация е 
не само възможна, но и че има 
опасност от повторна поява 
на коронавируса на SARS сред 

хората, вече с ново протеи-
ново „снаряжение”, което го 
прави неуязвим за известни-
те до момента ваксини и ан-
титела. Незабелязаното от 
неспециалисти изследване 
обаче, още преди постигане-
то на съмнителния успех, има 
отзвук в научните среди, кои-
то изразяват безпокойство, 
а някои дори сигнализират „къ-
дето трябва” и през същата 
2014 г. американското прави-
телство спешно налага мора-
ториум върху експерименти с 
човешки патогени.

Затова изследването е до-
вършено със съдействието 
на партньорите на Универси-
тета на Северна Каролина, 
а именно – в Института по 
вирусология при Китайската 
академия на науките… в град 
Ухан. При това, според изис-
кванията за публикуване, в 
статията от 2015 г. стрикт-
но е посочено, че лаборатори-
ите в Ухан притежават тре-
та степен биозащита (BSL3), 
въпреки че за работа с подоб-
ни зарази се изисква макси-
малната – четвърта.

В списъка на съавторите 
фигурира името Shi Zheng-Li – 
директор на Центъра по нови 
заразни болести към Ухан-
ския институт по вирусоло-
гия. Именно тя диагностици-
ра през декември миналата 
година епидемията като при-
чинена тъкмо от „новия коро-
навирус”. Смело поставя диа-
гнозата при едва 27 случая за-
болели. В 11-милионен град, къ-
дето за да обърнеш специално 
внимание на почти обикнове-
ни наглед пневмонии, се изис-
ква или невероятен късмет,… 

или сред болните да фигурира 
сътрудник на лабораторията, 
ръководена от Shi Zheng-Li.

По този начин китайското 
правителство още от пър-
вите дни е знаело с какво се 
сблъсква, осъзнавало е маща-
бите – и се е опитало мигно-
вено да реагира, макар и не 
съвсем адекватно, но според 
авторитарните си тради-
ции (сравнете действията 
по борба със заразата в Южна 
Корея).

Нещо повече – китайските 
ръководители съобщават на 
правителствата и на други-
те страни за бедствието.

Адекватна реакция обаче 
не настъпва, причините за 
което са отделен и политиче-
ски опасен въпрос… За смет-
ка на това, съвпадението на 
центъра на новата епиде-
мия – Ухан – с центъра на из-
следванията върху мутации-
те на известните отпреди 
коронавируси на SARS и MERS 
(„камилския грип”) логично пов-
дига куп въпроси. За да излезе 
някаква истина от сблъсъка 
на неутолимия апетит за кон-
спиративни теории с китай-
ската цензура върху информа-
цията трябва обаче да решим 
прословутата задача какво 
ще се случи, ако непреодолима 
сила се сблъска с непоклатим 
предмет.

Вторият поглед върху пан-
демията идва от средите на 

» » » продължава на страница 7
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Две други гледни точки за пандемията
ръководителя на Гражданска-
та отбрана на Италия Ан-
джело Борели, както и от ня-
колкото момента, в които 
чиновникът оставя официал-
ния тон и чистосърдечно при-
знава: Имаме починали с поло-
жителни проби за коронави-
рус, но смъртта е настъпила 
по други причини. Разберете – 
починали С вируса, но НЕ ПО-
РАДИ него.

Така една от първите обя-
вени жертви на коронавируса 
е старец в терминален ста-
дий на раково заболяване.

Ето как се обяснява цяла-
та ситуация в обстановка 
„изключи камерата, изклю-
чи диктофона, ако ме цити-
раш, пиши ме анонимен из-
точник”: как тръгна заразата 
ли? В Италия имаме най-мно-
го дълголетници в цяла Евро-
па. Повечето не са здрави бо-
дри старчета, а редовни по-
сетители на клиники, където 
си правят прегледи, подлагат 
се на процедури или просто 
са свикнали с младия персо-
нал на заведението така, как-
то всеки италианец е свик-
нал да общува ежедневно със 
семейството си – деца, вну-
ци, племенници, внуци-племен-
ници, правнуци. Първите за-
разени възрастни хора са за-
разили персонала, а от него 
вирусът е скочил върху след-
ващите върволици старци. 

Обърнете обаче внимание на 
статистиките! Смъртност-
та сред старите италианци 
не е драстично по-висока от 
ОБИЧАЙНАТА смъртност, на-
пример през миналата годи-
на през март, когато за Ко-
ВИД-19 нищо не се знаеше! Да, 
вирусът е опасен, да, много 
заразен, но повече поражения 
той нанася върху икономика-
та, отколкото пряко върху чо-
вешкото здраве. Бих казал, че 
„новият коронавирус” и мно-
го повече ПАНИКОГЕН, откол-
кото ПАТОГЕН. Кому е нужна 
световна паника? Не питай-
те мен…

Така се очертават основ-
ните изводи, по-скоро въпро-
си, с които явно ще живеем 
през следващите месеци:

1) Задаващата се поредна 
икономическа криза (с потен-
циал да повлече със себе си со-
циална и изобщо всеобхват-
на такава) от пандемията ли 
е причинена, или пандемията 
е начин да се предизвика све-
товна криза или поне да се 
замажат другите причини за 
нея? Защото от последната 
минаха малко повече от 11 го-
дини, а капиталистическата 
система има нужда от пери-
одично рестартиране, поне-
же само чрез рестарти оце-
лява, а времето за пореден 
такъв фактически настъпва. 
Кризите позволяват на капи-
тала да се отърве от дълго-
вете, от свръхпроизводство-

то, от отговорността. Пре-
ди един от основните начи-
ни бяха войните, които обаче 
крият рискове от прекалява-
не. Пандемията може би из-
глежда по-безопасна?

2) Защо държавниците по 
света предпочитат модела 
на Китай (при който прави-
телствата с апетит оползо-
творяват предимствата на 
режима на извънредно поло-
жение), а не на Южна Корея (къ-
дето от една страна живеят 
в скорошното бъдеще – кому-
никации, роботизирани заво-
ди, – а от друга най-ясно личи 
как държавата паразитира 
върху солидарните традиции 
на народа и върху стихийно 
анархичната нагласа на мла-
дежта и работниците, къде-
то съпротивата срещу дик-
тата на чиновници и корпора-
ции е най-решителна, макар и 
склонна „да поддържа равно-
весие”, без да стига до логич-
ния край; където скандалите 
за корупция в правителство-
то и корпорациите са редов-
ни и доказват простата ис-
тина, че властниците винаги 
са най-келявата част от все-
ки народ)?

Немски специалист по ин-
фекциозни болести заявява, 
че смъртоносната сила на ко-
ронавируса е силно преувели-
чена, недоумява кому е нужна 
световна паника. Нарича ре-
акциите на германските по-
литици (въвеждането на ка-

рантинни мерки) голяма греш-
ка, която раздухва психозата. 
Твърди, че всеки ден в Герма-
ния умират около 3000 души 
на възраст над 65 години, от 
които едва 30 предполагаемо 
от коронавируса.

Предвид това изказване, 
главният въпрос наистина е 
„кому е нужна световна пани-
ка?”

Аз ще си позволя още по-ка-
тегоричен извод. Благодаря 
на другарите, че ме поощриха 
да преодолея съмненията си.

Изводът ми е: няма нищо 
случайно, нито немарливо в 
„изпускането” на вируса. В ход 
е операцията по „прочиства-
нето на излишните”, описана 
в книгата на Георги Констан-
тинов „Апокалипсис – кога?”. 
Пандемията явно е припозна-
та като по-малко рисков на-
чин от световна война. И ма-
кар коронавирусът не е от 
най-смъртоносните, както 
беше споменато, е достатъч-
но „паникогенен”, за да позво-
ли всякакви „извънредни по-
ложения”, всякакви начини на 
притискане на населението, 
простор за провокиране на 
безидейни и безпосочни бун-
тове, при чието потушаване 
колкото и кръв да бъде проля-
та, ще бъде оправдана с „по-
висша цел”. Бездействието 
на предупредените от Китай 
правителства е показател-
но. А самият Китай, неговият 
авторитарен модел, спечели 

доста престиж в очите на ус-
пешно видиотената „широка 
общественост”. На „крепка-
та дружба” между Си Дзинпин 
и Путин започва да се гледа с 
нарастваща завист.

Пандемията КоВИД-19 има 
всички изгледи да се окаже 
най-мащабното престъпле-
ние срещу човечеството в 
цялата световна история. 
Дори да се окаже прав немски-
ят медик, който смята пан-
демията за медиен балон, не-
щата принципно остават съ-
щите – прочистването на из-
лишните с помощта на гола 
паника е образец за гениално 
престъпление, за което не 
може се докаже тежка вина 
и при разобличаване ще мине 
за… хулиганство. Без значе-
ние, че притесненията и ико-
номическите тегоби ще съ-
кратят живота на мнозина – 
съвсем наистина.

За довиждане с читате-
лите, един детайл: в Италия 
пристигат руски военни ви-
русолози. По същия начин в 
Хирошима и Нагасаки прис-
тигат американски специа-
листи – не да помагат. Да на-
блюдават и изучават резул-
татите от „теста в реални 
условия”.

А какво ще правим ние, оп-
итните мишоци?

У нас е силна традицията 
за „снишаване докато бурята 
отмине”. Ама не отминава. •

Шаркан
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ТЕМА НА БРОЯ: ДА СВАЛИМ КОРОНАТА

Отворен прозорец към затворен свят
Оспорването на опасността 
от коронавирус със сигурност 
е абсурдно. Не е ли още по-аб-
сурдно обаче, че една пертур-
бация на обичайния ход на забо-
ляванията стана обект на не-
чувана емоционална експлоа-
тация, която ни върна към аро-
гантната некомпетентност, 
която някога довя облака на 
Чернобил? Знаем колко лесно 
призракът на апокалипсиса из-
лиза от своята кутия, за да се 
вкопчи в първия появил се ка-
таклизъм, да приеме образа на 
вселенския потоп и да забие 
плуга на вината в стерилната 
почва на Содом и Гомор.

Какъв цинизъм е да се вини 
плачевната недостатъчност 
на медицински средства за 
разпространението на бича! 
От десетилетия вече об-
щественото благо е захвър-
лено на боклука, откакто бол-
ничният сектор плаща цена-
та на една политика, която 
фаворизира финансовите ин-
тереси за сметка на здраве-
то на гражданите. Винаги има 
повече пари за банките и все 
по-малко легла и болногледачи 
за болниците.

Без да плащаме данък на 
предъвкваното божие наказа-
ние, че живеем в Природа, коя-
то иска да се отърве от чове-
ка като от нежелан и вреден 
червей, си струва да си спом-
ним, че от хилядолетия експло-

атацията на човешката и зем-
ната природа наложи догмата 
за анти-природата. Клод Гу-
ден поставя въпроса: Ако под-
чиним здравето на население-
то на законите за печалбата, 
като трансформираме трево-
пасните животни в месоядни, 
не рискуваме ли да предизви-
каме фатални бедствия в При-
родата и за Човечеството? 
Властниците, както знаем, 
вече отговориха с единодуш-
но ДА. Но какво значение има 
това, когато НЕ-то на финан-
совите интереси продължава 
цинично да триумфира?

Трябваше ли коронавиру-
сът да докаже и на най-огра-
ничените, че посегателство-
то върху природата заради 
рентабилността има ката-
строфални последици за все-
общото здраве, което се упра-
влява непрекъснато от една 
Световна организация, чиито 
ценни статистики няма да 
компенсират изчезването на 
обществените болници? Има 
очевидна връзка между коро-
навируса и краха на световния 
капитализъм. В същото време 
изглежда не по-малко очевид-
но, че епидемията на корона-
вируса е емоционална чума, ис-
теричен страх, паника, които 
в същото време прикриват 
недостатъците на лечение-
то и увековечават злото, влу-
дявайки пациента. По време 

на големите чумни епидемии 
от миналото хората са се по-
кайвали и признавали вината 
си, като се самобичували. Ме-
ниджърите на глобалната де-
хуманизация нямат ли инте-
рес да убедят хората, че няма 
друг изход от нещастната 
съдба, която им е отредена? 
Че не им остава нищо друго 
освен самобичуването на до-
броволното робство? Гранди-
озната медийна машина само 
префасонира старата лъжа за 
небесната, непроницаема и не-
избежна повеля – просто днес 
лудите пари са изместили кръ-
вожадните и капризни богове 
от миналото.

Разгулът на полицейското 
варварство срещу мирните 
демонстранти ясно показа, че 
военното положение е един-
ственото нещо, което рабо-
ти ефективно. Днес то огра-
ничава жените, мъжете и де-
цата в карантина. Отвън – 
ковчегът, вътре – телевизо-
рът, прозорецът се отваря 
към един затворен свят! Това 
е състояние, изострящо бито-
вия дискомфорт, съсредото-
чено върху емоциите, побеле-
ли от страх, все по-заслепени 
от безпомощен гняв.

Дори лъжата обаче от-
стъпва пред общия срив. Дър-
жавната и популистката кре-
тенизация имат своите гра-
ници. Те не могат да отрекат, 

че се провежда експеримент. 
Гражданското неподчинение 
се разпространява и копнее 
за коренно нови общества, ко-
ренно човешки. Солидарност-
та освобождава от индивиду-
алистичните овчи кожи лично-
стите, които вече не се стра-
хуват да мислят сами.

Коронавирусът се превръ-
ща в индикатор за фалита на 
държавата. Ето, това поне е 
сюжет за размисъл на жертви-
те на принудителното затва-
ряне. Дълго апелирах да се из-
ползва колективният отказ, 
да не се плащат данъци, так-
си, налози. Сега доказаният 
фалит на Държавата-мошеник 
свидетелства за икономиче-
ската и социална разруха, коя-
то прави абсолютно неплате-
жоспособни малките и сред-
ните предприятия, местна-
та търговия, скромните до-
ходи, семейните фермери и 
дори така наречените свобод-
ни професии. Сривът на Левиа-
тан успява да ги убеди по-бър-
зо от всички наши резолюции, 
че трябва да го ликвидират.

Коронавирусът прави нещо 
още по-добро. Спирането на 
производствените безобра-
зия намалява замърсяването в 
световен мащаб, спасява ми-
лиони хора от програмирана 
смърт, природата диша, дел-
фините се връщат в морето 
около Сардиния. Каналите на 

Венеция, пречистени от масо-
вия туризъм, си връщат пряс-
ната вода. Фондовата борса 
е в колапс. Испания решава да 
национализира частните бол-
ници, сякаш преоткрива со-
циалното осигуряване, сякаш 
държавата си спомня за соци-
алната държава, която унищо-
жи.

Нищо не е завоювано, всич-
ко започва. Утопията все още 
върви на четири крака. Да из-
оставим на тяхната небесна 
суета милиардите банкноти 
и кухите идеи, които кръжат 
над главите ни. Важното е 
„ние да си свършим работата”, 
като оставим балона на афе-
ристите да се пръсне. Да се 
пазим от липсата на дързост 
и самоувереност!

Нашето настояще не е в 
затварянето, което оцелява-
нето ни налага, то е отваря-
не към всички възможности. 
Именно под въздействието на 
паниката олигархичната дър-
жава е принудена да предприе-
ме мерки, които довчера твър-
деше, че са невъзможни. Каран-
тината е добра за размисъл. 
Тя не премахва присъствието 
на улицата, тя го преоткрива. 
Оставете ме да си помисля – 
с доза скептицизъм, – да поме-
чтая, че въстанието на еже-
дневния живот има неподози-
рани целебни свойства. •

Раул Ванейгем
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„ЛЯВОТО“ Е БЕЗСИЛИЕ, ДОКАТО…
В януарския брой на „Свободна 
мисъл” отпечатахме статия-
та „Лявото означава сила”. По-
знавайки отблизо разговора, в 
чийто контекст беше написа-
на, мисля, че основната теза 
на статията – „либералното 
ляво се прострелва в крака и 
се обрича на маргиналност и 
безсилие” – заслужаваше, ако 
не друго, то поне да бъде из-
ложена пред анархистите и 
техните симпатизанти.

При все това статията 
страда от тежки недоста-
тъци, които предизвикаха не-
доумение у някои читатели на 
вестника. Ако трябва да ги 
обобщя в едно изречение, бих 
казал, че тя използва пред-
поставки и излага като фа-
кти неща, които са не прос-
то спорни, а направо са отре-
чени от анархистката мисъл. 
Приемайки имагинерното по-
нятие за „левицата”, авторът 
слага в един кюп диктатори 
и безвластници, социалдемо-
крати и революционери, бор-
ци за „капитализъм с човешко 
лице” и за „безвластен комуни-
зъм”, палачи и жертви, Георги 
Димитров и Георги Шейта-
нов. През такова едро сито 
могат да бъдат прекарани 
всякакви шмекерии.

Еволюцията на общество-
то е представена чрез доми-
ниращия буржоазно-либерален 
разказ за света, в който об-
ществените позиции могат 
да бъдат нанесени и катего-
ризирани според една или две 
оси, удобни за статуквото. 
Този разказ предпоставя, че 
обществото се създава в бор-
бата между „противополож-
ни” политически крайности – 
ляво и дясно, – които са непо-
стижими и нежелани от пове-
чето хора, и единствено въз-
можният обществен модел 
се намира в „златната среда” 
между тях. Излагането му в 
статията беше разбираемо, 
предвид това, че тя беше на-
писана като аргумент срещу 
хората, които го използват. 
Импотентността на иден-
тичностните политики про-
зира дори през него. Като ре-
волюционери обаче ние не мо-
жем да си позволим да гледаме 
на историята през розовата 
мъгла на буржоазния либера-
лизъм и неговия наследник – 
марксисткият авторитари-
зъм. Затова тук съм си по-
ставил за цел да я разпръсна.

Няма ляво, няма дясно – 
има борба за власт между 
политически гангстери

Преди всичко, понятието „ле-
вица” е вредно, защото не зна-
чи нищо. Няма да коментирам 
произхода му и дали е адек-
ватно на програмите на раз-
личните социални движения. 
За да облекчим логически из-
ложението обаче, нататък 
ще наричаме „левица” онези 
движения и партии, които се 
борят да облекчат положе-
нието на работниците чрез 
реформи или одържавяване на 

икономиката посредством 
завземане на властта.

При все това искам да от-
бележа, че всякакъв опит за 
позициониране на властни-
ците в някакъв „политически 
спектър” и измерване на раз-
стоянието до „левия” му край 
е предателство спрямо по-
тиснатите класи. Близост-
та в думите и делата на оне-
зи, които се борят, за да овла-
деят държавната власт, не се 
определя от политическата 
им принадлежност, а от по-
зицията им във властовата 
йерархия. Преди избори всич-
ки политици говорят за пове-
че демокрация, повече подкре-
па за потиснатите, по-”леви” 
политики, ако трябва да из-
ползваме тази дума. След из-
борите изведнъж властници-
те, стари или нови, забравят 
за демокрацията и бедните, и 
провеждат по същество „де-
сни” политики. Това важи за 
всички властници и в истори-
ята, и в географията, без из-
ключение. Тук обаче целта не 
е да правим исторически об-
зор. Затова ще посоча само, 
че при т. нар. представител-
ната демокрация репресиите 
срещу „крайнолевите” често 
се прокарват не от „десни-
те”, а от „левите” властници. 
Едната причина е, че пазят 
симпатизантите си от влия-
нието на по-слабо корумпира-
ните реформисти или, не дай 
си боже, опасни революционе-
ри. Основната цел обаче е съх-
ранението на статуквото.

Основен стълб в либерал-
ния разказ е приказката за 
борбата между „леви” и „де-
сни”, според която „левите” са 
„извоювали” от „десните” раз-
лични регулации, които пра-
вят съвременното общество 
по-поносимо спрямо предиш-
ните. Механизмът на еволю-
ция на обществото е прини-
зен до махалото на властта, 
което се движи между левите 
и десните – когато левите я 
вземат, уж раздават пари на 
бедните; когато я вземат де-
сните, натискат бедните да 
работят, за да се натрупат 
малко пари у властта. Този 
модел напомня на геоцентрич-
ната система на Птолемей – 
елегантно прост, но доказано 
неверен.

Борбата на левицата не е 
борбата на работниците

Няма съмнение, че масовите 
работнически движения от 
края на XIX и началото на XX 
век спомагат за облекчава-
нето на положението на ра-
ботниците, които участват 
в тях. Да обясняваме обаче 
днешните държавни регула-
ции върху условията на труд с 
тези движения е като да обяс-
няваме премахването на роб-
ството по света с Граждан-
ската война в САЩ. Ако ана-
лизираме един след друг при-
мерите, посочени във въпрос-
ната статия („8-часовото 
ограничение на работния ден, 

уикендите, масовото осигу-
ряване и достъпа до здраве-
опазване и образование”), ще 
видим, че съвсем не са „извою-
вани чрез борбите на работ-
ниците”.

Днес повечето хора в „нор-
малните” страни работят 40 
часа седмично, но дори там, 
където това е извоювано 
от работниците с пот, дър-
зост и кръв, държавните ре-
гулации не са пряко следствие 
от борбата. Работниците в 
САЩ, чиято борба и днес се 
чества на 1 май, воюват фа-
брика по фабрика, сектор по 
сектор, не за държавни регу-
лации, а за реално ограничава-
не на работния ден от рабо-
тодателите им. Едва когато 
постигат достатъчно много 
успехи, за да стане популяр-
но в национален мащаб, и ко-
гато компании като Форд на 
практика доказват ползата 
от по-късия работен ден за 
капиталистите, политиката 
за ограничаване на работния 
ден влиза в предизборните 
програми и се превръща в дър-
жавна политика. Ще пропус-
нем стотиците други стра-
ни по света и ще приключим 
в добре познатата ни Бълга-
рия, където указът за „посте-
пенно въвеждане на 5-дневна-
та работна седмица” е изда-
ден 20 години след възцаря-
ването на уж работническо-
селска власт. Доколко работ-
ниците имат роля в това, 
мисля, че няма нужда да бъде 
обяснявано.

Можем смело да твърдим, 
че държавните регулации вър-
ху работния ден никога не са 
били цел на работническото 
движение. Напротив, те са 
въведени от управляващата 
класа под маската на „леви” 
или „социални” политики, като 
една от целите на това не-
съмнено е обезсилването на 
работническите движения. И 
наистина, ако проследим ис-
торията в САЩ, ще видим, че 
работниците престават да 
бъдат фактор в общество-
то и заплаха за статуквото 
много скоро, след като държа-
вата налага своя контрол над 
условията, при които се тру-
дят.

По подобен начин стои въ-
просът и с масовото социал-
но подпомагане (на което са 
се радвали още плебеите в 
Рим), здравното и пенсионно-
то осигуряване (налични още 

за армиите на древните им-
перии, но в модерна форма – 
въведени от Бисмарк), и лес-
нодостъпното образование 
(основен стълб в развитие-
то на капитализма във вся-
ка модерна държава). Трудно 
може въобще да се твърди, че 
те някога са били поставени 
като цел на работническите 
движения. Всички тези „при-
добивки” са въведени от упра-
вляващите класи почти без 
участието (и понякога дори 
със съпротивата) на работ-
ниците. Защото са в интерес 
на капиталистите.

Безплатното здравеопаз-
ване например може да озна-
чава по-малко печалба за не-
колцина капиталисти, които 
няма да могат да продават 
лекарствата си на картелни 
цени. То обаче е в интерес на 
капиталистическата класа, 
когато нейната печалба е об-
вързана с производителнос-
тта на работниците. Ина-
че всички капиталисти биха 
били принудени да плащат на 
работниците си достатъч-
но, за да се лекуват в услови-
ята на един хаотичен и неоп-
тимизиран пазар.

Затова всяка капиталис-
тическа класа, щом се консо-
лидира достатъчно в рамки-
те на националната държава, 
въвежда безплатни „социал-
ни придобивки” като здраве-
опазване и образование. Така 
работниците от една стра-
на са подготвени да се спра-
вят с модерните „средства 
за производство”, а от дру-
га – могат да участват регу-
лярно в безкръвната кланица 
на капиталистическата екс-
плоатация. Ако движенията 
за защита на работниците 
са повлияли, то е индирект-
но, чрез заплахата, която са 
представлявали. По същият 
начин волът спира да дърпа 
плуга, ако не го напоят с вода 
и нахранят със слама. Никому 
обаче не идва наум да каже, 
че волът управлява господаря 
си. Освен на онзи, който се оп-
итва да го яхне.

Победите на левицата са 
победи над работниците

Няма съмнение, че в началото 
на XXI век положението на бе-
дните в страните, в които 
работническите движения са 
силни и автентични, е по-до-
бро в сравнение с това в края 
на XIX. Цената обаче е ужасна 
и битката за социално равен-
ство е загубена.

Преди всичко, цената е пла-
тена с кръв. Първо, с кръвта 
на най-осъзнатите предста-
вители на работническата 
класа, които оглавяват съпро-
тивата срещу експлоатация-
та и са брутално избити. По-
сле, с кръвта на десетки ми-
лиони обикновени хора, които 
не се съпротивляват, когато 
държавната власт ги повеж-
да в хекатомбите на две Све-
товни и множество локални 
войни. Още стотици милиони 

са доведени до гроба или до 
ръба на оцеляването.

Постепенно жестоката 
експлоатация се прехвърля 
върху новите работници в 
„третия” свят, на които из-
общо не е дадена възможност 
да се организират за съпро-
тива. Междувременно, в „пър-
вия” свят работническите 
движения са унищожени с так-
тиката на тоягата и морко-
ва, като всеки опит за работ-
ническа съпротива е смазан с 
насилие, предаден от прода-
жен синдикат или оглавен от 
продажен политик.

Ако погледнем отблизо 
„края на историята”, който 
Ф. Фукуяма обявява в начало-
то на 90-те, ще видим, че ра-
ботниците не се съпротивля-
ват срещу събитията, не за-
щото са силни, а напротив – 
защото са вече дезорганизи-
рани, декласирани и загубили 
борбата. В „третият” свят 
се бетонира днешният режим 
на диктатура и експлоата-
ция. В „първия” и „втория” свят 
работните места изчезват, 
отрасли се закриват, запла-
тите намаляват. Работни-
ците не успяват да организи-
рат нищо повече от църковни 
шествия по улиците, не успя-
ват дори да се опитат да за-
страшат процеса на своето 
обезсилване. Те не са органи-
зирани – не са дори идеологи-
чески грамотни – и затова не 
са в състояние да се съпроти-
вляват.

Левицата участва безскру-
пулно в този процес. Тя пара-
зитира върху автентичните 
работнически движения и ги 
бюрократизира, интегрира 
в системата, която експло-
атира самите работници, и в 
крайна сметка ги продава на 
капиталистическата класа в 
интерес на своите апаратчи-
ци и функционери. Партийни-
те и синдикалните лидери на 
левицата сключват взаимно-
изгодна сделка с властите – 
малко повече зоб за работни-
ците в замяна на унищожава-
нето на съпротивителните 
им сили. И когато настъпва 
„краят на историята” и капи-
талистите решават да си 
вземат обратно торбите 
със зоб, няма кой да им попре-
чи.

Радикална левица или 
радикална експлоатация

Марксисткото крило на „леви-
цата” претендира, че е по-ра-
дикално и вместо да сключва 
сделки с властта, я завзема. 
В този смисъл то постига ус-
пех, като завзема властта в 
значими страни като Русия и 
Китай, но това не променя с 
нищо положението на проле-
тариата, дори напротив – ук-
репва експлоатацията! Някои 
другари твърдят, че „Източ-
ният Блок е постоянна запла-
ха, принуждаваща Западните 
елити да отстъпват пред 
исканията на работниците 
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Никому не идва 
наум да каже, че 
волът управлява 
господаря си. 
Освен на онзи, 
който се опитва 
да го яхне.
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Как държавата се 
защитава

Веднага след като държавата 
е създадена, господстващата 
класа или каста се сблъсква с 
проблема как да запази своята 
власт. И въпреки че насилие-
то е нейният основен modus 
operandi (начин на действие), 
нейният главен и дългосрочен 
проблем е идеологическият. 
За да задържи властта, всяка 
експлоататорска класа тряб-
ва да има подкрепата на свои-
те поданици. Трябва да се от-
бележи, че такава подкрепа 
не е необходимо да бъде под 
формата на активен ентусиа-
зъм; пасивното им смирение – 
като пред неизбежен приро-
ден закон – е напълно доста-
тъчно. Подкрепа, в смисъл 
на определен вид признава-
не, обаче е необходима; в про-
тивен случай малцинството 
властници в крайна сметка 
ще бъде победено от актив-
ната съпротива на народно-
то мнозинство. Тъй като хищ-
ничеството трябва да бъде 
подкрепено с излишъци от 
производството, по необхо-
димост класата, която фор-
мира държавата – бюрокраци-
ята (и репресивните струк-
тури), – трябва да бъде дос-
татъчен процент от населе-
нието на страната, макар че 

тя може да подкупи съюзници 
сред важните групи от оста-
налия народ. Следователно, 
основна задача на властници-
те е да осигурят активната 
или смирена подкрепа за мно-
зинството от гражданите.

Един от методите за оси-
гуряване на тази подкрепа е 
създаването на користни ико-
номически интереси (чрез раз-
пределяне на привилегиите). 
Вождът на бандата не може 
да управлява сам; той тряб-
ва да има значителна група 
от последователи в привиле-
гировано положение – напри-
мер членовете на държавния 
апарат като бюрокрацията 
и признатата аристокрация. 
Това обаче осигурява сравни-
телно малък брой запалени 
поддръжници и задължително-
то купуване на подкрепа чрез 
субсидии и предоставяне на 
други привилегии не е доста-
тъчно, за да осигури съгласи-
ето на мнозинството. За да 
се гарантира решението на 
тази ключова задача, мнозин-
ството трябва да бъде убеде-
но с помощта на идеологията, 
че тяхното управление е ве-
ликолепно, мъдро или поне със 
сигурност по-добро от всяка 
възможна алтернатива. Раз-
пространението на тази иде-
ология сред хората е жизнено-
важна социална задача на „ин-
телектуалците”. Обикновено 
масите следват пасивно иде-

ите, които са приети и раз-
пространени от „общността 
на интелектуалците”. Така по-
следните стават „скулптори 
на общественото мнение”. И 
тъй като държавата се нуж-
дае отчаяно от формирането 
на това обществено мнение, 
основата на вековния съюз 
между нея и интелектуалци-
те става напълно ясна и про-
зрачна.

Очевидно държавата има 
нужда от интелектуалци; не е 
толкова очевидно защо инте-
лектуалците се нуждаят от 
държава. Най-просто казано, 
можем да твърдим, че благо-
състоянието на интелектуа-
леца в пазарната демокрация 
винаги е крехко, тъй като той 
трябва да разчита на ценно-
стите и вкусовете на маса-
та от своите съграждани, а 
безразличието към интелек-
туалните въпроси е харак-
терно за тях. От друга стра-
на държавата с готовност 
предлага солидно и постоян-
но място на интелектуалци-
те в държавния апарат и за-
едно с него – надежден доход 
и престиж. Така те биват ще-
дро възнаградени за важната 
функция, която изпълняват в 
полза на властниците, към чи-
ято общност вече ще принад-
лежат.

Съюзът между държавата 
и интелектуалците се про-
явява още през XIX век чрез 

страстното желание на про-
фесорите от Берлинския уни-
верситет да сформират гру-
па от „интелектуални тело-
хранители в двора на Хоенцо-
лерните”. В по-стари времена 
бившият марксист Витфогел 
казва, че „Ориенталският дес-
потизъм” е превърнал поети-
те и учените в свои чиновни-
ци. Има множество примери 
за разработване на страте-
гии в служба на въоръжените 
сили – основа на властта на 
държавата, – с които тя осъ-
ществява насилието. Уважа-
вана професия, наред с дру-
гите, е и тази на официални-
те или „придворни” историци, 
посветили се на разпростра-
нението на възгледите на вла-
детеля (или на династията) за 
неговите деяния и на предше-
ствениците му.

Аргументите, с които дър-
жавата и нейните интелек-
туалци водят за носа своите 
поданици в подкрепа на власт-
та, са многобройни и разноо-
бразни. По същество компо-
нентите им могат да се обоб-
щят по следния начин: а) дър-
жавните владетели са велики 
и мъдри хора (те „управляват 
по силата на божественото 
право”, те са „аристократи” и 
„научни експерти”), много по-
висши и по-мъдри от добрите 
им, но простовати поданици 
и б) властта на съществува-
щото правителство е неиз-

бежна, абсолютно необходи-
ма и много по-добра, отколко-
то неописуемите нещастия, 
които могат да избухнат 
след падането му.

Съюзът между църквата и 
държавата е един от най-ста-
рите и успешни идеологиче-
ски прийоми. Владетелят бил 
Божи помазаник или самият 
той бил бог, какъвто е случа-
ят с повечето от източните 
деспоти, следователно вся-
ка съпротива срещу негово-
то управление е богохулство. 
Държавните попове са изпъл-
нявали основната функция на 
интелектуалците, осигуря-
вайки подкрепата и дори по-
клонението на народа.

Друга успешна техника е 
да се всели страх от някаква 
алтернативна система на уп-
равление или от „анархията”. 
Поддържало се е мнението, че 
настоящите управници осигу-
ряват на гражданите жизне-
новажни услуги, за което те 
трябва да им бъдат изключи-
телно благодарни – например 
защита от неофициални раз-
бойници и престъпници. Дър-
жавата наистина, защита-
вайки своя монопол върху хищ-
ничеството, се грижи да ми-
нимизира частния и несисте-
матичен грабеж. Особено ус-
пешно тя насажда страх от 
владетелите на другите дър-
жави. Тъй като повърхност-
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ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

„ЛЯВОТО“ Е БЕЗСИЛИЕ, ДОКАТО…
от страх от революция”. Ис-
торическата истина обаче е 
малко по-различна.

Твърде скоро след създава-
нето си СССР престава да за-
плашва с революция остана-
лия свят и започва „да строи 
комунизма в една отделна 
страна”. Нещо повече, той ни-
кога не проявява скрупули в ко-
оперирането с „империалис-
тическите сили”, що се отна-
ся до потискането на общия 
враг – работниците. Там, къ-
дето успява да завземе напъл-
но властта, левицата много 
бързо се преобразува в нова 
експлоататорска класа под 
формата на един тотален ка-
питалист – държавата. Ра-
ботниците остават поти-
сната класа в тази държава, 
всякакви самостоятелни ра-
ботнически движения са уни-
щожени светкавично и без-
компромисно. Потисничест-
вото и експлоатацията на 
Изток са много по-жестоки, 
отколкото на Запад. Източ-
ният блок никога не подкрепя 
работнически движения в За-
падния, освен когато те се по-
ставят изцяло в услуга на им-
периалистическата политика 
на Москва. В замяна получава 
същото отношение – когато 

на Изток се надига автентич-
но движение, Западът или без-
участно гледа потъпкването 
му, както през 1956 г. в Унга-
рия, или успява да го постави 
под контрол, както направи 
със „Солидарност” в Полша.

„Краят на историята” е чу-
десна илюстрация за ролята 
на радикалната левица в бор-
бата срещу работническите 
движения. В онези страни от 
Източния блок, които капи-
тулират пред Запада, работ-
ниците изнасят на гърба си 
прехода към частния капита-
лизъм, а функционерите на ле-
вицата стават новите „пред-
приемачи”. В Китай, в който 
диктатурата се запазва, ле-
вицата днес продава работ-
ниците като глави добитък 
на всеки, който има долари. 
За организирана съпротива и 
дума не може да става – само 
се множат самоубийствата. 
За сметка на това, в китай-
ския парламент има повече 
от 100 милиардери и всички 
те с радост подкрепят поли-
тиката на „комунистическа-
та” партия.

Тогава какво да правим ние, 
левите?

Понятието за „ляво” в бур-
жоазно-демократичния раз-

каз не отговаря на действи-
телността. В същата тази 
действителност има обаче 
много хора, които се наричат 
леви, защото отхвърлят все 
по-растящото неравенство 
в обществото. Исторически 
погледнато, мнозинството 
от хората, които се борят се 
за общество от равнопоста-
вени личности и се съпроти-
вляват срещу модерната фор-
ма на експлоатация, се асоци-
ират с автентичните работ-
нически движения и с „левите” 
политически позиции. Зато-
ва и днес хората, отхвърля-
щи неравенството и експло-
атацията, се наричат леви. 
Затова и ние проявяваме раз-
биране към тези наши друга-
ри, които, попаднали в капана 
на либералния или марксист-
кия разказ, прехвърлят загри-
жеността си за хората вър-
ху т. нар. „леви” движения, уж 
борещи се за „правата” им. На 
тези свои другари и съмиш-
леници можем само да кажем: 
борбата съвсем не е загубена, 
тя тепърва предстои!

Обезсилването на работ-
ническото движение е извър-
шено чрез овладяването или 
унищожаването на класови-
те му организации. Синдика-
тите са пречупени или корум-
пирани. Партиите са марги-

нализирани или – още по-ло-
шо – овластени. Революцион-
ните организации, доколкото 
ги има, са смазани и от „десни-
те”, но още по-безпощадно – 
от „левите” власти. (Всъщ-
ност властниците от „маркс-
ленин-сталинската” школа са 
абсолютни шампиони в убий-
ствата на революционери и 
флиртът с тях е предател-
ство спрямо революцията). 
Вероятно това е неизбежна 
историческа фаза, стъпка в 
еволюцията на човечество-
то към отхвърлянето на не-
състоятелността на държа-
вата като средство за осво-
бождение в един определен 
исторически контекст. Тази 
фаза обаче е отминала и реал-
ността вече е различна. Вре-
ме е за възраждане на револю-
ционните класови организа-
ции – това е голямата задача, 
стояща пред всички, които 
искат да бъдат леви днес.

Хората, работещи срещу 
заплащане, са повече от кога-
то и да било. Те обаче не пред-
ставляват организирана сила 
и могат да бъдат само сти-
хиен фактор за развитието 
на света. Единственият на-
чин този фактор да бъде на-
сочен в посока на освобожде-
ние от труда е работещите 
да се организират и да се пре-

върнат в революционна сила. 
Огромната част от тях вече 
не са в промишлеността, ра-
ботата им е несигурна и вре-
менна, квалификацията – по-
тенциално ненужна. Значи-
телна част са трайно безра-
ботни. Светът днес е много 
по-малък – както за тях, така 
и за работодателите им. Ро-
лята на повечето работници 
е все по-малко решаваща. Реп-
ресивните възможности на 
властта – все по-невъобрази-
ми.

При все това, те са огро-
мното мнозинство от чове-
чеството, имат потенциал 
да преобърнат света и ско-
ро ще бъдат принудени да 
се превърнат във фактор, за 
да не бъдат премахнати. За 
тази цел обаче трябва да на-
мерят в себе си сила да създа-
дат организации, способни да 
мобилизират милиарди хора и 
то не за овладяване на държа-
вата – трябва ясно да разбе-
рат, че така само ще бъдат 
заробени още повече, – а за 
един общ ураган на революци-
ята, който да помете всяко 
потисничество и експлоата-
ция и да ги замени със самоор-
ганизираща се федерация на 
свободни и равнопоставени 
хора. •

Златко
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та на земното кълбо е раз-
пределена между държавите, 
една от основните доктри-
ни за държавата е отъжде-
ствяването ґ с територия-
та, която контролира. Пове-
чето хора са склонни да оби-
чат родната си земя и затова 
идентифицирането на тази 
земя и нейния народ с държа-
вата се превръща в средство 
за принуждаване на зоологиче-
ския патриотизъм да работи 
в нейна полза. Ако „Бимбилис-
тан” бъде внезапно нападна-
та от „Туркестан”, то основ-
ната задача на държавата и 
нейните интелектуалци е да 
убедят народа на „Бимбилис-
тан”, че нападението е насо-
чено специално срещу населе-
нието, а не само против уп-
равляващата каста. Така вой-
ната между властниците се 
превръща във война между на-
родите, всеки народ защита-
ва своите владетели, вярвай-
ки им сляпо, че те го защита-
ват. Тази техника на „нацио-
нализма” се прилага успешно 
само в западната цивилизация 
и то едва през последните ве-
кове; до неотдавна по-голяма-
та част от поданиците счи-
та войните за битки между 
различните аристократични 
групи, които нямат никакво 
отношение към тях.

Идеологическото оръжие, 
използвано от държавата от 

векове, е сложно и разнообраз-
но. Подобно отлично оръжие 
е традицията. Колкото по-
дълго успява една държава да 
запази своята власт, толко-
ва по-мощно е това оръжие, 
тъй като династията X или 
държавата Y е подкрепена от 
тежестта на вековни тради-
ции. По този начин почитане-
то на предците се превръща 
в средство за почит на древ-
ните владетели. Най-голяма-
та опасност за държавата е 
независимата интелектуал-
на критика и няма по-добър 
начин да се потисне подобна 
критика от това да се обяви 
всеки самотен глас, изразил 
съмнения, за нечестив нару-
шител на мъдростта на пред-
ците. Тъй като всяко прави-
телство предполага съгласи-
ето на мнозинството, идео-
логическата опасност за него 
може да възникне първоначал-
но само от един или няколко 
независимо мислещи индиви-
да. Новата критична идея се 
ражда като особено мнение на 
малцинството; затова дър-
жавата трябва да потисне 
подобни възгледи в зародиш, 
като заличи всички възгледи, 
които противоречат на ма-
совото мнение. Благодарение 
на такива мерки масите нико-
га няма да разберат, че „кра-
лят е гол”. За държавата е от 
особена важност властта ґ 
да изглежда неизбежна; дори 
управлението ґ да не се харес-

ва, важното е те пасивно да 
се примиряват с него. Един от 
методите е въвеждането на 
историографския детермини-
зъм в противовес на личната 
свободна воля. Ако династи-
ята Х ни управлява, то това 
е така, защото неумолимите 
закони на историята (или Бо-
жията воля, Абсолютния дух 
или производителните сили) 
са постановили така и никак-
ви усилия на жалкия индивид 
не могат да променят тая не-
избежна съдба. Важно е също 
така държавата да насади у 
своите поданици отвраще-
ние към всяка „теория на рево-
люцията” в историята и за ус-
тановяване на отговорност-
та за историческите злодей-
ства. Защото, ако тирания-
та на държавата, корупцията 
или агресивната война са при-
чинени не от властниците, 
а от мистериозни и загадъч-
ни „обществени сили”, от об-
щото несъвършенство на чо-
вешката природа или ако все-
ки е еднакво отговорен („Всич-
ки сме убийци”, както се твър-
ди в един лозунг), тогава няма 
смисъл хората да негодуват 
или да се бунтуват срещу по-
добни зверства. Освен това, 
чрез атаките срещу „теория-
та на революцията” поданици-
те по-лесно ще повярват в ар-
гументи на „общественото 
благо”, каквито държавата 
винаги излага, като извинение 
за всяко от своите деспотич-

ни действия. „Теорията на ре-
волюцията” може да разклати 
системата, като накара ма-
сите да се съмняват в кази-
онната идеологическа пропа-
ганда.

В настоящите, по-свет-
ски времена, божественото 
право на държавата отстъп-
ва мястото си на новия бог – 
„Науката”. Властта на държа-
вата вече е обявена за свръх-
научна, тъй като е планирана 
от експертите.

Нарастващото използва-
не на научния жаргон дава 
възможност на държавни-
те интелектуалци да изтъ-
кат мрежа от хитри извине-
ния за държавата, които в по-
стари времена биха били ос-
мени. Крадецът, който опра-
вдава кражбата, като казва, 
че всъщност е помогнал на 
жертвите си, защото, кога-
то харчи награбеното, пови-
шава производителността, 
едва ли би убедил някого. Ко-
гато подобна „теория” бъде 
облечена в кейнсиански урав-
нения и снабдена с впечат-
ляващи препратки към така 
наречения „ефект на мултип-
ликатора”, тя, за съжаление, 
изглежда убедителна. Наси-
лието над здравия разум про-
дължава, като през всеки век 
властниците решават по 
свой начин тази задача.

Тъй като идеологическата 
подкрепа е жизненоважна за 
държавата, тя се старае все 

по-убедително да доказва на 
обществеността своята „ле-
гитимност”, за да се разграни-
чи в действията си от обик-
новените бандити. Безми-
лостната атака срещу здра-
вия разум не е случайност, 
защото, както ярко е описал 
Менкен: „Обикновеният човек, 
каквито и да са грешките му 
в другите области, е наясно, 
че правителството е нещо, 
което съществува отделно 
от него и от общността на 
събратята му – че то е от-
делна, независима и враждеб-
на сила, върху която той няма 
контрол и която може да му 
нанесе огромна вреда. Зад 
това се крие дълбокото усе-
щане за фундаменталния ан-
тагонизъм между правител-
ството и управляваните от 
него хора. То е възприемано 
от тях не като комитет от 
граждани, избран да управля-
ва общите дела на цялото на-
селение, а като отделна и ав-
тономна корпорация, която 
се занимава с експлоатация 
на народа в полза на собстве-
ните си членове… Затова, ко-
гато правителството бъде 
ограбено, хората считат, че 
шепа мошеници и паразити 
ще имат по-малко пари за ка-
призите си. Никой не смята, 
че мошениците са заслужили 
тези пари, а за здравомисле-
щите хора това е направо не-
лепост.” •

(следва)

АНАРХОРАФИНЕРИЯ

АНАТОМИЯ НА ДЪРЖАВАТА от Мъри Ротбард
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Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
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Отношението на 
анархистите към 
организацията

Без взаимодействие между 
хората човешкият живот на-
истина е невъзможен. Свобо-
дата не може да съществу-
ва без общество и организа-
ция. Джордж Барет, във Възра-
женията на анархиста, казва:

Хората трябва да си съ-
трудничат и при съгласуване-
то трябва да се взема пред-
вид мнението на другите. Да 
се твърди обаче, че такова съ-
гласуване ограничава свобо-
дата на човека е абсурдно; на-
против, то е съществено ус-
ловие за нашата свобода.

Ако допуснем, че съгласува-
нето ограничава свободата, 
тогава тя веднага става ти-
ранична, тъй като подобно до-
пускане забранява на хората 
дори най-обикновените еже-
дневни удоволствия. Напри-
мер, аз не бих могъл да оти-
да на разходка с приятеля си, 
защото това ще противоре-
чи на принципа на свободата, 
тъй като трябва да се съглася 
да бъда на определено място 
в определен момент, за да се 
срещна с него.

Аз не мога да разширя 
собствената си свобода вън 

от себе си еднолично, без да 
се съобразявам с никого, за-
щото мога да го постигна 
само с помощта на другите. 
Ако обаче сътрудничество-
то подразбира споразумение, 
то това, ще ни кажат, е про-
тив Свободата. Такива ар-
гументи са абсурдни. Аз не 
ограничавам свободата си, а 
просто я осъществявам, кога-
то се съгласявам да отидем с 
приятеля ми на разходка.

Анархистите смятат, че 
организацията на общество 
без власт е единственият 
начин всеки от нас да свикне 
с активна и осъзната позиция 
в колективната работа и да 
спре да бъде пасивен инстру-
мент в ръцете на вождовете. 
[Ерико Малатеста, Живот и 
идеи]

Фактът, че анархистите 
са за организацията, може 
да звучи странно на пръв по-
глед, но това е така, само за-
щото живеем в общество, 
в което фактически всички 
форми на организация са ав-
торитарни, което ни кара 
да мислим погрешно, че това 
е единственият възможен 
вид организация. Обикновено 
не се споменава, че този на-
чин на организиране е исто-
рически обусловен, че той е 
възникнал в рамките на оп-
ределен тип общества – та-
кива, чиито принципи са гос-

подството и експлоатация-
та. Според археолозите и ан-
трополозите такъв вид об-
щества съществуват едва 
от около 5000 години. Те са 
се появили с възникването на 
първите примитивни държа-
ви, основаващи се на завоева-
нията и робството, в които 
трудът на робите е създа-
вал излишък, който е служил 
като източник на средства-
та за съществуване на гос-
подстващата класа.

Дотогава, в течение на 
стотици хиляди години про-
точовешките и човешките 
общества са се основавали 
на съвместни форми на ико-
номическа дейност, на вза-
имопомощ, на свободен дос-
тъп до производствените 
ресурси и разпределение на 
резултатите от съвмест-
ния труд според нуждите. 
Макар че подобни общества 
са се основавали на статут 
по възрастов ранг, не е има-
ло никаква йерархия в смисъл 
на институционализирани 
отношения на подчинение и 
господство, с принудителни 
санкции и завършващи с кла-
сова стратификация, която 
води до икономическата екс-
плоатация на една класа от 
друга [Мъри Букчин, Екология 
на свободата].

Трябва да се подчертае, 
че анархистите не предла-

гат да се върнем в каменна-
та ера. Ние просто обръща-
ме внимание върху факта, че 
тъй като йерархично-авто-
ритарният метод на органи-
зация е сравнително скорош-
но „изобретение” в хода на чо-
вешката социална история, 
то няма никаква причина да 
предполагаме, че нему е „съ-
дено”, така или иначе, да бъде 
вечен. Ние не смятаме, че хо-
рата са генетично „програ-
мирани” (или увредени) за дик-
татура, за конкуренция или 
агресивно поведение, тъй 
като няма никакви достовер-
ни доказателства в подкре-
па на такова твърдение. На-
против, подобно поведение е 
социално обусловено. [Ашли 
Монтегю, Природата на чо-
вешката агресия). Ние не сме 
нито фаталисти, нито ге-
нетични детерминисти, но 
вярваме в добрата воля, кое-
то означава, че хората мо-
гат да променят сегашния си 
начин на живот, включител-
но начина, по който организи-
рат своето общество.

Няма съмнение, че обще-
ството трябва да бъде по-
добре организирано, защото 
сега по-голямата част от бо-
гатствата му, които се про-
извеждат от мнозинството, 
се разпределя от властта 
на избраното малцинство в 
горната част на социална-

та пирамида, причинявайки 
лишения и страдания на дру-
гите, особено на тези от дъ-
ното. Този елит контролира 
средствата за принуда чрез 
държавата, той е в състоя-
ние да потиска мнозинство-
то и да игнорира страдани-
ята му – явление, което сре-
щаме във всяка йерархична 
структура. Учудващо е, че 
при кризи броят на привър-
жениците на диктатурата 
и централизираните струк-
тури се увеличава, вместо 
да ги ненавиждат като от-
рицание на тяхната свобода. 
Както казва Беркман: капи-
талистическото общество 
е толкова зле организирано, 
че страдат не само отделни-
те му членове, но цялото об-
щество боледува. [Алексан-
дър Беркман, Азбука на анар-
хизма]

Поради тези причини анар-
хистите отхвърлят всич-
ки авторитарни форми на 
организация и вместо това 
поддържат асоциациите, ос-
новаващи се на принципа на 
свободния договор. Свобод-
ното споразумение между хо-
рата е важно, защото спо-
ред Беркман само когато все-
ки човек е свободна и незави-
сима единица, сътрудничеща 
с другите по свой избор за по-
стигане на взаимни интере-
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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

Помощи за „Свободна мисъл”

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

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

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

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

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

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

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 10 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

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

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

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

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

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

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

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

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

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

38. Статии – Александър Наков според възможностите

39. Социална революция или смърт – Георги Константинов 10 лв

40. Пуста кюския – Лъчезар Кръстев 10 лв

БРОШУРИ:

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

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

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

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

5. За общината 2,50 лв

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

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

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2020 СВОБОДНА  МИСЪЛ

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 01.02.1931 г. в Хасково излиза брой 

1 на бюлетина на земеделската анар-

хосиндикална конфедерация „Власов-

ден”.

•  На 05.02.1894 г. в Париж е гилотини-

ран анархистът Огюст Ваян, хвър-

лил бомба по време на заседание на 

френския Парламент.

•  На 06.02.1878 г. революционерката 

Вера Засулич извършва неуспешно 

покушение срещу генерал Трепов, на-

чалник на Охранката.

•  На 07.02.1942 г. в съветския ГУЛАГ е 

убит българският анархист Желю 

Грозев Тилев.

•  На 08.02.1921 г. в град Дмитров уми-

ра теоретикът на анархизма Пьотр 

Кропоткин.

•  На 09.02.1618 г. италианецът Вивиан 

е осъден да бъде изгорен жив като 

„безвластник”.

•  На 10.02.2005 г. в София след дълго 

боледуване умира анархосиндикалис-

тът Никола Младенов, дългогоди-

шен политически затворник  при мо-

нархическия и болшевишкия режим, 

участник в испанската гражданска 

война 1936-1939 г.

•  На 11.02.1991 г. в София умира анархи-

стът Идаки Христов, концлагерист 

от Богданов дол и Белене.

•  На 13.02.1893 г. в село Бобошево е 

роден анархистът Александър Са-

пунджиев, деец на ФАБ, редактор и 

публицист.

• На 14.02.1894 г. в Ямбол е роден анар-

хистът Георги Василев Шейтанов, 

поет и публицист.

•  На 15.02.1907 г. в София под редакция-

та на Михаил Герджиков излиза брой 

1 на анархистическия вестник „Сво-

бодно общество”.

•  На 16.02.1844 г. в Лондон е роден 

анархистът Джеймс Гийом, деец на 

Първия Интернационал, историк.

•  На 16.02.1901 г. в Хасково е роден 

анархистът Делчо Василев Демирев, 

писател, поет и публицист.

•  На 19.02.1873 г. край София е обесен 

Васил Левски.

•  На 18.02.1924 г. на улица „Доростол” в  

София, след седемчасово сражение с 

полицията, загиват анархистите Ге-

орги Лазаров Георгиев и Иван Дими-

тров Минчев.

•  На 20.02.1931 г. във Франция умира 

анархистът Димитър Бълхов, орга-

низатор на Килифаревската анар-

хистка чета (1923-1925).

•  На 21.02.1974 г. умира писателят и 

поет Лальо Маринов (Ламар), поет, 

хуморист и сътрудник на анархист-

ки издания.

•  На 23.02.1924 г. в София, под редакци-

ята на Кирил Радев, излиза брой 1 на 

анархистическия вестник „Зов”.

ИДЕИ, СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА

Анархия, Анархизъм. 
Въпроси и отговори
си и цели, само тогава може 
да се направи нещо значител-
но в глобален мащаб. [Избра-
ни произведения]

В „политическата” сфера 
това означава пряка демо-
крация и конфедерация, кои-
то са израз и обкръжаваща 
среда на свободата. Пряка-
та демокрация е необходима, 
защото свободата и равен-
ството предполагат необхо-
димостта от форуми, къде-
то хората могат да обсъж-
дат и дебатират като рав-
ни, и които позволяват сво-
бодното осъществяване на 
това, което Мъри Букчин на-
рича творческа роля на несъг-
ласието/инакомислието.

Анархистическите идеи 
за свободна организация, пря-
ка демокрация и принципът 
за изграждане на конфедера-
цията ще бъдат разгледани 
по-нататък.

За „Абсолютната” свобода

Анархистите смятат, че 
всеки има право да прави аб-
солютно всичко, което иска, 
но определени действия на да-
ден индивид неизменно водят 
до ограничаване на свобода-
та на другите. Според анар-
хистите това е недопусти-
мо. Например анархистите 
не поддържат „свободата” да 
се насилва, да се експлоати-
ра или да се принуждава. При 
това ние не допускаме регу-
лирането на подобни отно-
шения чрез властови методи. 
Напротив, тъй като властта 
представлява заплаха за сво-
бодата, равенството и со-
лидарността, анархистите 
считат за необходимо да ґ се 
противопоставят със сила 
(за да не унижава човешкото 
достойнство).

Съществуването на власт-
та не е свобода. Никой няма 
„правото” да управлява дру-

гите. Както подчертава Ма-
латеста, свободата на все-
ки… е единственото условие 
за еднаква свобода за всички; 
това не означава,… че уважа-
ваме свободата да се експло-
атира, да се потиска, да се ко-
мандва; това, което е потис-
ничество, със сигурност не е 
свобода.” [Е. Малатеста, Жи-
вот и идеи].

В капиталистическото об-
щество съпротивата срещу 
всички форми на йерархична-
та власт е отличителна чер-
та на всеки свободен човек – 
нека това се изразява в съ-
протива срещу началството 
в работата или в съпротива 
срещу цялата държавна сис-
тема. Хенри Дейвид Торо по-
сочва в своето есе „Граждан-
ско неподчинение” (1847 г.), че 
Неподчинението е истински-
ят източник и основа на сво-
бодата. Послушни трябва да 
бъдат робите. •

(следва)
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Забележителното с ината 
на нашите „пастири” не е точ-
но тяхното поведение, а нещо 
друго – никой политик, нито 
дори докторът-генерал от 
Щаба за борба със заразата, 
който иначе изнася в радиоте-
левизионния ефир патетични 
речи и кърши ръце за „недоста-
тъчните мерки”, с една думич-
ка не упрекна църковниците. 
Вместо това всички спрягат – 
и омърсяват, ОСКВЕРНЯВАТ – 
думичката „солидарност”.

Къде е солидарността на 
доставчиците на ток, вода, 
парно, мобилна комуникация с 
населението? Само защото в 
европейските страни го на-
правиха, и у нас дадоха грати-
сен период за плащане на въ-
просните услуги – съпроводен 
с гръмки вопли за „стратеги-
ческия дял на икономиката” и 
загубите ґ. Не би ли трябвало 
ХОРАТА да са приоритет, а чак 
след това бизнесът и държав-
ните интереси?

Къде е солидарността на 
работодателите с работни-
ците си – в официални заявле-
ния представителите на чор-
баджийството повтарят ман-
трите за „единение на нация-
та” и за „обществена отговор-
ност”? Депутатите послуш-
но приемат законите, така че 
бизнесът да избегне своя пай 
от тежестта на кризата. Са-
мите работодатели приказ-
ват „ако се случат съкраще-
ния”, сякаш уволненията и пра-
щането в отпуска (неплатена, 
разбира се! – работодателят 
винаги има вратички да отка-
же платена или да натисне ра-
ботника да приеме онова, кое-
то е изгодно на началника) се 
случват като метеорологич-
ни явления, а не се причиняват 
от същите работодатели. В 
този момент практически ка-
зионните профсъюзи (най-ве-
че КНСБ) останаха верни на 
принципа си „и вълците да са 
сити, и овцете остригани и 
обезтлъстени, но живи”, като 
предложиха на новопопълващи-
те армията на безработни да 
потърсят поприще… в селско-
то стопанство. Без свян, на-
пълно сериозно: отивайте да 
ратайствате на „фермерите”, 
агросезонът вече настъпва…

Според Комисията по труда 
към ООН, до края на годината 
безработните ще се увеличат 
с минимум 25 милиона. Доста 
оптимистична прогноза, поне-
же други организации тръбят 
за 10 пъти повече.

През това време нашите 
депутати се карат за „дос-
тойнството на институция-
та”. Впрочем, те се погрижиха 
сериозно за безопасността си, 
същото стори правителство-
то и близкото им лакейско об-
кръжение – изолираха се даже 
от журналистите. Чувство-
то за солидарност с избира-
телите не ги подтикна напри-
мер да си намалят заплатите 
и другите разходи по обслужва-

нето им като институция – и 
да дарят спестените пари на 
болниците, които сега просят 
от населението дарения за за-
купуване на животоспасяваща 
апаратура. Чувството, което 
по принцип им липсва, защото 
иначе не биха станали власт-
ници, не биха се удържали на 
местата си. Изпокриха се про-
курори, съдии, адвокати, увели-
чиха привилегиите си, за да се 
изолират от „развъдниците 
на заразата”. Направиха опит 
да се скрият и лекарите – от 
една страна поискаха повече 
предпазни средства за себе 
си, което е разумно, а от друга 
натиснаха лобито да не им се 
търси отговорност за отказ 
от лекуване на коронавирусни-
те пациенти, което рязко се 
разминава с лозунгите за соли-
дарност и обществена отго-
ворност.

Ами солидарността на кре-
диторите към длъжниците?

Празни въпроси.
До неотдавна икономисти 

на политическа и корпоратив-
на служба дуднеха за „прекале-
но многото болници”. Славос-
ловеха „туристическия бранш”. 
Изтъкваха какви поборници са 
на дребния и средния бизнес. 
Сега запяха други песни, но ре-
френът за дребния и средния 
бизнес остана, при все че ко-
ронакризата показа: дребно-
средните бизнесмени може да 
не са големи акули, но със си-
гурност са малки злобни пира-
ни. Щом правителството от 
немай-къде хлопна кепенците 
на потъналото в кич – който 
е най-безобидният проблем от 
многото, включително еколо-
гични, причинен от „дребните 
и средни предприемачи” – Бан-
ско, бяха уволнени всички гур-
бетчии, изхвърлени от квар-
тирите си буквално на улица-
та, без възможност да напус-
нат града, който е под каран-
тинна блокада.

Просто липсва повод и изви-
нение за съчувствие към „дреб-
ния и средния бизнес”, който не 
за първи път показва забележи-
телна големина в потисниче-
ското дело, отсъствие на чо-
вещина и даже просто здрав 
разум.

Та така, бюрократичната 
машина – особено частта ґ 
„здравеопазване” – се прова-
ли. Вирусът се разпространя-
ва бързо и надхвърля капаците-
та на здравните институции. 
Защо? Защото приоритет 
беше да ги съкратят, да ги 
превърнат в търговски друже-
ства. А иначе интернет тър-
сачката с лекота показва поне 
стотина игрални филми, ста-
ри и нови, на тема „пандемия”. 
Сценаристите им са имали по-
вече понятие от това какво 
не се прави, за да не се задъл-
бочава бедствието до ката-
строфа, отколкото медицин-
ските специалисти и медицин-
ските бюрократи, които – на 
теория! – би трябвало пред-
варително да измислят начи-
ни за справяне, протоколи за 

действие, схеми за мобилизи-
ране на ресурси, сред които и 
научните, дето им е задачата 
да открият час по-скоро леко-
ве и ваксини. Но не би. И то не 
само у нас. Навсякъде. Просто 
защото „търговското друже-
ство” съвсем естествено смя-
та разходите по превенция и 
за готовност за голяма беля 
като излишен, недопустим фи-
нансово харч. Пари на вятъра. 
Един от системните недъзи – 
вътрешноболничните инфек-
ции – беше приет по тази ло-
гика за „приемлив риск”, докато 
не се оказа, че коронавирусът 
е най-убийствен, когато се съ-
юзи с вътрешноболнични зара-
зи.

Не е като да нямаха време. 
Заразата се развилня в Китай 
през декември. И още вилнее, 
въпреки правителствените 
заявления оттам, че всичко е 
овладяно – независими източ-
ници от Ухан съобщават ко-
шмарни факти. Не беше ли въз-
можно институциите да запо-
дозрат, че каквото се случва 
в Китай, не остава в Китай, а 
откънтява по цялата плане-
та? Предвид факта, че даже 
мартениците у нас са предим-
но китайски внос. Как така ни-
чия мозъчна гънка не се размър-
да тревожно под черепа на ня-
кой „отговорен фактор”? На-
дничането в новините отпре-
ди обявяването на извънредно-
то положение показва – и чак 
стряска – с какви дреболии са 
били заети управляващите и 
поклонниците им…

Същият многократно спо-
менат бизнес – както и дър-
жавните институции за упра-
вление на икономиката – про-
спаха възможност за печалба, 
каквато би имало от продажба 
на предпазни средства – мас-
ки, ръкавици, дезинфектанти. 
Юрнаха се в разгара на хаоса – 
но чрез внос от… Виетнам и 
Индия, където проблемите с 
хигиената са пословични. Тес-
ногръдието и късогледството 
на бизнеса и държавата – даже 
в сфери където би трябвало да 
имат изострен нюх – не е ли 
съвсем вече очевидно?

Ами режимът на доставки 
на стоки от първа необходи-
мост? Начините за разпреде-
лението им в условия на каран-
тина? На Централна жп гара в 
София мивките в тоалетните 
не работят – в тоалетните, 
които още не са затворени.

Но пък пазим циганските 
гета за запас – да стоварим 
вината, когато нещата загру-
беят. При все че карантинни-
те мерки в тези квартали се 
спазват не по-зле от същото 
в „белите места”, и то въпреки 
по-големите проблеми с водо-
снабдяване и канализация.

И пак – подобни дивотии 
виждаме и в чужбина – в „нор-
малните държави”.

Извод? Светът не беше го-
тов. При все опита си от ве-
кове. Но кой ли се учи от опи-
та? Евросъюзът – изобщо не 
се поучи. Оказа се още по-реха-

ва организация, отколкото го 
мислеха. Всяка страна се спася-
ва поединично – Италия е ярък 
пример. Дотук с европейската 
солидарност. Планове за общи 
действия при такива обстоя-
телства – нула. За сметка на 
планините нормативи относ-
но кривината на краставици-
те, квотите за какво ли не и 
други безсмислици – но за тях 
се получават нелоши пари. От 
бюджета.

Ах, да, бюджетът. У нас дос-
коро имаше излишък – после 
той внезапно нарасна двойно 
и премина в категорията „де-
фицит”. Как стават такива чу-
деса?

Но стига с „негативното”. 
Да видим какви ползи и „пози-
тиви” ни донесе този корона-
вирус.

Саркастично – има потен-
циал да донесе големи изгоди 
на пенсионните фондове. По-
неже у нас – и не само, капита-
лизмът е навсякъде – е прието, 
че дълговете се прехвърлят на 
наследниците, но недовзета-
та пенсия отива в държавата.

Оказа се също, че съвсем не 
е трудно преминаване към „ди-
гитален свят” в образование-
то, дори учителите по физи-
ческо се справят, като искат 
от учениците видео как пра-
вят упражнения. Можело значи. 
Проблем е само това, че кому-
никационните устройства – 
смартфони, таблети, лапто-
пи – не са повсеместно раз-
пространени. Каква изненада, 
нали. Коронавирусът се опита 
(не той лично, а някои мерза-
вци от негово име) да внуши, 
че още една линия на неравен-
ството е паднала: КоВид-19 
сече и бедни, и богати. Лъжа. 
Богаташът, освен ако не е пъ-
лен дебил или карък, разполага 
с пъти повече възможности да 
се предпази от контакт с ви-
русоносители. Не е принуден да 
виси в тълпата пред магазина, 
докато го пуснат да пазарува. 
Не обикаля през девет апте-
ки в десета, за да намери нещо 
елементарно – или да не го на-
мери изобщо. Ако се разболее, 
няма да се озове в коридора на 
сгъваемо легло.

Всъщност сегашната гю-
рултия около пандемията хи-
тро е маскирала твърде ве-
роятно провокирана светов-
на икономическа криза, а и ще 
я задълбочи. Капитализмът не 
може без кризи. Те са начинът 
му да се обновява. Да стоварва 
тежестта на несгодите върху 
бедното и „средното” населе-
ние, както и да премахва по-не-
успешните играчи от върхове-
те. С пандемичната съставка 
на кризата на убиване са под-
ложени няколко „зайци”:

- протестните прояви са 
противокарантинни, значи 
забранени и никой не възразява;

- цензура и санкции на „фал-
шиви новини” и „раздухване на 
паника” – като такива може 
лесно да обявят всякаква кри-
тика и справедливо недовол-
ство;

- съвсем, ама напълно благо-
приличен предлог за справяне с 
„мигрантската криза” – всички 
апели към човечност увяхват 
пред страха от заразяване;

- мило и драго изтъкване на 
„правото на живот” като по-
важно от всички останали чо-
вешки „права” (но не и свобо-
ди – за тях капиталистическа-
та правозащитна мисъл ос-
тава безмълвна, освен когато 
не словоблудства), в което си 
личи симпатията към по-авто-
ритарно управление, „способно 
да се справи”.

Пък и Еврокомисията разре-
ши на членките си да печатат 
толкова пари, колкото искат – 
подкрепа на култа към „силна-
та ръка”.

Интересно е как замлъкна-
ха всички терористи по све-
та. Правилно, вече не са в роля-
та на глобалното плашило. На 
подиума в светлината на про-
жекторите е новата звезда – 
КоВид-19, пуснати са дори плю-
шени играчки, които логично 
би трябвало и да са заразни… и 
затова международният теро-
ризъм послушно си трае, въпре-
ки че моментът е много подхо-
дящ за няколко съкрушителни 
удара,… ала няма заповед за та-
кова нещо.

И така, кризата започна. 
Дълбочината ґ е още неиз-
вестна. Настъпление на ав-
торитарното и полицейщина-
та – компютърни фирми вече 
се похвалиха, че са подобрили 
алгоритъма за разпознаване на 
човешки лица даже с надянати 
маски. Неизбежен е и тласъкът 
към роботизиране на произ-
водства, понеже роботите не 
боледуват и не настояват за 
компенсации и обезщетения. 
Лавинообразното заместване 
на хора от роботи ще ожесто-
чи кризата до предел.

Зло за добро – „силните на 
света” си бяха извадили поука, 
че световни войни рискуват 
да прераснат в революции, но 
подцениха същото възможно 
въздействие от пандемии, осо-
бено когато положението бива 
нарочно истеризирано и изкри-
вено изобразявано за пред ши-
роката публика, изходите за 
оцеляване и запазване на що-го-
де приличен живот драстично 
намаляват.

Може много да спекулират 
за „дивашката и егоистична 
човешка природа”, да обясня-
ват с нея разрастването на 
заразата, неспазването на раз-
умните мерки, да сочат соли-
дарността като „слаба”, но 
именно те, дейците и аполо-
гетите на властничеството 
векове наред дресираха хора-
та да се оправят сами, в кон-
куренция, а не сътрудничество 
със себеподобните. Под соли-
дарност упорито имаха пред-
вид подчинение на държавни-
те нареждания, а самоинициа-
тивата, дори рационалната, 
бързаха да квалифицират като 
„самоуправство”. Тези лъжи лъс-
ват като никога преди. •

Христо Николов
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