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КОРОНАВИРУСЪТ 
И РЕВОЛЮЦИЯТА

Най-измамното клише за ко-
ронавируса вече стана твър-
дението, че той заплашва ед-
накво всички хора. Това обаче 
далече не е така нито от ме-
дицинска гледна точка, нито 
от икономическа, социал-
на или психологическа. Всъщ-
ност COVID-19 засилва стари-
те проблеми с неравенство-
то навсякъде, където те съ-
ществуват. В крайна сметка 
това ще доведе до социални 
катаклизми, които могат да 
прераснат в безредици и ре-
волюция, съобщава Bloomberg. 
Изданието пише, че бунтове-
те зачестяват по целия свят, 
още преди SARS-CoV-2 да се 
появи. Според някои оцен-
ки, от 2017 г. насам е имало 
около 100 големи протеста 
срещу правителствата: от 

„жълтите жилетки” в богата 
Франция до демонстрациите 
срещу диктаторите в бедни 
страни като Судан и Боливия. 
20-тина от тези протести 
водят до сваляне на властта, 
няколко са брутално смазани, 
а останалите продължават 
да тлеят до следващия голям 
пожар.

В краткосрочна перспекти-
ва COVID-19 спря всички фор-
ми на неподчинение, тъй като 
и демократичните, и автори-
тарните правителства по-
ставиха под карантина свое-
то население, като му забра-
ниха да се събира на улиците 
или в групи. Зад затворените 
врати на карантинираните 
домове обаче, на местата, къ-
дето се раздава храна на бе-
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Победата е сладка, но войната 
тепърва предстои
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СЕСТРИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Година на протест

На 1 март се навърши година 
от началото на протестите 
на медицинските сестри. Точ-
но преди година те излязоха на 
протест в различни градове 
от цялата страна. Първото 
им искане беше директна ата-
ка срещу доминиращия иконо-
мически модел: „без търговски 
дружества в здравеопазване-
то”.

Предателствата стана-
ха явни ден по-рано, когато 

КНСБ призова в един глас с 
министъра за „диалог вместо 
протести”. Много от сестри-
те обаче вече бяха разбрали 
измамата и решиха да не от-
стъпват. Сложиха началото 
на серия от самоорганизира-
ни протести в цялата стра-
на.

Оттогава се случиха мно-
го неща. В отделни градове 
директорите на болниците 
успяха да тушират недовол-
ството, като едновременно 
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РАБОТА И БЕЗРАБОТИЦА В БЪДЕЩЕ

Безусловен базов доход
Бъдещето – това не са само 
развити адитивни техноло-
гии, роботизиран бит и робо-
тизирани автомобили … бъде-
щето означава все по-масова 
безработица … през 2020 г. в 
развитите страни работа-
та си ще загубят поне 5 ми-
лиона души вследствие на 
развитие на системите на 
изкуствен интелект и робо-
техниката – според доклада 
на Световния икономически 
форум.

Само допреди месеци пре-
обладаваха мненията, че ро-
ботизацията, макар да закри-
ва безвъзвратно едни видове 
работни места (чети: профе-
сии), ще създава нови, какви-
то не е имало преди. Факти-
те обаче бодат очите и на 
най-безочливите щатни оп-
тимисти (чети: специалисти 
по баламосване на т. нар. об-
ществено мнение).

Кои факти?
Например в Китай, въпре-

ки – а може би благодарение 
на – коронавирусната епиде-
мия се случват далеч по-съ-
ществени неща – продължа-
ват съкращения на работни-
ци и служители, фабриките 
сменят до 90% от персонала 
си с роботи и автоматизира-
ни системи, при което отчи-
тат повишаване на произво-

дителността на труда два и 
половина пъти.

Във влачещата се на опаш-
ката на развитите – а дори 
и някои „развиващи се” стра-
ни – Русия е планирано съкра-
щаване на „офисния планктон” 
в банката Сбербанк, аналогич-
на на предишната българска 
ДСК. Три хиляди души, занима-
вали се с бумащина, ще бъдат 
сменени с компютърна про-
грама до средата на тази го-
дина – поне така бе обявено.

Оттук само най-глупави-
те блогъри и дейци на попри-
щето „интернет журналис-
тика”, както и онези, чиито 
поръчки не са били сменени, 
не си вадят изводите за не-
избежната криза, която вла-
чи със себе си „Четвъртата 
промишлена революция” – кри-
за на „пазара на труда”, задъл-
бочаване на неравенството.

Затова все по-често „опор-
ната точка на оптимизма” е 
представяната като панацея 
идея за „Безусловен базов до-
ход” (ББД). За ББД се говори 
отдавна, но напоследък по-на-
стойчиво, като сред автори-
те на публикации по темата 
се намират някои, които от-
кровено казват: нека преди 
народните маси да се сетят 
за опита на лудитите от ми-
налото и тръгнат да тро-

шат роботизираните произ-
водства, да решим проблеми-
те с този „вълшебен инстру-
мент” – ББД.

Залогът върху „новите 
икономически закони”, които 
включват ББД, обаче ще изи-
грае ролята на болкоуспоко-
яващо за пациент с възпален 
апендикс.

ББД е концепция държава-
та или контролирана от нея 
институция да плаща редов-
но на всеки гражданин опреде-
лена сума, без значение дали 
получателят има някакви до-
ходи и без да изисква от него 
какъвто и да било „обществе-
нополезен труд”.

Концепцията е наистина 
стара – за нея пише още То-
мас Пейн през 1795 г. Мисъл-
та на Пейн, че всеки човек от 
дадена общност има право на 
дял от „националното богат-
ство на страната”, е практи-
чески узаконена от британ-
ския парламент през 1943 г., 
но с толкова условности, че 
от самата безусловност на 
този дял не останало нищо. 
Сметнали я за твърде скъпа 
за администриране и тя при-
съства като декларация – 
както всички красиви благи-
ни на „либералната демокра-
ция”: има ги нейде записани и 
признати, но получаването 

на полза от тях е меко казано 
проблематично.

Съвременните апологети 
на ББД от една страна опро-
вергаха минали митове, а от 
друга породиха нови – и глав-
ният е, че „вълшебният ин-
струмент” ще „реши пробле-
мите”. Предпазливо, за да не 
се оплетат в лъжи още преди 
старта, рекламиращите ББД 
обичат да говорят за „нюан-
си”. Колко точно пари да из-
плаща държавата на гражда-
ните? Трябва ли ББД да покри-
ва разходите за образование? 
По-смелите поставят въпро-
са „откъде толкова пари, след 
като работещите намаля-
ват за сметка на пенсионери-
те”?

Още през 2011 г. благотво-
рителни организации пуснаха 
пробната версия на ББД в най-
бедните африкански страни 
като Кения, Уганда и Руанда. 
Оказало се, че хората… не ис-
кат пари! Със същото недове-
рие се сблъскват програмите 
за овладяване на СПИН, подо-
бряване на санитарните ус-
ловия, образованието, права-
та на жените.

Бедняците твърдо знаят, 
че сиренцето без пари го има 
само в капаните.

Капанът в случая е прозра-
чен – вземете парите… и не 

се бунтувайте против сис-
темата, приспособете се 
към нея, а ББД ви е „рамо” за 
това приспособяване. Мор-
ковче пред носа на магарето, 
което обаче можеш да гриз-
каш… и да мечтаеш за нещо 
повече от гарнитурата към 
ястието – някога в бъдеще. 
Когато ББД „реши проблема” 
с неравенството и безрабо-
тицата.

На редовния читател на 
„СМ” би трябвало да е ясно – 
това значи никога. Но пък жи-
вотът не ще бъде толкова 
непоносим. За дълбоко мизер-
стващите това, уви, се оказ-
ва достатъчно…

В споменатата Кения през 
2015 г. около 45% от въвлече-
ните в експеримента почти 
30 хиляди души отказали да 
получават ББД.

Останалите обаче показа-
ли „повишаване на икономиче-
ската активност” – 17%. То-
ест, получавайки ББД, хора-
та си намирали работа. Ана-
логично преди това в Нами-
бия безработицата спаднала 
с 11% в районите на експери-
мента.

Въпросът е – и какво от 
това? Безработицата идва 
от технологиите, които не 
се нуждаят от участие на чо-
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заплашваха с уволнение и пови-
шаваха заплати.

Обещания бяха дадени и заб-
равени, все едно никога не са 
били. Мая Илиева бе уволнена 
брутално от болница Токуда 
пред очите на цялата стра-
на, за да бъде демонстратив-
но наказана за дързостта си, 
че продължава с протестите. 
Бойка Атанасова бе дисципли-
нарно наказана от директора 
на Пирогов. Имаше и други ре-
пресии и уволнения из вътреш-
ността на страната. Повече-
то сестри обаче устояха на 
репресиите. И ето че година 
по-късно отново са тук, от-
ново създават проблеми на 
властта, която не удържа на 
обещанията си.

Подкрепата от АРК

АРК беше до медицинските се-
стри през цялата тази година. 
Без да участваме като органи-
затор, ние ги подкрепяме спо-
ред силите си – с техниката 
и уменията, с които разпола-
гаме, с опита си в синдикални-
те борби, със самите себе си, с 
това, че сме при тях, на място 
им оказваме подкрепа при вся-
ка възможност. Сами трупаме 
безценен опит с участието си 
в най-радикалния синдикален 
протест през последните де-
сетилетия. Всъщност, подкре-
пата за този протест отне 

голяма част от силите ни през 
изминалата година.

Опитахме и продължава-
ме да опитваме да помагаме 
за създаването на един по-за-
дълбочен анализ на исканията 
на сестрите относно състоя-
нието на здравеопазването и 
възможностите за дълбока ре-
форма в сектора.

Това, което е важно за нас 
и е достатъчна причина да 
участваме в тази борба, е, 
че борбата е в защита на ин-
тересите на работническа-
та класа, като в това число 
включваме едновременно леку-
ващи и лекувани, които имат 
общ интерес срещу парази-
тите в сектора, които чрез 
властта си в болниците и по-
литическото си влияние бо-
гатеят за сметка на труда и 
здравето на работниците. За 
нас е естествено протестът 
да бъде насочен не срещу един 
или двама директори измамни-
ци, а срещу самата власт, коя-
то узаконява и регулира ста-
туквото на паразитизма.

Подлостта на властта

Неведнъж станахме свидете-
ли на измамите на властници-
те.

Първата измама са самите 
казионни синдикални организа-
ции, които нито представля-
ват работещите, нито пък 
защитават интересите им. 
Самото им съществуване е 

средство, с което управници-
те овладяват недоволство-
то сред работещите. Зато-
ва властите ги легитимират 
законово и медийно, в случай 
на нужда правят всичко въз-
можно да преговарят именно 
с тях, а не с автентични пред-
ставители на работническо-
то недоволство.

Когато обаче медицински-
те сестри разбраха тази из-
мама и се организираха сами, 
без помощта на професионал-
ните синдикални бюрократи, 
дойде ред на откровените 
лъжи. Месеци наред ги игнори-
раха, оплюваха, заплашваха и 
залъгваха, докато най-накрая, 
след първия опит за окупация 
на министерството, власти-
те им обещаха, че ще допус-
нат създаването на отделна 
съсловна организация и ще из-
пълнят вече сключените (с ка-
зионните синдикати) догово-
ри, които все още остават не-
изпълнени.

Точно както игнорираха про-
тестиращите допреди обеща-
нията, медиите и управлява-
щите продължиха да ги игнори-
рат и след това. Изпълняване-
то на поетите ангажименти 
би означавало спадане на пе-
чалбите на паразитите и дори 
нещо по-опасно – разклащане 
на абсолютната им власт в 
сектора. Затова предпочето-
ха да затворят очи и запушат 
уши с надеждата, че и този 
път хората ще се уморят.

Новият палатков лагер

Хората обаче се оказаха неу-
морни. Точно година след на-
чалото на протестите, те 
разпънаха палатките за поре-
ден път. Въпреки замръзваща-
та вода под леглата им, въпре-
ки вятъра и студа, те стояха 
ден и нощ на жълтите павета 
като обвинители срещу мръс-
ната съвест на паразитите. 
Може би нямаше да издържат, 
ако бяха сами. На помощ оба-
че се притекоха и хората от 
„Системата ни убива”, и ние 
от АРК, и хора с различни поли-
тически убеждения: политиче-
ски активисти и лидери – за да 
влязат в светлината на про-
жекторите, – но и много обик-
новени хора – за да помогнат 
на едни обикновени работници 
като самите тях. Игнориране-
то проработи известно вре-
ме, но накрая властта се видя 
принудена, от кумова срама, 
да ги допусне до участие в за-
седание на здравната комисия 
към парламента. Тогава загуби 
битката. Пет от медицински-
те сестри останаха в залата 
и обявиха, че няма да си тръг-
нат, докато не започне реално 
изпълнение на исканията им.

Безсилието на властта

Всяка държава си има органи 
на реда, чиято работа е да 
принуждават хората да иг-
раят по правилата, устано-

вени от управляващите. По-
просто казано – да бият не-
послушните. В сградата на 
парламента това трябваше 
да направи НСО. На записите 
добре се вижда как гардовете 
на властта се опитаха да си 
заслужат заплатите, но бяха 
победени от смелостта и ре-
шимостта на жените. Накрая 
се видяха принудени да оста-
вят Бойка да стои на перваза 
на сградата, а медиите – да я 
покажат пред цялата страна. 
До вечерта хора от цяла Со-
фия съвсем непланирано се съ-
браха през сградата, за да из-
разят солидарност и уваже-
ние към борбата на сестри-
те.

Все пак жандармеристите 
бяха двойно повече от про-
тестиращите. Когато хора-
та се умориха и започнаха да 
се разотиват, на сестрите 
беше поставен ултиматум да 
напуснат сградата. Те напус-
наха с вдигнати глави – бяха 
победили.

Към окончателна победа

Тактическата цел е постиг-
ната. Игнорирането вече не 
е възможно. Цялата страна и 
много хора по света разбра-
ха, че медицинските сестри 
в България продължават да се 
борят с машината за пари на 
държавата и капитала, впила 
се в българското здравеопаз-
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РАБОТА И БЕЗРАБОТИЦА В БЪДЕЩЕ

Безусловен базов доход
вешки труд в производство-
то и разпределението на бла-
га. Нима разчетът е, че до Аф-
рика скоро няма да стигне ро-
ботизацията?

В една Уганда размерът на 
ББД възлиза на фантастично 
тлъстата сума 9 долара сед-
мично на семейство. Добра-
та стара милостиня, която 
да създава у получателите 
емоционалното чувство на 
задължение да се държат при-
лично.

Добре, в африканската си-
ромашия нещата са „прора-
ботили” – според оценката на 
експериментаторите. Ами в 
„белите страни”? Например в 
САЩ? Където 9 долара на час 
се виждат малко? Затова от 
2017 до 2022 г. се провежда 
игра с по-големи залози – по 
хилядарка месечно за бедня-
ците от град Оукланд, които 
имат месечен доход под 2000 
долара. В програмата са вклю-
чени 100 семейства.

В Европа същият експери-
мент тече във Финландия, 
включени са случайно избра-
ни безработни граждани, кои-
то получават малко под 600 
евро месечно. Отчетени ре-
зултати за изминалите три 
години: участниците в експе-

римента започнали допълни-
телна работа или собствен 
бизнес, повече потребяват 
и по-пълно си плащат данъци-
те. Отделен бонус – пониже-
ние на чувството за тревож-
ност и депресивни настрое-
ния…

Дойдохме си на приказка-
та. Идеята за ББД е чисто 
и просто подкуп с мотото 
„примири се”. Източник на „по-
зитивни емоции” за получате-
лите. Нараснало потребле-
ние. Повече данъци за държа-
вата.

Кои от проблемите на ро-
ботизиращия се и застаря-
ващ свят обаче са решени, а 
не заметени под килима на 
„пониженото чувство за тре-
вожност”?

Изследователският про-
ект ББД продължава от Кана-
да до Индия. Отработват се 
механизмите за нови начини 
на ефективно демотивиране 
на хората да желаят радикал-
на промяна на самата капита-
листическа система.

Интересното е, че макар 
и при държавно участие, екс-
периментите разчитат на 
средства от частни дарите-
ли.

Експериментаторите са 
принудени да признаят – ма-
щабирането на ББД от от-

делно взето африканско село 
или европейски градски квар-
тал, от няколкостотин оп-
итни зайчета до размерите 
на цяла страна и цялото ґ 
население е доста проблема-
тично. Парите, казват те, 
„не се вземат от въздуха”, при 
все че банките и държавните 
органи правят точно това. 
Затова ББД фактически от-
меня всякакви други социални 
плащания като помощи за из-
губили работа, пенсии, дет-
ски надбавки; апологетите 
на ББД декларират намере-
нието да съкратят бюрокра-
тичния апарат (празно обе-
щание), да отменят всякак-
ви следи от „безплатност” на 
образованието и здравните 
услуги (което вече се случва 
и без това), да увеличат да-
нъците (че как иначе! а че не 
се връзва със „съкращаване на 
бюрокрацията”, кой го е гри-
жа) и други непопулярни мер-
ки…

При все това данните от 
предишни експерименти (на-
пример в Канада в края на 
1970-те) говорят, че уловка-
та постига целите си. Граж-
даните получатели се чувст-
ват задължени към система-
та, активно се стремят да 
се впишат в нея. За подобни 
случаи у нас имаме поговор-

ката „с памук душата вади”. 
Засега се смята, че ББД вли-
яе добре върху „желанието на 
човек да се развива” (отново 
подчертавам – в рамките на 
системата, в която едни ос-
тават богати и богатеят 
нататък, недосегаеми във 
всяко отношение, докато ос-
таналите… се трудят „за раз-
витието си”).

Канадският експеримент 
от 1975–1977 г. показал, че 
хората искат да работят, 
даже когато им предлагат да 
не го правят и да получават 
пари за безделието си… и пак 
същата питанка – как това 
решава проблема с предизви-
каната от роботизацията 
безработица?

Коментаторите на тема-
та ББД казват нещо инте-
ресно: базовият доход е ре-
акцията на хората срещу па-
зарната система, която бла-
годарение на роботизацията 
стига до състоянието на пъл-
но обезценяване на човешкия 
труд.

И без тази уговорка анар-
хистите знаят, че осъзнато 
или не, човекът се съпроти-
влява на пазарното чудови-
ще. Не компютрите и робо-
тите го правят такова – чу-
довищно, те само свалят ка-
дифените му ръкавици и изми-

ват благостния грим от хищ-
ната му мутра.

Колкото до мераците ББД 
да „излекува” недъзи като бед-
ност, скъп държавен апарат, 
острия конфликт на неравен-
ството, да позволи на хора-
та да вършат онова, което 
им е присърце, а не каквото 
обстоятелствата ги принуж-
дават – това са или фанта-
зии на откъснати от реалнос-
тта наивници, или пресмет-
ливи лъжи, призовани да пре-
върнат още няколко идващи 
поколения в „загубени”.

Абсурдно е – източникът 
на „доходи”, които биха могли 
да финансират истински ББД, 
е самата роботизация. Без да 
се налага роботизираните за-
води да печатат пари. Доста-
тъчно е да създават нужните 
за човешките потребности 
блага. Работното време да 
се свива, както и пенсионна-
та възраст – поне докато не 
се появи ефективно забавяне 
или премахване на старост-
та като физиологичен фено-
мен. И тогава „ББД” е чисто 
и просто свобода на достъп 
към всякакви блага, които да-
ден индивид смята, че се нуж-
дае от тях. Дори минута раз-
мисъл над това изречение 
обаче води до разбирането, 
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ване (и не само). Че искат дос-
тоен живот за себе си, но и за 
пациентите.

Че могат да служат за при-
мер не само на работниците, 
но и на всеки българин.

Войната обаче съвсем не е 
спечелена. Властта твърдо 
отказа да приеме исканията 
на протестиращите, а про-
дажната журналистика впрег-
на всичките си сили, за да ги 
направи да изглеждат продаж-
ни като нея самата. Пътят 
към победата е само един и 
минава поне през няколко жа-
лона.

Опазване от политиците

Кампанията по оплюване на 
протестиращите тече с пъл-
на сила. Тон задават упра-
вляващите и лично Борисов, 
които описват протести-
те като „политическа акция”, 
косвено внушавайки, че никой 
друг не бива да се занимава с 
„политика”, освен „професиона-
листите” като него и себепо-
добните му. Тази кукичка беше 
захапана от медии като ПИК, 
които набързо обвиниха БСП, 
ДСБ, ММ и дори Йоло Денев, 
че се опитват да бутнат лю-
бимото на целия народ прави-
телство.

Дотук обаче протестира-
щите сестри успешно усто-
яват на натиска от страна 

на котериите на най-различни 
малки и големи, стари и нови 
политически партии и проек-
ти да се заявят като лидери 
на протеста.

Единствено Манолова успя 
да се намести пред обектива 
на камерите като представи-
тел на протестиращите, но 
за това можем да обвиняваме 
единствено журналистите, 
които не поставиха ролята ґ 
под въпрос. Самите медицин-
ски сестри и техните сърат-
ници не дават повод на никой 
политик да се изявява като 
техен представител. Това не 
само им прави чест, но ги опаз-
ва и от обвиненията в слугува-
не на чужди интереси.

Опазване от продажните 
синдикалисти

Друга критика към протес-
тиращите, която също дойде 
от властта и нейните синди-
кални пудели, беше, че тряб-
вало да използват „утвърде-
ни и законоустановени начи-
ни” за протест и за целта да 
се обърнат към „легитимните 
представители на съсловие-
то”. Сякаш тези начини не бяха 
използвани! Сякаш някой забе-
ляза жените, докато пет дни 
„утвърдено „ замръзваха върху 
жълтите павета! Сякаш „ле-
гитимните представители” 
не само не защитиха, но дори 
подпомогнаха най-активните 
сред тях да бъдат уволнени 

от работодателите! Сякаш 
въпросните пудели наистина 
защитават работниците в 
България, глозгайки огризките 
под държавната софра!

КНСБ бе създадена като ка-
зионна държавна организация, 
а КТ Подкрепа – уж като ней-
на алтернатива, която изклю-
чително бързо се превърна в 
неин брат-близнак. С дружни 
усилия те успяха да потиснат 
работническата солидарност 
и да гарантират спокойствие 
на политиците и капитала, до-
като ограбват работещите. 
Днес се хвалят, че пазели ра-
ботническите права (които 
никога не са извоювали), че под-
писвали колективни трудови 
договори (които после не били 
виновни, че не се спазват) и че 
стачкували по принцип, ама на 
практика не. Ако протестира-
щите позволят на тези бюро-
крати да представляват или 
оглавят протеста им, той 
много бързо ще се превърне в 
пазарлък за консултантски ус-
луги.

Делегитимиране на 
властта

Коментирайки „нахлуването”, 
без да разбират какво гово-
рят, политици и казионни син-
дикалисти дружно ни запла-
шиха с „анархосиндикализма” 
на протестиращите. Грешка-
та е вярна дотолкова, докол-
кото протестиращите меди-

ци и майки прилагат най-сил-
ното оръжие на анархосинди-
кализма – прякото действие. 
Като „пряко действие” в син-
дикалната теория и практика 
се разбират не само окупаци-
ите, но и палатковият лагер, 
самоорганизираните проте-
сти и колективните остав-
ки – методи, които сестри-
те използват от самото на-
чало на недоволството и кои-
то се превърнаха в характер-
ни за борбата на съсловието. 
Пряко действие е да имаш кон-
кретни искания и да принудиш 
властта да ги изпълни, без да 
разчиташ на посредничест-
вото на казионни организации 
и регламентирани „канали за 
преговори и договорки”.

При прякото действие няма 
официални говорители и пред-
ставители, така че властта 
няма кого да заплаши или под-
купи. Не се правят компроми-
си с исканията в опит да спа-
зарят нещо за себе си, както 
на сестрите неведнъж е било 
предлагано.

Наричат ги „терорист-
ки”, защото не се колебаят да 
правят същото, което прави 
властта – да заплашват. На-
ричат ги „луди”, „неуравновесе-
ни жени”, защото когато дър-
жавата, за да запази реда и за-
конността, застрашава хора-
та с побой и затвор, те я за-
плашват с… неподчинение. За-
щото изнесоха борбата от 
собствените си домове, къ-

дето се чудят какво да сло-
жат на масата, пред храма на 
държавността – народното 
събрание. Може да изглежда 
като лудост, но тяхната бор-
ба е единствената, която си 
заслужава да бъде водена.

За разлика от пазарлъците 
в лъскавите зали, които вина-
ги завършват с победа за пре-
говарящите и загуба за зрите-
лите, подобни протести с ав-
тентично гражданско непод-
чинение наистина застраша-
ват властта. Не защото няма 
да си вземе обратно сграда-
та, а защото бива изобличе-
на като паразит, крепящ се 
върху гърба на обществото 
единствено с насилие и терор. 
Става явна неспособността ґ 
да реши проблемите на обик-
новените хора и невъзмож-
ността ґ да победи няколко 
уморени жени без помощта на 
брутално насилие. Тя се стра-
хува от неподчинението, за-
щото то я принуждава да раз-
крие истинското си лице. Този 
страх трябва да бъде използ-
ван. Заплахата с неподчинение 
е единствената реална запла-
ха, която протестиращите – 
неколцина, но твърдо решени 
да устоят – могат да отпра-
вят към властта. Това е теж-
ко оръжие и не всеки може да 
го носи. Ако сестрите обаче 
го изоставят, ще загубят вой-
ната. •

Автономна работническа 
конфедерация
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За бежанците, евро-„хуманизма“ и българщината
• Деца умират от студ и 

болести, стотици хиляди жи-
веят под открито небе, няма 
нито палатки, нито доста-
тъчно храна, а болниците са 
разрушени от бомбите на 
Асад.

• В региона на Идлиб цари 
хуманитарна катастрофа, 
която се разраства поради оф-
анзивата на правителствени-
те сирийски войски. По данни 
на ООН, междувременно има 
900 000 души, прокудени от 
бруталното насилие на армия-
та на Асад. Повечето от тях 
са жени и деца.

• Керванът на отчаяните 
се движи на север към грани-
цата с Турция. Колкото пове-
че наближават правителстве-
ните сирийски части, толкова 
повече бегълците се концен-
трират край турската грани-
ца. А това ще засилва натиска 
над Анкара да отвори гранич-
ните пунктове.

• Каналджиите искат по хи-
ляда долара на човек за прех-
върляне през границата. По-си-
гурно е преминаването ґ с ка-
мион, но услугата излиза още 
по-скъпо – по 2500 долара. Тези 
суми обаче са непосилни за по-
вечето прогонени от родните 
им места.

Три милиона души живеят 
в Идлиб, половината от кои-
то са бегълци от други ра-
йони на Сирия, превзети от 
войските на Асад. Сред тях 
има както недоволни от ре-

жима, негови жертви с цели-
те им семейства така и ня-
кои джихадисти. Масовото 
бягство на хората ги изправя 
пред невъобразими и нереши-
ми проблеми. Те не намират 
покрив. „Няма вече никакви 
свободни жилища, нито дори 
палатки – казва Фуад Заид 
Иса и добавя – Дори да имаш 
пари, не можеш да намериш 
вече подслон”.

Очевидци разказват, че в 
неотоплените палатки по-
стоянно загиват деца от из-
мръзване, а в онези, в които 
се пали огън, хората често 
се задушават от отровния 
пушек, защото горят какво-
то им попадне. „Лагерите за 
бежанци са пренаселени до 
краен предел – казва Рахел 
Зидер от Норвежкия съвет 
за бежанците. – До 30 души 
си поделят една палатка”. В 
провинция Идлиб до 12 семей-
ства живеят в едно жилище.

Бежанските центрове не 
разполагат дори с достатъч-
но провизии. Жените и деца-
та, които живеят в тях, с 

дни не получават истинска 
храна. Катастрофално е по-
ложението с водоснабдява-
нето и хигиената, има опас-
ност от епидемии, поради 
това че толкова много хора 
живеят наблъскани на малко 
пространство. Има драма-
тично увеличение на инфек-
циозните заболявания, кои-
то засягат най-вече децата.

Деца умират от измръз-
ване и липса на лекарства. 
„Страданията на хората са 
невъобразими – казва Лобна 
Хасири от Сирийското меди-
цинско дружество, което об-
служва последните функцио-
ниращи медицински пункто-
ве в региона. – Преди два дни 
при нас дойде един баща, изми-
нал 2 километра пеш с едно-
годишната си болна дъщерич-
ка на ръце. Когато пристигна 
в клиниката, детенцето вече 
беше издъхнало”.

„Само през последните ня-
колко дни има 5 случая на из-
мръзнали малки деца – разказ-
ва драматични истории Калед 
Катаб от хуманитарната ор-

ганизация Бели каски. – Досега 
съм открил девет души, по-
чинали от задушаване в па-
латките си. Сред тях беше 
и семейство Хамади: роди-
тели, дъщеря и внуче загина-
ха, защото се греели на огън, 
в който горели пластмасови 
бутилки и картон”.

• По море до Европа от на-
чалото на 2019 г. са стигнали 
19 830 незаконни бежанци и 
мигранти, съобщава агенция-
та за миграция на ООН. 512 са 
загинали в морето, сочи докла-
дът на Международната ор-
ганизация по миграция (МОМ). 
През същия период на 2019 го-
дина в Европа са влезли 28 325 
бежанци и мигранти, а 638 са 
се удавили в Средиземно море.

Такава е трагичната и без-
човечна картина в най-близкия 
Изток до република БГ. Причи-
ните са в империалистическа-
та стратегическа политика и 
интереси на свръхсилите – Ев-
ропейският съюз, САЩ и Русия 
и на техните регионални слу-
ги Турция, Сирия, Иран, Изра-
ел и др., и в интересите на пе-

тролните и финансови мулти- 
и транснационални компании.

Каква е реакцията на тази 
масова човешка драма, която 
само след последните атаки 
на руската и сирийска армии 
срещу турската засегна нови 
900 хиляди бегълци от смър-
тта, глада и зимата?

Ердоган заплашва, че Тур-
ция, в която има вече близо 4 
милиона бежанци – най-вече 
от Сирия и по-малко от други 
азиатски и африкански стра-
ни, – ще отвори границите с 
Европа (Гърция и България) за 
новото „преселение на наро-
дите”.

Юдеохристиянската ци-
вилизация, която е решила да 
превърне Европейския съюз в 
непревземаема крепост на по-
ловината от „Златния мили-
ард”, освен парична, е готова 
да изпрати и военна „помощ” 
срещу търсещите спасение 
жертви на войните, глада и 
диктатурата. Бившите коло-
ниални сили, които в течение 
на векове владееха и богатее-
ха от кръвта, потта и суро-
вините на така наречения Тре-
ти свят, които бяха причина-
та за смъртта на десетки и 
стотици милиони „туземци” и 
роби през епохата на така на-
реченото „първоначално нат-
рупване на капиталите” и кои-
то са в основата на днешни-
те страдания и мизерия на ми-
лиардите гладни човешки съ-
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Има ли изход? Не! – в страните на 
безмозъчни човекоподобни с обвити в лой 

сърца и мъртва съвест.

че такъв подход е невъзможен 
при запазване на капиталис-
тическите схеми, при запаз-
ване на държавата като фор-
ма на обществена организа-
ция. Затова те съчиняват на-
чини да съвместят несъвмес-
тимото, да останат на вър-
ха, а онези под тях да бъдат 
лишени веднъж завинаги от 
желанието да постигнат ре-
ална, не престорена или за-
местваща справедливост, да 
развият у себе си синдрома на 
благодарни към благодетеля – 
дали държава, дали „благотво-
рителна” корпорация, която 
изплаща ББД.

Виждали сме този синдром, 
у старите вече хора, които с 
носталгия говорят за „добро-
то бай-Тошово време”, кога-
то „държавата всичко ни да-
ваше”.

Даваше им, да. Привидно 
„безусловно”. А че в замяна на 
това трябваше да бъдат ов-
чедушни нищожества, те 
сами се сещаха. За недосет-
ливите пък съществуваха ре-
дица институции за подсеща-
не – от „блага дума” до места 
като Белене.

Да обобщим.
В роботизиран свят мате-

риалните блага никъде не из-

чезват, нито се появяват от 
нищото. Роботите произвеж-
дат продукт, който е сто-
ка – предназначена да бъде ку-
пена от хората потребите-
ли за реални (признати и уза-
конени като платежно сред-
ство) пари. Тук е проблемът 
с разпределянето на „дохода”. 
Лесно се вижда, че дори в кон-
цепцията на ББД парите са 
излишно звено. Тъкмо контро-
лът над него обаче запазва ка-
питалистите и другите при-
вилегировани като класа. Без 
тях те изчезват като фак-
тор – превръщат се в „обик-
новени хора като останали-
те”.

Напънът да се дават пари 
за положен „творчески труд” 
е излишество на излишество-
то, а на всичко отгоре опира-
ме до критериите „що е твор-
чество” и дали обществено-
полезното такова също не 
може да бъде роботизирано…

Досега „давах думата” на 
апологетите на ББД, като 
ги апострофирах. Нека видим 
какво казват противниците 
на „вълшебния инструмент”.

Откриваме при тях непо-
следователност. Например 
те сочат Швейцария, където 
с референдум преди няколко 
години беше спрян стартът 
на ББД. Швейцарците обаче 

постъпиха така, не защото 
идеята им се стори лоша, а за-
щото им беше предложен кал-
пав модел на ББД – сметката 
излизаше на минус заради по-
вишените данъци, които щяха 
да „пълнят казана”, от който 
се изплаща ББД.

Тоест противниците на 
ББД, които остават верни на 
капиталистическата систе-
ма, реално нямат читави въз-
ражения.

Изобщо, за да потръгне 
практиката на ББД, в една 
страна е нужно държавата да 
е осъзнала, че ще бъде по-ев-
тино и по-просто да гаранти-
ра един минимален базов до-
ход за всички, отколкото „да 
се бори” (пак с нашите пари) 
с престъпност, бедност, без-
работица, социално неравен-
ство и радикализация вслед-
ствие на изброените пробле-
ми. При това обаче държава-
та сама си пречи, като пряко 
или косвено подклажда сред 
поданиците си страхове пред 
„готованци”, мигранти, „про-
паднали типове”. Пък и в нрава 
на държавномислещите пер-
сонажи е да подозират, че „на 
човек винаги му е малко”, то-
ест ако пуснат фъндъка ББД, 
населението ще настоява за 
постоянното му увеличение. 
В същото време нагласата 

„винаги е малко” се възпита-
ва и поощрява, именно защо-
то в интерес на държавата и 
бизнеса е да има растящо по-
требление – източник на пе-
чалби и данъци.

Но как държавата „да реши” 
проблема „престъпност” да 
речем, след като едрата прес-
тъпност е неразличима от 
„почтения бизнес”? Или ако 
проблемът бъде изненадващо 
решен, какво оправдание да се 
подаде за съхраняване на орга-
ни като полиция и съд? Надали 
служителите на въпросните 
институции – а тъкмо те са 
съществена част от държа-
вата, – притежаващи опреде-
лени легални привилегии и ня-
кои „сенчести” възможности, 
ще се съгласят да се преква-
лифицират в градинари и ху-
дожници.

Откъдето и да погледнем – 
решение просто няма.

Остава само неговата 
имитация, каквото по съще-
ство е ББД.

Значи ли това, че анархи-
стите са противници на кон-
цепцията ББД?

Значи само, че отварям, и 
то не за първи път, дискусия 
по темата за отношението 
на ФАБ към базовия доход, кой-
то от една страна навярно би 
ни дал някои предимства като 

организационно оформено 
движение, но от друга би всял 
нови демотивиращи от борба 
илюзии сред населението, пък 
и силно се съмнявам, че адми-
нистраторите на „безуслов-
ния” доход ще пропуснат да 
вземат мерки да не хранят 
нито потенциални, нито ки-
нетични революционери.

Твърде възможно е да се 
окаже, че времето за така-
ва дискусия… не е настъпило, 
понеже водещи икономисти 
и придворни философи повече 
се скланят към извода, че „на 
този етап светът още не е 
готов за ББД”. Тоест чакаме 
тоталната роботизация, ко-
гато ББД ще се наложи като 
безалтернативна мярка.

Анализите, които „СМ” е 
правила за роботронната 
революция обаче сочат към 
това, че капитализмът не ще 
я преживее. Интересното е 
дали ще се опита повече или 
по-малко енергично да завлече 
със себе си в небитието и све-
та като цяло.

Затова уточняването на 
перспективите за социална 
революция, които ни дава ро-
ботронната, е по-полезно за-
нимание от „проблемите” на 
т. нар. безусловен базов до-
ход. •

Шаркан
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Спомен за бате Сали
Бях във второ отделение. 
Баща ни беше в Богданов дол. 
Първо отделение прекарах-
ме в Дорково у баба и дядо, за 
да не умрем от глад, но след-
ващата година учехме в Раки-
тово.

На улицата някаква жена ми 
каза: „Коце, баща ти си идва!”. 
Хукнах към края на селото. Ви-
дях го да крачи откъм гарата 
с един непознат. Огромната 
радост от идването на тат-
ко се раздвои с любопитство-
то от странния му спътник. 
Панталоните му бяха с десет-
ки кръпки и десетки дупки, от 
които прозираха голи места.

Кой беше този човек? Защо 
беше с татко и защо дойде у 
нас? Тази история ме изпълва 
винаги с гордост от житей-
ските позиции на родители-
те ми – позиции и действия, 
свързани с анархистичните 
им убеждения.

Баща ми, Георги Костади-
нов Зяпков, го арестуваха на 
16 декември 1948 година, за-
едно с няколко анархисти от 
Чепинския край и още хиляда 
от страната. В Богданов дол 
ги правят миньори. Заедно с 
„по-опасните” престъпници, 
въдворени в лагера по-рано, е 
и едно младо турче от Измир, 
Салих Осман Кантар. Избягал 

от турската казарма и минал 
границата, за да дойде в стра-
на, където се строи социали-
зъм и където човек за човека е 
брат. Емнали го нашите служ-
би. Бой, тормоз, кой го изпра-
ща, защо… Когато разбрали, 
че не е шпионин, а обикновен 
будала-идеалист, го бутват в 
концлагера. Там попада на по-
литически затворници, най-
много анархисти.

Освобождават ги заедно с 
татко. Салих отказва да из-
лезе. В лагера той се радва на 
човешки отношения, а навън 
бият и тормозят.

– Сали – започнал баща 
ми, – имаме къща с две за-

вършени стаи. В едната гот-
вим и спим с жена ми, в друга-
та учат и спят децата – две 
момчета, но тяхното легло 
е широко. Има място за още 
един. Ако днес работим, утре 
ядем. Ако днес не намерим ра-
бота, утре гладуваме. Но все 
пак е свобода, бе Сали! Ела с 
мен!

И Сали с безбройните дуп-
ки на панталоните идваше у 
нас.

На какво да се възхищава 
повече човек? На човешката 
постъпка на баща ми ли, на 
майка ми ли, която го подкре-
пя, или защото те така разби-
рат анархизма.

И заживяхме заедно у нас. 
Една година спяхме на едно 
легло. Бате Сали ни ръсеше 
главите с ДДТ срещу въшки-
те, разказваше ни за изверга 
Гершанов и за отношенията 
между анархистите в лагера, 
пееше ни турски песни, гово-
реше ни за семейството си, 
тъгуваше за Турция. Там не го 
искаха.

Татко му намери работа 
във фурната. В Измир беше 
работил в хлебопекарна.

Партийният секретар на 
селото го извикал веднъж и му 
изръмжал:

– Няма да общуваш с Георги 
Зяпков. Той е лош човек.

– Бай Георги е най-добрият 
човек на света – го поразил 
бате Сали.

Една вечер нямахме какво 
да ядем. Татко ме извика и ми 
поръча: „Иди при бате ти Сали 
и му пошепни да даде един 
хляб”.

Във фурната пошушнах на 
бате Сали, а той вместо към 
рафтовете с хляба, отиде до 
прозореца. Почаках учуден, 
но когато бате Сали се обър-
на, по лицето му имаше сълзи. 
Взе два хляба, мушна ги в ръ-
цете ми, прегърна ме и ме из-
прати.

Излезе на квартира. Ожени 
се. Татко убеди джамийското 
настоятелство да му отде-
ли парцел до мюсюлманските 
гробища. После взе една ка-
руца и тръгна по селото. Кой 
каквото има, да даде за къща 
на Сали. Една греда, две кере-
миди, пет тухли… Направи се 
къщичката.

Родиха им се деца. Заед-
но им мислехме имената. Фи-
крет и Надир.

След много години му раз-
решиха да отиде на гости в 
Турция.

Сега и той, и баща ми, и 
майка ми не са живи. Но спо-
менът е жив. •

Костадин Зяпков

Тази история ме изпълва винаги 
с гордост от житейските 

позиции на родителите ми – 
позиции и действия, свързани с 
анархистичните им убеждения

ПОЗОР

За бежанците, евро-„хуманизма“ и българщината
щества от „развиващите се 
страни”, не намериха друго ре-
шение и друг отговор на пре-
дизвиканата от тях „хумани-
тарна” криза, освен войната 
срещу бежанците и мигранти-
те, насилието, затворите и 
смъртта.

Не останаха назад и нашен-
ците, които изпроводиха два 
и половина гастарбайтери на 
гурбет. Сега те са въодушеве-
ни, задоволени и готови да по-
магат на българските и гръц-
ки властници, слуги и джанда-
ри на Европа, мобилизирали 
граничните си войски, воен-
ната полиция и армейските 
части, въоръжени с водни оръ-
дия, сълзотворен и задушлив 
газ и гумени (?) куршуми сре-
щу нещастниците, търсещи 
спасение в ксенофобското, па-
триотарско, свръхегоистич-
но и жестоко европейско Ел-
дорадо. Такъв е насърчавани-
ят от неолибералните, кон-
сервативните и националис-
тическите „хуманисти” от-
говор на така наречената бе-
жанска и мигрантска криза. И 
това се прави от властници, 
които са приели Конвенцията 
от 1951 година за защита на 
безотечествениците и бежа-
нците, които сега са наречени 
„нелегални”, „престъпници” или 
„незаконни”! Като че ли спася-
ващите се от войните, поли-
тическите или религиозни го-
нения или от гладната смърт 
могат да получат паспорти и 

визи с еднопосочен билет от 
своите палачи и инквизитори!

Има ли изход? Не! – в света, 
в който господстват 1% ми-
лиардери и милионери с тех-
ните армии, полиции и шпион-
ски служби. Не! – в страните 
на безмозъчни човекоподобни 
с обвити в лой сърца и мърт-
ва съвест.

Какво решение предлагаме 
ние анархистите?

Нима хората щяха да бягат 
като от чума от родните си 
страни, ако вместо гаврата 
с мизерните „хуманитарни 
помощи” от 0,5 и 1% за хармо-
ничното развитие на „Третия” 
и „Четвъртия” свят се отде-
ляха по 1/4 до 1/3 от брутния 
вътрешен продукт на „злат-
ния милиард” и ако вместо ди-
визии от професионални убий-
ци на Юг се изпращаха на по-
мощ корпуси от доброволци-
специалисти в областта на 
селското стопанство, индус-
трията и науката?

Само революционното пре-
махване на господството на 
държавността, капитала и 
империализма с предизвиква-
ните от тях войни в името 
на техните парични, егоис-
тични, шовинистични, ксено-
фобски и расистки интереси 
и замяната им с мира, с меж-
дународната солидарност 
и взаимопомощ, със събаря-
нето на граничните огради, 

може да се спре ужасът и да 
се защитят фундаментални-
те права и свободи на всеки 
човек да се движи и живее в 
която страна или континент 
пожелае.

Повече от сигурно е, че 
властниците, богаташите, 
ситите и затлъстелите им 
лакеи ще се противопоста-
вят със зъби и нокти дори на 
мисълта за подобни решения 
и ще продължат своята вой-
на срещу стотиците хиляди 
и милиони невъоръжени бежа-
нци, номади и мигранти, сре-
щу всеки, който проповядва 
братството между хората и 
народите. Това обаче може да 
продължи само до новото ВЕ-
ЛИКО ПРЕСЕЛЕНИЕ НА НАРО-
ДИТЕ, на милиардите въоръ-
жени бунтовници срещу ПО-
СЛЕДНИЯ РИМ!

Дълбоко се лъжат всички, 
които живеят с илюзиите 
на принца от разказа на Ед-
гар Алан По за „Маската на 
Червената смърт”. (Богати-
ят, интелигентен и екстра-
вагантен Принц Просперо съ-
бира благородниците и семей-
ствата им в едно от своите 
абатства, преустроено като 
замък, и нарежда да се зази-
дат всички врати и прозорци, 
далеч от чумата, която вър-
лува навън. В двореца има се-
дем стаи, всички боядисани в 
светли цветове, освен една, 
която е боядисана в черно с 
червени стъкла на прозорци-

те. В нея има черен абаносов 
часовник, който издава тра-
гичен звън на всеки час. За да 
разсее мрачното настроение 
на гостите си, принц Проспе-
ро организира пир и маскарад, 
на който всеки се облича като 
най-големия си кошмар. Нео-
чаквано на бала се появява не-
познат за останалите гост в 
кърваво наметало, маскиран 
като мъртвец, увит в саван. 
Чак в черната стая всички 
разбират, че мистериозният 
непознат е не друг, а самата 
чума. На финала всички уми-
рат.)

Недопускането на емигран-
тите в крепостта на „злат-
ния милиард” е своего рода 
планетарен апартейд, който 
подготвя световния „маска-
рад на принцовете”.

Закон за убежището и 
бежанците

В сила от 01.12.2002 г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
(1) Република България пре-

доставя по реда на този за-
кон международна закрила и 
временна закрила.

(2) Международна закри-
ла се предоставя по силата 
на Конвенцията за стату-
та на бежанците, съставе-
на в Женева на 28 юли 1951 г., 
и Протокола за статута на 
бежанците от 1967 г., рати-
фицирани със закон (обн., ДВ, 
бр. 36 от 1992 г.; доп., бр. 30 
от 1993 г. и бр. 88 от 1993 г.), 
на международни актове по 
защита правата на човека и 
на този закон и включва ста-
тут на бежанец и хуманита-
рен статут.

(3) Временна закрила се пре-
доставя в случай на масово 
навлизане на чужденци, които 
са принудени да напуснат дър-
жавата си по произход, пора-
ди въоръжен конфликт, граж-
данска война, чужда агресия, 
нарушаване на човешките 
права или насилие в големи 
размери на територията на 
съответната държава или в 
отделен район от нея и които 
не могат по тези причини да 
се завърнат там.

Както се казва, БЕЗ КОМЕН-
ТАР! •

Георги Константинов
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Те са във война… срещу нас!
Правителствата и работо-
дателите тръбят, че водят 
война срещу коронавируса. В 
действителност те са във 
война срещу нашата социал-
на класа. Война срещу нас, за 
своите печалби!

Глобалната криза в здра-
веопазването до голяма 
степен е следствие от капи-
талистическата система.

Разбира се, това не означа-
ва, че вирусът е създаден от 
капитализма, но нека не бъ-
дем наивни – лаборатории-
те на военнопромишлените 
комплекси за бактериологич-
на война не са спирали мръс-
ната си „работа” като заво-
дите за ядрено оръжие! Без-
спорно е, че катастрофата, 
която преживяваме в човеш-
ки план, се дължи на капита-
лизма. Правителствата по 
цял свят вземат едни и същи 
мерки и решения, които се 
различават само по своята 
степен: те започнаха късно 
да ограничават мащабите на 
епидемията не поради незна-
ние, а защото работодате-
лите, акционерите, капита-
листите се стремяха преди 
всичко да съхранят печалби-
те си. Това са печалбите на 
едно капиталистическо мал-
цинство, което се противо-
постави на здравето на ми-
лиарди хора!

Когато кризата пламна, 
дисбалансът на капитали-
зма се обърна срещу нас.

Дефицит на инфраструк-
тури, на персонал и средства 
във всички сектори на здра-
веопазването: такъв е резул-
татът от десетилетната 
им политика на унищожение 
на завоюваните с работниче-
ските борби обществени ус-
луги в едната част на света 
и тяхната практическа липса 
в другата.

Липсват предпазни сред-
ства: маски, облекла, дезин-

фектанти, скринингови те-
стове, респиратори и пр., 
но фабрикантите продъл-
жават да произвеждат оръ-
жие. Капиталистите виждат 
само печалбите, не колектив-
ния интерес.

В много страни изследова-
телите признаха, че през по-
следните години научните 
им разработки върху вируса 
са били спрени по бюджет-

ни причини. Капиталистите 
предпочитат да инвестират 
в мултинационалните фар-
мацевтични компании, които 
диктуват своите закони в об-
ластта на медикаментите.

По време на здравната 
криза аферите и далаверите 
не спират!

Капиталистите свире-
по ограбват света на труда. 
Те поддържат дейността на 
множество компании, които 
не са от съществено значе-
ние за живота на население-
то на фона на опасността за 
здравето. За да продължат 
печалбарството си, капита-
листите застрашават сери-
озно здравето и живота на 
милиони работници по све-
та.

В истински важните сек-
тори (които трябваше да се 
ограничат до това, което 
е пряко свързано със здраве-
то, с храната и достъпа до 
газ, електричество, вода…) 
работодателите поставят 

на преден план „правото на 
отказ”, като прехвърлят от-
говорността върху хората. 
От една страна, в много ком-
пании не се прави нищо, за да 
стане приложимо това „право 
на отказ”; от друга, мерките 
са недостатъчни. Цялата ор-
ганизация на труда трябва 
да бъде преразгледана, как-
то и здравният бюджет на 

всеки отделен човек. И не 
капиталистите, които не 
работят и които са си вкъ-
щи, в най-добрите условия, 
трябва да определят усло-
вията: ние трябва да го пра-
вим, във всяка служба, във 
всяко учреждение и предпри-
ятие, във всяка дейност, за-
щото това наистина е най-
важното.

Капиталистите използ-
ват здравната криза, за да 
ограничат още повече наши-
те права, нашите социални 

завоевания. Във всяка стра-
на голяма част от „спешните 
мерки” се състоят в тяхната 
борба против работното ни 
време, отпуските, заплати-
те, правото на стачка и т. н.

Положението е още по-
бедствено в регионите на 
света, които са пряка жерт-
ва на колониализма: за наро-
дите, които са в бездната 
на мизерията, здравната 
криза може да има само ужа-
сяващи последици.

Акции за съпротива се 
организират

Те са трудни в контекста, 
който познаваме. Организа-
циите, членуващи в Между-
народната синдикална мрежа 
за солидарност и борба, не ис-
кат да издигат лозунги само 
заради удоволствието да из-
глеждат по-”радикални”. Това, 
което искаме, на работните 
си места и в живота, е да се 

обединяваме свободно, да се 
координираме на местно и на 
международно ниво, да изгра-
дим едно масово международ-
но движение, за съпротива и 
завоевания.

Трябва да подкрепяме и да 
публикуваме всички новини за 
борбите във всички региони 
по света.

Да се прегрупираме по про-
фесионални сектори, да защи-
тим нашите конкретни пра-
ва и да постигнем социално 
равенство (за жените, за миг-
рантите, за потиснатите по 
„расови” причини хора).

Да не оставим най-бедни-
те и най-неосигурените да 
платят за здравната криза!

Всички работници, незави-
симо от тяхното положение 
(служители, самонаети, без-
работни, временни работни-
ци, сезонни работници и т. н.), 
трябва да получат гаранция 
от 100% за доходите си, с га-
рантиран минимум за всич-
ки, основан върху разходите 
за живот в страната.

Да вземем своите дела в 
свои ръце, по местоживеене 
и месторабота! Правител-
ствата и държавите са оръ-
дия в служба на капитали-
зма.

Да реквизираме предпри-
ятия, услуги, магазини, об-
ществени места, необходи-
ми за реагиране на извънред-
ни медицински ситуации!

Да не оставим капитали-
стите да организират други 
световни катастрофи!

Международна синдикална 
мрежа за солидарност и борба, 

обединяваща над 100 синдикални 
организации от цял свят

www.laboursolidarity.org

Бележка на преводача

Анализът би бил още по-добър, 
ако акцентираше върху твор-
ческата мощ на трудещите 
се и необходимостта от хо-
ризонтална борба във всички 
сфери на живота, за събаря-
не на властта на капитала, на 
партията или на религията (за 
да не се повтори провалът на 
СССР и на маркс-ленинския ка-
питализъм в днешен Китай). 
Главната задача на Китайския 
централен комитет днес е да 
направи всичко възможно, за да 
маскира своя кретенизъм (да 
беше само кретенизъм – спом-
нете си Чернобил!), когато не 
взе под внимание действията 
на лекарите, борещи се в огни-
щето на пандемията без одо-
брението на компартията, а 
заповяда някои от тях да бъ-
дат арестувани и затворени 
от „народната” полиция. Това е 
резултатът от абсолютната 
„народна” власт на ЦК на ККП 
и запушените уста на всеки 
обикновен китаец! •

Франк

Глобалната криза в здравеопазването 
до голяма степен е следствие от 

капиталистическата система

По време на 
здравната 
криза аферите 
и далаверите не 
спират!

Капиталистите 
използват 
здравната 
криза, за да 
ограничат още 
повече нашите 
права, нашите 
социални 
завоевания.

Правителствата и държавите са 
оръдия в служба на капитализма.

Да не оставим 
капиталистите 
да организират 
други световни 
катастрофи!
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Русия: пандемията и властта
Освен различни неприятно-
сти, коронавирусът поднесе 
страхотен подарък на управля-
ващите кръгове в целия свят – 
те използват пандемията за 
това, за което обикновено из-
ползват войната: за затяга-
не на гайките и за обединява-
не на върховете с низините 
„пред лицето на общия враг”. С 
други думи, за потушаване на 
социалната борба. Това важи 
не само за Руската федерация, 
но и за целия свят. Неслучайно 
Тръмп и Макрон в изказвания-
та си сравняват пандемията 
с войната. По същия начин тя 
даде на Макрон повод да сма-
же протестите на Жълтите 
жилетки, а на Путин – проте-
стите срещу процеса „Мрежа” 
в Москва.

При това войната не ре-
шава непременно социалните 
проблеми (въпреки че се случва 
и да ги реши), често тя просто 
ги отлага за известно време, 
през което те, между другото, 
могат да се задълбочат още 
повече. Точно такъв беше слу-
чаят с френско-пруската вой-
на от 1870-1871 г., с руско-япон-
ската война от 1904-1905 г., с 
Първата световна война и с 
„Крим е наш”, който замрази со-
циалната борба не само в Ру-
ската федерация, но и в Украй-
на. И сега, когато периодът на 
замразяване е изтекъл, корона-
вирусът дава ново отлагане. 
Путин отново имаше късмет. 
Рано или късно това отлагане 

ще приключи. И тогава Путин 
може да няма късмет.

Според теорията на веро-
ятностите подобни успеш-
ни или напротив неуспешни 
съвпадения не са толкова ред-

ки. При безкрайна игра на „ези-
тура”, колкото по-нататък се 
отива, толкова по-дълги ще са 
периодите, когато ще се пада 
само „ези”. Или „тура”. Рано или 
късно, сто, двеста, триста 

пъти подред ще се пада само 
„ези”, но в един момент неиз-
бежно ще се падне „тура”. Така 
обаче е при игра без край, а на-
шата край има. Още няколко 
успеха на Путин и Русия прос-
то ще изчезне, от нея ще ос-
танат два-три мегаполиса с 
предградията, няколко големи 
града и празна територия, коя-
то ще се превърне в светов-
но сметище или ще бъде насе-
лена от други народи, които 
ще играят друга игра. От дру-
га страна, ако Путин поне вед-
нъж не познае или просто умре 
в близко бъдеще, тогава скоро 
ще има бунт в Русия. Не мога 
да гарантирам за революция-
та, но ще има бунт. В другите 
страни разложението е друго, 
но тук е или дълго гниене и бав-
на смърт на обществото, или 
експлозия. Въпросът е какво е 
по-вероятно сега?

Както вече споменахме, 
властта си поставя две цели: 
да затегне гайките и да обе-
дини хората в борбата „за ро-
дину, за Путина”. Ако частично 
е успяла с първата цел, то за 
втората не е достатъчно да 
се обяви отечествена война 
на коронавируса, необходимо 
е също да се обясни на хората 
какво общо имат Путин и дру-
ги като него с това. За Сталин 
беше по-лесно – харесваш-не 
харесваш властта, но тя да-
ваше оръжие. А какво дава Пу-
тин за борба с въпросния коро-
навирус? Путин има навиците 

на Сталин, но възможностите 
на Брежнев. Сега не е 1941 г., 
дори не е 2014 г., когато беше 
възможно да се даде на наро-
да Крим, където той така или 
иначе няма да отиде на почив-
ка, но можеше да се баламоса 
с някакъв сакрален смисъл, кое-
то бе и сторено. Сега Путин 
не може да даде нито Крим (за-
щото вече е даден), нито вак-
сина.

Що се отнася до ваксина-
та, в подобна ситуация Ста-
лин щеше да арестува полови-
ната от лекарите, да ги нати-
ка в „шарашката” („Първия кръг 
на Ада”) и да ги принуди да на-
мерят лекарството там. Тога-
ва системата работеше – да, 
цената на тази работа беше 
висока, да, „летяха трески”, но 
имаше и дървени трупи. Сега 
има трески, но трупи няма. 
При Сталин Каральов се раз-
мина на косъм със смъртта в 
лагера, но в крайна сметка – 
вече при Хрушчов – изстреля 
ракети в космоса. Сега прос-
то няма Каральовци – избягаха 
в чужбина. Или не са в шараш-
ките, а просто в тюрмите 
като нашия Азат Мифтахов 
(руски анархист, аспирант по 
математика в МГУ, от година 
следствен по скалъпен процес 
за терор и палежи). Останаха 
само Рогозини [Дмитрий Рогозин – 
шеф на държавната корпорация Роскос-
мос, персона нон грата в САЩ, Канада, ЕС, 
Швейцария и Австралия по санкциите от 
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Азат Мифтахов (вдясно)

дните, в затворите, в гета-
та и бежанските лагери, къ-
дето хората са гладни, болни 
и разтревожени, трагедията 
се беше разразила преди пан-
демията. Така или иначе, това 
налягане ще предизвика екс-
плозия. Коронавирусът създа-
де своего рода „лупа” за нера-
венствата между страните 
и вътре в тях. В Съединени-
те щати някои много богати 
хора се „самоизолираха” в свои-
те имения или на разкошни-
те си яхти. Магнат от Холи-
вуд побърза да изтрие снимки-
те на яхтата си за 590 мили-
она долара от страницата си 
в Instagram след публично въз-
мущение. Онези, които пече-
лят достатъчно за добър жи-
вот, също могат да се чувст-
ват сигурни, като работят 
от къщи чрез Zoom или Slack. 
Много други американци обаче 
нямат такъв избор. Колкото 
по-малко пари имате, толкова 
по-малка е вероятността да 
работите дистанционно. Без 
здравно осигуряване и спестя-
вания тези непостоянно заети 
работници са принудени да се 
вкопчват в непълното работ-
но време или в неквалифицира-
ната работа, ако им е провър-
вяло да я намерят, за да свър-
жат двата края. Така те рис-

куват да се заразят и да от-
несат вируса у дома, на семей-
ствата си, които, както всич-
ки бедни хора навсякъде, сега 
има много по-голяма вероят-
ност да се разболеят и да бъ-
дат по-малко способни да пре-
минат през сложните лабирин-
ти на здравните системи – 
пише изданието.

Така в САЩ коронавирусът 
бързо напредва през тесните, 
тревожни и мрачни райони. На 
първо място, той убива непро-

порционално афроамериканци-
те. Дори в страни без исто-
рия на продължителна расова 
сегрегация вирусът предпочи-
та „определени пощенски кодо-
ве” (квартали). Това се „случва”, 
защото множество фактори 
формират от всеки регион от-
делно социологическо и епиде-
миологично „блюдо на Петри” 
(за посявка на бактерии). Сред 
тези фактори са средният до-
ход, образованието, гъстота-
та на населението, хранител-

ните навици (и възможности), 
динамиката на домашното 
насилие и жилищната площ. В 
еврозоната например семей-
ствата с високи доходи имат 
средно два пъти повече жиз-
нено пространство от тези, 
които са на дъното на скала-
та: 72 квадратни метра сре-
щу 38. Разликите между стра-
ните са още по-големи. Диску-
сии дали да носите маска, или 
не, никой не води. Защото мас-
ки няма. Честото миене на ръ-

цете е добър съвет, но само 
ако има течаща вода.

Така е навсякъде, където се 
появи SARS-CoV-2. Междуна-
родната организация на труда 
предупреждава, че коронавиру-
сът ще унищожи 95 милиона 
работни места по целия свят 
и ще намали рязко доходите на 
1,25 милиарда души. Повечето 
от тях вече са бедни. Те стра-
дат, а старите им проблеми 
се влошават още повече: от 
алкохолизъм и злоупотреба с 
наркотици до домашно наси-
лие и тормоз на децата. По 
този начин цялото население 
става травмирано, вероятно 
необратимо.

В такъв контекст би било 
много наивно да се очаква, че 
след края на тази извънредна 
ситуация всяка отделна стра-
на или целият свят ще могат 
да се върнат към стария ред. 
Яростта и огорчението ще 
намерят нов израз. Ранни ве-
стители на това станаха бра-
зилците, които блъскаха тен-
джери и тигани в прозорците 
на апартаментите си, за да 
изразят протестите си сре-
щу правителството, или ли-
ванските бунтове в препълне-
ните тюрми.

Превод от френски
Статията е от сборника 

Un virus très politique (Един твърде 
политизиран вирус)

ТЕМА НА БРОЯ: ДА СВАЛИМ КОРОНАТА (МЕСЕЦ ВТОРИ)
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Равенството

Анархистите се борят за со-
циално равенство, защото 
то е единственото условие, 
при което индивидуалната 
свобода може да процъфтява. 
Преди да обсъдим какво раз-
бират анархистите под ра-
венство, трябва да посочим 
какво то не е според тях.

Анархистите не вярват 
в „равенството по рожде-
ние” (Русо), което е не само 
несъществуващо, но би било 
твърде нежелателно, ако е 
възможно. Всеки човек е уни-
кален. Биологически опреде-
лените човешки различия не 
само че съществуват, но са и 
причина за радост, страх или 
съжаление. Защо? Защото жи-
вотът между клонинги не би 
си струвал да се живее и нор-
малният човек може само да 
се радва, че другите прите-
жават способности, от кои-
то той е лишен (Н. Чомски).

Някои мислят сериозно, че 
за анархистите „равенство-
то” е когато всички хора са 
еднакви. Такова „равенство” 
би се отразило скръбно вър-
ху състоянието на съвремен-
ната интелектуална култу-
ра, това е каламбур, игра на 

думи, чиято цел е да отклони 
вниманието от несправедли-
вата, авторитарна система 
на организация на общество-
то, заменяйки я с разсъжде-
ния за оцеляването на видо-
вете в биологията.

Анархистите също не се 
застъпват и за т. нар. „ра-
венство на резултатите”. 
Ние нямаме желание да живе-
ем в общество, в което все-
ки получава еднакви стоки, 
всички носят еднаква уни-
форма и т. н. Една от причи-
ните за протеста на анархи-
стите срещу капитализма и 
държавата е, че те стандар-
тизират живота (Дж. Рай-
цер, МакДоналдизация на об-
ществото). Според А. Бер-
кман: Духът на властта, на 
закона, на писаното и неписа-
ното, на традициите и мора-
ла принуждава човека да бъде 
като всички останали, което 
го превръща в автомат, уни-
щожава неговата независи-
мост и индивидуалност… Все-
ки от нас е негова жертва и 
само изключително силните 
хора могат да свалят вери-
гите му и то само частично 
(Азбука на анархизма). Анар-
хистите са против подоб-
на идентичност. Ние искаме 
да унищожим това явление 
и всяко социално отношение 
или институция, които съз-

дават тази унификация на хо-
рата.

„Равенството на резулта-
та” може да бъде въведено 
и поддържано само със сила, 
което не би било равенство, 
тъй като някои ще имат пове-
че власт от други! Ние, анар-
хистите ненавиждаме „равен-
ството на резултатите”, за-
щото признаваме, че всеки 
индивид има различни нужди, 
способности, желания и ин-
тереси. Ако всички консуми-
раха едно и също нещо, това 
би било тирания. Очевидно е, 
че ако един човек се нуждае 
от лечение, а другият не, то-
гава те не получават „равен” 
размер на медицинска помощ. 
Същото важи и за другите чо-
вешки нужди. Както е казал А. 
Беркман: равенството не оз-
начава еднакво количество, а 

еднакви възможности… Греш-
ка е да се отъждествява ра-
венството на свободните 
хора с принудителното равен-
ство на престъпниците в за-
твора. Истинското анархис-
тическо равенство предпола-
га равен достъп, а не равно ко-
личество получени блага. Това 
не означава, че всички трябва 
да ядат, пият или носят едни 
и същи дрехи, да вършат една 
и съща работа, да живеят по 
един и същи начин. Всъщност, 
вярно е обратното. Беркман 
твърди, че нуждите са инди-
видуални, а вкусовете на хора-
та са различни. Равната въз-
можност за задоволяване на 
нашите нужди е истинското 
равенство… Свободната въз-
можност за изразяване и раз-
витие на индивидуалност-
та означава развитие на ес-
тествените различия и про-
мени (Азбуката на анархи-
зма).

За анархистите понятие-
то „равенство” в смисъла на 
„равенство на резултатите” 
или „равенство на снабдява-
нето” е безсмислено. В йерар-
хичното общество обаче „ра-
венството на възможности-
те” и „равенството на резул-
татите” са взаимосвързани. 
При капитализма например 
възможностите на всяко по-
коление зависят от резулта-

тите от дейността на пре-
дишните. Това означава, че 
при капитализма „равенство-
то на възможностите” дори 
без приблизителното „равен-
ство на резултатите” (в сми-
съл на доходи и ресурси) ста-
ва безсмислено, тъй като 
няма истинско равенство на 
възможностите между пото-
мците на милионера и тези 
на просяка. Тези, които при-
веждат доводи в полза на „ра-
венството на възможности-
те”, пренебрегвайки бариери-
те, създадени от предишни-
те поколения, не знаят (или 
съзнателно пренебрегват!) 
за какво говорят, защото въз-
можността в йерархичното 
общество зависи не само от 
това пътят да е отворен за 
всички, но и от това кой от-
къде и с какво поема по него. 
От тези очевидни факти въз-
никва погрешната предста-
ва, че анархистите се стре-
мят към „равенство на ре-
зултатите”, но това води до 
формирането на силова йе-
рархична система, което е 
недопустимо в едно истин-
ски свободно общество.

Равенството в анархис-
тичната теория не означава 
отрицание на индивидуално-
то многообразие или на уни-
калността. Според наблюде-
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Равенството 
не означава 
еднакво 
количество, 
а еднакви 
възможности

2014 г., постоянно оплитан във всевъз-
можни корупционни и шуробаджанашки 
скандали – б. ред.]

Вървеше само космическа-
та индустрия, но нищо друго, 
включително медицината, коя-
то така добре „оптимизира-
ха”, че не остана кой да лекува 
хората. Какво ти сплотяване? 
Имаше момент, когато беше 
достатъчно Путин да тресне 
с юмрук по бюрото и медици-
ната, и всичко останало щеше 
се възроди. Тогава да – един-
ство щеше да има. Сега обаче, 
и по сто бюра да тресне, нищо 
няма да се промени. Система-
та е износена и е невъзмож-
но да се възстанови. Затова 
най-многото, което властта 
може да очаква от народа, е 
непукизъм: „майната му на Пу-
тин, не ни е до него, да вървим 
да търсим лекарства!” На пове-
че не може да разчита. Но ако 
човек не намира лек, не може 
да заведе близък или роднина в 
болницата, той веднага ще об-
вини Путин за всичко. Защото 
цялата власт означава цялата 
отговорност в очите на наро-
да. Царят е самодържец и за-
това всичко добро е негова за-
слуга, но и за всичко лошо е не-
гова вината.

Колкото до затягането на 
гайките, това е меч с две ос-
триета. Ако ги пренатегнат, 
желязото ще се скъса и нещо 
ще гръмне. Говорят за затва-

ряне на границата. Това ще е 
смъртна присъда за руската 
власт! Онези, които не могат 
да преодолеят кордона, ще бъ-
дат принудени да свалят са-
мата власт. Във Воронеж – ми-

тинги срещу промени в кон-
ституцията, в Челябинска об-
ласт работниците („суровите 
Челябински мужици”) завземат 
завода. На гара Шиес [близо до 
Коми, с постоянни протести против из-

гражданото сметище – б. ред.] хората 
явно няма да се разпръснат. 
Може би самата власт раз-
бира, че не всичко става със 
сила? Да не говорим, че Русия 
не е на Луната и всичко, кое-

то става в другите страни, 
се отразява и на Руската фе-
дерация.

Не само Путин може да за-
твори границата. Няма да при-
емат руски емигранти нито в 
Щатите, нито в Европа, то-
гава какво? Те няма да хукнат 
към Азия, Африка или Латинска 
Америка. Ще бъдат принудени 
да останат тук и ще се раз-
бунтуват. На всичкото отго-
ре търсенето на петрол пада, 
санкциите се затягат (даже 
спряхме да газим вносните 
плодове с трактори!)… и кой 
знае още какво може да ни под-
несе останалият свят, който 
поради същата тази война с 
вируса става все по-непред-
сказуем.

Трябва да си дадем сметка 
обаче, че руснаците в момен-
та изобщо не знаят какво ис-
кат. Искат по-добър живот, 
разбира се, но малцина имат 
представа как да го постиг-
нат. И това на фона на пълния 
крах на икономиката и разо-
рение на хората. Затова смя-
там, че не трябва да чакаме 
революция (и никаква „цветна 
революция”, защото обикнове-
ната смяна на властта няма 
да реши проблемите), а мете-
жи. От тях също може да дой-
де нещо полезно (на руски „пут-
ное”), но няма да е от Путин. 
Може и да не дойде. Дали и при 
какви условия обаче е тема за 
отделен анализ. •

Владимир Платоненко

ТЕМА НА БРОЯ: ДА СВАЛИМ КОРОНАТА (МЕСЕЦ ВТОРИ)

Русия: пандемията и властта
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ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Днешните проблеми и характеристики на анархизма
След уводната статия от миналия 
брой започваме поредица, в която 
нашите руски другари ни запозна-
ват със своето виждане и анализ 
на положението в путинска Русия 
и ни въвеждат в собствените си 
проблеми. Редакцията счита, че 
прочитът на едното и другото 
ще бъде от пола не само за анархи-
стите у нас.

Кои са най-очевидните и 
широко разпространени 
противоречия, които се 
проявяват в Русия?

Социалните контрасти
Разликата между богати и бе-
дни е огромна. Няма безрабо-
тица, но има нископлатена и 
изтощителна работа. Обез-
щетенията за безработица 
възлизат приблизително на 
10-60 евро месечно, а цените 
на храните в Русия са почти 
същите като в Европа. При-
близително 80% от заетото 
население е със заплати от 
100 до 300 евро на месец. За 
да оцелеете, трябва да рабо-
тите непрекъснато, често 
на две места. Повечето хора 
(> 60%) живеят от заплата 
до заплата и нямат никакви 
спестявания. Изключенията 
са в Москва, Санкт Петер-
бург и няколко други големи 
градове, в които заплатите 
на по-голямата част от жи-
телите достигат нивото на 
някои страни от Източна Ев-
ропа.

От 70 милиона икономиче-
ски активни хора половината 
(33 милиона) работят за дър-
жавата. От една страна, това 
са привилегировани чиновни-
ци и ангажираните в служби-
те по сигурността, а от дру-
га – здравни и образователни 
работници. Тази категория ра-
ботници е напълно зависима 
от държавата.

Най-разпространените про-
фесии са шофьори и продавачи. 
Значителен брой от работни-
ците са трудови мигранти от 
постсъветските страни, в 
градовете е високо нивото на 
ксенофобия (дори сред т. нар. 
антифашистко движение).
Криминализиране
По численост на полицията 
Русия е на първо място с го-
ляма преднина. Въпреки офи-
циалните данни от 5,16 поли-
цаи на хиляда души, реалната 
цифра трябва да бъде умноже-
на 3-4 пъти. Например само в 
структурата на затворниче-
ската система има 350 хиля-
ди надзиратели, а частните 
армии от „охранители” в дър-
жавните корпорации са още 
150 хиляди души. Освен това 
огромен брой „работници” по 
сигурността са заети в част-
ните охранителни компании, 
които присъстват на улици-
те, дори и в училищата. Об-
щият брой на ангажираните 
в сигурността (без армията) 
е поне 3 милиона. Съвременна 
Русия е свръхполицейска дър-

жава, дори в сравнение с епо-
хата на Сталин.

Русия е от страните с най-
висок процент на престъп-
ност и броят на затворници-
те е около 650 хиляди души, 
от които повечето са осъдени 
за битови престъпления, най-
често в нетрезво състояние. 
По отношение на алкохолизма 
Русия е световен лидер. Нака-
зателната система много на-
помня на ГУЛАГ – затворници-
те са редовно подлагани на из-
тезания.

Криминалната култура про-
никва във всички слоеве на об-
ществото, което се изразява 
в жаргона, в углавните ценнос-
ти и дори в светогледа.
Мафиотска държава
Чиновниците, служителите 
по сигурността, криминални-
те и капиталистите са в сим-
биоза, „бизнесът” им се върти 
около държавата и властови-
те привилегии. Средната кла-
са е малочислена – на фона на 
социалните контрасти тя е 
по-близка до нисшите класи 
и във всеки момент може да 
стане плячка на властващи-
те. Управления на Федерал-
ната служба за безопасност 
(ФСБ) рекетират цели регио-
ни. Руската държава е мафи-
отска структура. Членовете 
ґ не са подчинени на обикнове-
ните закони, практиката на 
правоприлагане спрямо тях 
е различна и те приличат на 
дворянството. Властниците 

се отнасят пренебрежител-
но към народа като маса от 
крепостни, длъжни на държа-
вата. Винаги е било така, но 
сега това не се крие.
Суровинна икономика
Макар че Русия е наследни-
ца на СССР, е трудно да я на-
речем индустриална страна. 
След разпада на СССР модер-
низация не е извършена, раз-
виват се само суровинните 
индустрии като добива и пре-
носа на нефт, газ и метали. 
Освен това се развива и во-
еннопромишленият комплекс. 
Останалата част от индус-
трията е запусната или про-
извежда стокови остатъци, 
наследени от съветски вре-
мена. Не се произвежда нито 
един продукт за потребле-
ние, който би могъл да се из-
несе на световния пазар, ос-
вен оръжия.

Трудно е да се нарече подоб-
на икономика постиндустри-
ална, това е по-скоро сурови-
нен ретро-индустриализъм. 
Крупният бизнес е обединен в 
корпорации, в които и ключови-
ят дял принадлежи на държава-
та. През последните 20 години 
на практика икономиката е на-
ново одържавена.

Тече стремителна урбани-
зация, цяла Русия (над 10 хиляди 
километра по дължина) е съсре-
доточена в десетина големи 
агломерации. Огромни тери-
тории опустяват, има много 
изоставени села и дори градо-

ве. Повечето от данъците по 
места отиват за Москва, про-
винцията не обича много мо-
сковчани, това недолюбване е 
повсеместно.
Атомизация
Въпреки бедността и униже-
нията, с малки изключения, 
хората в Русия не протести-
рат. Страхът от репресии-
те е само една от причините. 
Други са рудиментарните со-
циални помощи (ранното пен-
сиониране е изчезнало, но са 
останали, макар и примитив-
на, безплатната медицинска 
помощ, както и възможност-
та да се получи безплатно об-
разование), сивата икономика 
(повечето работят на черно, 
не виждат нищо лошо в това 
да дават подкупи и да не пла-
щат данъци), възможността 
да емигрират свободно (мла-
дите и активните просто за-
минават). Отсъстват соци-
алната сплотеност и тради-
ционната взаимопомощ. Няма 
дори реално функциониращи 
профсъюзи, трудещите се 
предпочитат да останат на 
работа на всяка цена и се при-
миряват с произвола на соб-
ственика или отиват в друго 
предприятие. Страхът и чув-
ството на безсилие са основ-
ните спътници на обикнове-
ния човек. СССР провеждаше 
целенасочена политика на за-
брана на свободна социална 
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Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
нията на Бакунин: След като 
равенството възтържеству-
ва и е твърдо установено, спо-
собностите на хората и тех-
ните нива на приложение на 
усилията ще бъдат ли различ-
ни? Различията винаги ще съ-
ществуват, макар и не толко-
ва много, колкото сега. Посло-
вицата, че на едно дърво нико-
га не могат да бъдат намере-
ни две еднакви листа, винаги 
ще остане вярна. Тя е още по-
вярна по отношение на хора-
та, които са много по-сложни 
от листата, но такова разно-
образие не е зло. Напротив… 
то е човешки ресурс. Благода-
рение на това разнообразие 
човечеството е колективно 
цяло, в което една индивиду-
алност допълва другите и се 
нуждае от тях. В резултат 
това безкрайно разнообразие 
от човешки индивиди е фун-
даменталната причина и е са-
мата основа на солидарност-
та им. То е всемогъщият ар-
гумент за равенството (Все-
странно образование).

Равенството за анархи-
стите означава социално 
равенство или, използвайки 
термина на М. Букчин, е „ра-
венство на неравните” (ана-
логично Малатеста използва 
термина „равенство на усло-

вията”, за да изрази тази ми-
съл). С това той иска да каже, 
че анархистическото обще-
ство отчита различията в 
способностите и нуждите на 
индивидите, но не позволява 
тези различия да се превър-
нат във власт. С други думи, 
индивидуалните различия не 
биха имали никакво значение, 
защото неравенството фак-
тически се губи в общество-
то, когато то не може да се 
вкопчи за някаква юридическа 
фикция или институция (Ми-
хаил Бакунин, Бог и държава-
та).

Ако йерархическите со-
циални отношения и сили-
те, които ги създават, бъ-
дат отменени и отношения-
та се изграждат на принципа 
„един човек – един глас”, тога-
ва естествените различия не 
биха могли да се превърнат 
в йерархическа власт. Напри-
мер, без капиталистически-
те права на собственост не 
би имало възможност малцин-
ство да монополизира сред-
ствата за живот (машини и 
земя) и да се обогати от ра-
ботата на другите с помо-
щта на системата на работ-
ни заплати и печалба. По съ-
щия начин, ако работниците 
управляват собствената си 
работа, не би имало никаква 
капиталистическа класа, коя-

то да се обогатява от тех-
ния труд. Прудон пише: Ка-
къв може да бъде произходът 
на неравенството? Виждаме, 
че… неговият произход е в ре-
ализацията на тази тройна 
абстракция: капитал, труд и 
талант в обществото. Това 
е така, защото обществото 
се е разделило на три катего-
рии граждани, съответства-
щи на трите условия на фор-
мулата… тези кастови разли-
ки винаги са съществували в 
класовите общества и една-
та половина на човечество-
то е поробвала другата… со-
циализмът се състои в пре-
махването на буржоазията 
от формулата труд-талант-
капитал и трансформацията 
ґ в по-простата формула на 
труда!…, за се превърне все-
ки човек едновременно в капи-
талист, работник и художник 
или специалист. (Без богове, 
без собственици)

Като всички анархисти 
Прудон е виждал в тази инте-
грация на функциите ключ към 
равенството и свободата и е 
предложил самоуправлението 
като средство за постигане-
то му. По този начин самоу-
правлението е ключът към 
социалното равенство. Соци-
алното равенство, например 
на работното място, означа-
ва, че всеки има право да ре-

шава как да се организира ра-
ботата. Анархистите са при-
върженици на принципа „това, 
което засяга всички, трябва 
да се решава от всички”.

Това не означава, разбира 
се, че експертният опит ще 
бъде игнориран или че всеки 
ще решава за всички. Различ-
ните хора имат различни ин-
тереси, таланти и способно-
сти, и е очевидно, че те ще 
искат да изучават различни 
неща и да изпълняват различ-
ни видове работа. Очевидно е 
също така, че когато хората 
са болни, те се консултират 
с лекар – експерт по медици-
на, вместо да се събират на 
общо събрание, за да решат 
колективно как да се лекуват. 
Жалко е, че трябва да обясня-
ваме това подробно, но щом 
темите за работническото 
самоуправление и за социал-
ното равенство придобиха 
широко разпространение, ня-
кои започнаха да говорят от-
кровени глупости. Здравият 
разум казва, че в една социа-
лизирана болница пациенти-
те няма да решават с више-
гласие кои методи за лечение 
да приложат лекарите, но па-
циентите трябва да решат 
кой от лекарите заслужава 
доверието им, за да ги лекува!

Всъщност социалното ра-
венство и индивидуалната 

свобода са неразделни. Без 
колективно самоуправление 
и колективно вземане на ре-
шения по въпроси, които за-
сягат интересите на група-
та, както и без индивидуално 
самоуправление и вземане на 
самостоятелни решения от 
всеки човек по въпроси, които 
засягат само неговите инте-
реси, свободното общество 
е невъзможно. Без двете усло-
вия някои ще имат власт над 
други, вземайки решения за 
останалите (тоест, ще ги уп-
равляват), така че някои ще 
станат по-свободни от дру-
гите, както се получи в сви-
нефермата на Оруел.

Социалното равенство е 
необходимо за хората, за да 
могат да се самоуправляват 
и да се изразяват свободно. 
За самоуправлението е необ-
ходимо щото хората, рабо-
тещи заедно със своите дру-
гари, да имат право да внесат 
възможностите на собстве-
ната си уникалност при реша-
ването на общите проблеми, 
за да постигнат общи цели 
(Джордж Бенело, Основи). По 
този начин равенството поз-
волява да се изрази и да се раз-
вие индивидуалността на чо-
века, която е необходимата 
основа за свободата на ли-
чността. •

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

По Прудон тя е кражба – било 
на натрупания вече минал 
труд под формата на богат-
ство (капитал), било чрез екс-
плоатация на труда на своите 
и чуждите наемни работници.

Създаването на собстве-
ността е невъзможно без дър-
жавността, дори ако тя е в ем-
брионалния вид на банда по св. 
Августин Блажени. (Светиня 
му бе казал: Не е ли държавата 
една голяма банда и не е ли всяка 
банда една малка държава?)

Въпросът за „първичност-
та” на Собствеността или 
Държавността е безсмислен 
като въпроса за кокошката и 
яйцето. На оня, който пръв е 
казал тази земя е моя (заедно 
с населяващите я) и я заградил, 
му е била необходима бандата 
от главорези, за да я бранят 
от „вътрешни и външни враго-
ве”.

Държавността и собстве-
ността са две основни фор-
ми на властта – политическа 
и икономическа. Всяка друга 
власт, включително духовна-
та, „четвъртата” или медийна-
та, е производна – който дър-
жи тоягата и парите, той гос-
подства над духовете.

Юридическото разделяне на  
държавна и частна собстве-

ност прикрива фактическото 
им единство: държавната соб-
ственост е частна. В условия-
та на държавния капитализъм 
тя принадлежи на върхушка-
та на партийната, военнопо-
лицейската, административ-
ната и стопанската бюрокра-
ция, която е малцинство от 
народа. Несъстоятелно е да се 
твърди, че частта предста-
влява цялото.

При частния капитализъм 
капиталът плаща на държава-
та да го пази от любовта на 
ограбваните. При държавния 
двете функции – грабеж и охра-
на на грабителите – са концен-
трирани в ръцете на държав-
нокапиталистическата класа 
или на номенклатурата.

Частната собственост е 
частен случай на бандитизма, 
насилието и грабежа.

При капитализма превръща-
нето на обществената соб-
ственост (която е неделима и 
е на всички) в частна или дър-
жавна принуждава отстране-
ния от нея индивид да се про-
дава на собственика или да 
разчита на милосърдието на 
властниците, за да не умре от 
глад. Каква може да бъде „доб-
роволността” на лишения от 
собственост (за паразитно 
съществувание) гладен проле-
тарий, усмиряван и държан в 

подчинение от държавата и 
нейните закони? Каква е „рабо-
тата” на единия процент (1%) 
собственици на капитала, кои-
то притежават 99% от сред-
ствата за производство, услу-
ги, пазар и т. н.? При държавна-
та собственост „работата” 
на властниците се извършва 
от робовладелски надзирате-
ли, а те „систематизират” и 
обсебват хищническата роля 
на частните капиталисти.

Двата вида собственост – 
държавната и частната (през 
цялата политическа история, 
преобладаваща е първата) – 
не променят характера на об-
ществените или на „производ-
ствените” отношения между 
експлоататори и експлоати-
рани. Докато частният капи-
талист/собственик преживя-
ва като драма етатизацията 
на неговата собственост, за 
наемния работник е без значе-
ние кой го експлоатира – част-
ният или държавният капитал.

Собствеността е иконо-
мическа власт, която е охра-
нявана от Държавата (страж 
на експлоатацията на частния 
или държавен капитал).

Държавата и собственост-
та не са разделени с китайска 
стена, те са само две различни 
форми на господството на чо-
век над човека.

В двете разновидности на 
капитализма (частен или дър-
жавен) със съответни нюанси 
съществуват всички икономи-
чески категории (елементи), 
които го характеризират: соб-
ственост над средствата за 
производство и пазара, стоки, 
размяна, пари, наемен труд и 
капитал, реализацията им на 
пазара, посредством покупко-
продажбата с цел извличане на 
печалба.

Връзката между тези еле-
менти е неразривна – те об-
разуват основата и същност-
та на капитализма. Стоките 
са частна собственост пора-
ди продукцията им от частни-
те средства за производство 
и опазването им от институ-
циите на властта. Разлика-
та между стока и продукт: в 
семейството, както и в ико-
номиката на даровете, няма 
стоки.

И двете „институции” – 
Държавата и Капиталът – са 
паразитни и враждебни спря-
мо трудещите се и „излишни-
те”.

Политиката е съвкупност 
от средства и методи, по-
средством които се овладява 
държавната власт.

Посредством държавност-
та и собствеността господ-
стващата класа експлоати-

ра и паразитира върху работ-
ната сила на „нисшите” класи. 
Границите на паразитизма и 
експлоатацията или на хищни-
чеството се определят от съ-
противата на експлоатирани-
те. Когато тя клони към нула, 
заплатите се стремят към ка-
лорийния минимум, който е не-
обходим на наемните работ-
ници, за да могат на следващия 
ден да се завлекат до работни-
те си места.

След горните дефиниции 
и разяснения можем да твър-
дим, че държавата разширява 
своите предели и мощ по два 
начина – външен и вътрешен. 
Първият намира своя израз 
във войните за господство 
над чуждите, а вторият – 
чрез перманентната, явна или 
тайна, социална война срещу 
„собствените” си поданици и 
територии.

За бъдещата социална ре-
волюция на „нисшите класи” е 
важно да се отбележи проти-
востоенето на двата вида 
собственици (властници и ча-
стници) поради подялбата на 
„принадената стойност” или 
на кражбата, което отслаб-
ва силите на контрареволюци-
ята. (Това е пример на Хегели-
анската „борба и единство на 
противоположностите”). •

(следва)

активност и още жънем пло-
довете ґ.

Протестът на бедните 
слоеве в Русия се заключава 
само в това, че когато стане 
непоносимо (на всеки поотдел-
но) да търпят бедността, те 
просто започват да ограбват 
магазините и минувачите. 
Това продължава, докато таки-
ва „бунтовници” бъдат хвана-
ти от полицията и изпратени 
в затвора. Вестниците, книги-
те, телевизията са почти из-
цяло под контрола и цензурата 
на държавата.

Едва от няколко години не-
доволството започна да прие-
ма формата на масови проте-
сти, които все повече се про-
веждат на политическа плос-
кост.

Най-разпространените 
прояви на социално 
напрежение

До 2018 г. в Русия имаше ком-
промис между властта и на-
рода, чиято същност се свеж-
даше до това, че на народа му 
беше все едно кой ще го упра-
влява: цар, вожд, либерали, мо-
нархисти, болшевики, наци-
сти, – само не пипайте ниска-
та ни пенсионна възраст. Това 
беше главната придобивка от 
съветско време, от гледна 
точка на основната маса от 
народа. В страната винаги е 

имало много конфликтни точ-
ки на местно ниво: неплащане 
на заплати, безразборно стро-
ителство в градовете и еколо-
гични протести. Тези откъс-
лечни стълкновения така и не 
прераснаха в искания за общи 
политически промени в стра-
ната. Целта на хората по вре-
ме на такива размирици вина-
ги е била проста: да стигнат 
до своя цар-бащица (Путин) в 
Москва, за да може той да дръ-
пне юздите на своите боляри 
(чиновници) из страната. „Ца-
рят не знае!” разсъждаваха хо-
рата, както преди 200 години. 
В същото време чиновниците 
и капиталистите са се слели в 
едно – монолитът на държава-
та. Църквата отговаря за „иде-
ологическия” компонент на ре-
жима, ролята ґ в Русия е мно-
го подобна на ролята на като-
лическата църква по време на 
управлението на Франко в Ис-
пания. Това е някаква подмяна 
на марксистката идеология с 
вярата на православния руски 
народ, който се задължава сми-
рено да изпълнява всички запо-
веди на царя, в замяна на кое-
то царят не ще позволи той 
да умре от глад. Цялата тази 
система, разбира се, е по Божи 
промисъл – постоянно повта-
рят поповете. Единствената 
разлика със старите време-
на (отпреди революцията от 
1917 г.) е, че към тази струк-
тура е добавена пенсията, коя-
то е станала част от гаранци-

ята, дадена от царя на народа 
за покорното спазване на бо-
жите заповеди – един вид на-
града за смирение. Путин се 
възприема в страната не като 
президент, а именно като цар 
и ето, че сега царят наруши 
сключения компромис, като за-
почна пенсионна реформа (през 
2018 г.) и вдигна пенсионната 
възраст. Това провокира пре-
растването на всички дребни 
протести в едно по същество 
цяло, бавно протичащо въста-
ние срещу властта.

От 2019 г. идеите за пряка 
демокрация започват да пле-
няват умовете на широки сло-
еве от населението. Това се 
дължи на два глобални проце-
са. Първата причина е цензу-
рата и контрола от държава-
та на всички средства за масо-
ва информация, в резултат на 
което всички форми на свобо-
да на словото са прехвърлени в 
интернет. В началото интер-
нет беше обект на същата 
цензура като всички останали 
медии, но е невъзможно да се 
затворят и глобят стотици 
хиляди и милиони хора, които 
започват яростно да критику-
ват държавата. Към 2018 г. ин-
тернет е вече дотолкова раз-
пространено и популярно явле-
ние в обществото, че държав-
ният контрол над него прак-
тически става невъзможен. 
Схват ката между ФСБ и при-
ложението за шифровани съоб-
щения Telegram е показателна 

в това отношение: службите 
за сигурност не можаха да го 
блокират, което показа тяхна-
та слабост и вдъхнови хората.

Втората причина е начало-
то на широкото разпростра-
нение на атеистичните идеи 
по каналите на YouTube. Голям 
брой учени и публицисти създа-
доха свои канали и чрез тях се 
занимаваха с обществена про-
света, защото религиозното 
православно мракобесие с по-
мощта на държавата започ-
ва да играе все по-важна роля 
в обществото. Може би по-
следната капка в търпението 
на част от научната общност 
беше въвеждането в училища-
та на задължителен предмет 
„Основи на религиозната кул-
тура”. По същество това беше 
платформа за пропаганда на 
православието и мракобесие-
то сред децата от училищна 
възраст. Отговорът беше ма-
сово публикуване на образова-
телни и просветителски ви-
деоклипове и статии в интер-
нет, които спечелиха умовете 
на народните маси.

В общественото съзнание 
се формира пълно отхвърляне 
на съвременната руска държа-
ва като ненужно, неефектив-
но и паразитно явление върху 
народното тяло. Този спонта-
нен изблик на проананархисти-
ческите идеи се отрази и вър-
ху споменатата пенсионна ре-
форма, като по този начин съз-
даде мощна „социална буря”.

Поради липсата на соци-
ални институции за солидар-
ност протестите придоби-
ват абсолютно спонтанен и 
непредсказуем характер, соци-
алните медии играят огромна 
роля и стават изключител-
но популярни (социални мре-
жи, Telegram, YouTube). Благода-
рение на тях става възможна 
своеобразна „ресоциализация” – 
смартфонът направи много 
повече от всички предишни об-
ществено-политически движе-
ния, взети заедно. Връзката с 
информация понижава прага за 
влизане в политиката и това 
важи за всички възрасти. В со-
циалните медии се развенча-
ва божественият характер на 
властта, обикновените хора 
виждат, че властващите са 
обикновени бездарници, лише-
ни от всякакво величие. Обща-
та омраза към властта расте 
стремително, протестите 
следват един след друг, страс-
тите се нагорещяват. В съ-
щото време рейтингите на 
опозиционните партии оста-
ват много ниски, а търсенето 
на демократизация надхвърля 
рамките на либерализма.

На репресии се подлагат 
главно активни хора, които 
често биват арестувани за-
ради своите публикации в ин-
тернет. Обичайна практика 
става обаче и осъждането на 
пасивни читатели за техните 
отзиви. •

(следва)

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Днешните проблеми и характеристики на анархизма
» » » продължава от страница 9



март 2020, брой 3 11

Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви и не 

е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и затова 

не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, написани 

грамотно на стандартни машинописни страници – 30 реда 

на страница, 55 знака на ред или набрани на компютър. Всеки 

автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения! 

Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

с а й т  н а  Ф А Б :    anarchy.bg

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

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

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

0896 613 727

а д р е с  н а  р е д а к ц и я т а

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

о т г о в о р е н  р е д а к т о р  А. Ванчев

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

1. Неизвестен извършител 400 лв

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 02.03.1921 г. кронщадските мат-

роси въстават срещу болшевиш-
ката власт.

• На 03.03.1756 г. е роден английски-
ят философ и предтеча на анархи-
зма Уилям Годуин.

• На 03.03.1924 г. в Хасковския за-
твор е убит от надзирателите 
анархистът Жеко Гергинов.

• На 05.03.1894 г. в Пловдив под ре-
дакцията на Димитър Господинов 
Бойкинов излиза първия пропаган-
диращ анархистки идеи вестник 
„Борба”.

• На 07.03.1921 г. Троцки нарежда да 
се нападне въстаналия Кронщад.

• На 09.03.1900 г. групата на „Геми-
джиите” започва прокопаването 
на канал за поставяне на взрив под 
банк „Отоман” в Цариград.

• На 10.03.1945 г. са арестувани всич-
ки делегати на конференцията на 
ФАКБ в софийския квартал Княже-
во, след което повечето от тях са 
въдворени в ТВО край Дупница.

• На 11.03.1981 г. в Хасково почива 
анархистът Делчо Василев Деми-
рев, преминал през фашистките и 
болшевишки концлагери.

• На 11.03.1999 г. в София почива 
анархистът Стоян Иванов Цолов, 
участник в Испанската гражданска 
война, политически затворник пре-
ди и след 9 септември.

• На 12.03.1958 г. в Сливенския за-
твор от ДС е отровен анархи-
стът Манол Васев (Йордан Бърла-
ков).

• На 15.03.1830 г. в град Сен Фойла 
Гране е роден анархистът и извес-
тен географ Елизе Реклю.

• На 17.03.1906 г. в град Цинцина-
ти, САЩ умира анархистът Йохан 
Мост, автор на книгата „Религиоз-
ната чума”.

• На 18.03.1871 г. е обявена Парижка-
та комуна.

• На 18.03.1947 г. в София почива Ми-
хаил Герджиков, анархист, ръково-
дител на Преображенското въс-
тание.

• На 19.03.1905 г. в Килифарево е ро-
дена анархистката Надежда Симе-
онова Попова, участник в Килифа-
ревското въстание и четата на 
„Братя Бълхови”.

• На 20.03.1925 г. край град Елена, в 
сражение с полицията загива анар-
хистът Димитър Петков Цонев.

• На 23.03.1954 г. край Павел Баня, в 
сражение с милицията и армията 
е убит анархистът Христо Дими-
тров Несторов.

• На 24.03.1902 г. в град Плевен е ро-
ден писателят анархист Борис 
Шивачев.

• На 25.03.1873 г. в град Мангуция е 
роден немският анархосиндика-
лист и теорeтик Рудолф Рокер.

• На 26.03.1923 г. Ямбол са избити от 
военните 23-ма анархисти, начело 
с Тодор Дързев.

• На 29.03.1927 г. в село Палатово е 
роден анархистът Асен Илиев Хри-
стов, жертва на болшевишкия те-
рор.

ТЕАТЪР ПОД КАРАНТИНА

„Калигула“ на Албер Камю
Тази пиеса е писана през 1938-
1944 г., вижда сцената през 
1945 г. Цитати, реплики на 
Калигула, „безумния” римски 
император, живял и „творил” 
през първи век от новата ера:

Чуй ме сега. Първо, всички 
патриции, всички граждани 
на Империята, които разпо-
лагат с каквито и да е сред-
ства, големи или малки няма 
значение, ще бъдат задълже-
ни да лишат децата си от на-
следство и да завещаят всич-
ко на държавата…

Не ме прекъсвай, не съм ти 
давал думата. Та, изхождайки 
от нашите нужди, ние ще ек-
зекутираме тези хора в про-
изволен ред по съставен спи-
сък. Когато ни скимне, ще про-
меняме този списък. И ще при-
бираме наследството им…

Млъкни. Редът на изпълне-
ние на екзекуциите няма ни-
какво значение. По-точно, 
всички екзекуции имат рав-
но значение, от което следва, 
че нямат значение. Всеки за 
нещо е виновен. Тоест всички 
са виновни в еднаква степен. 
Забележи, този начин изоб-

що не е по-безнравствен от 
ограбването на гражданите 
чрез увеличаване на косвени-
те данъци върху храните, без 
които човек не може да мине.

Властването – това значи 
грабеж. Това е властта. Това е 
да управляваш. Всички го зна-
ят! Но ограбването става 
по различни начини. Лично аз 
предпочитам да грабя откри-
то, без преструвки!

Историческият Калигула 
може би не е произнасял точ-
но тези думи. Казал го е с де-
лата си – наистина катего-
рично и откровено.

Деянията му характери-
зират властта като явле-
ние. Това е властта – гра-
беж. Всички го знаят. Друга 
просто не съществува, не 
и в нашата Вселена. Можем 
само да различим по-смела и 
по-страхлива власт, по-бру-
тална, която си позволява да 
бъде себе си, и такава, коя-
то е стресната от народна-
та съпротива и гледа да пипа 
внимателно,… ала при все-
ки удобен случай би проявила 
същността си на крадец и на-

силник в целия си ръст и бля-
сък.

Властта е злодей в черва-
та.

Присъда, произнесена не 
от Камю, а от самата власт. 
Драматургът-философ и ак-
тивист единствено е изчис-
тил самопризнанието от ув-
ъртанията на „по-нормални-
те” властници. Камю конста-
тира, не съчинява.

След първата постанов-
ка на пиесата следват мно-
го други, включително у нас, 
в България, включително и 
сега – за излъчване в интер-
нет поради карантината.

Никога в известните по-
становки обаче Калигула на 
Камю не е бивал предста-
вян като практически пълно-
мощен говорител на всички 
властници. Напротив – той 
е пример за „доведената до 
абсурд власт”, „прекалено по-
следователна власт”, „безкон-
тролна власт”. Самият „вой-
нишки император”, заклан от 
в разцвета на силите си (на 
28 години) от следващия на 
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НОВО АНАРХИСТКО ИЗДАНИЕ

Д. Рубльов: Руският анархизъм през ХХ век

На 11 февруари 2020 г. в цен-
търа „Мемориал” в Москва се 
състоя презентация на книга-
та „Руският анархизъм през 
ХХ век” на Дмитрий Рубльов.

Трудът е забележителен 
с това, че е първото задово-
лително пълно обобщение на 
историята на анархическото 
движение отначало в Руската 
империя и Съветска Русия, из-
лязло на бял свят като руско, 
не чуждестранно издание.

Самият автор казва, че 
анархизмът като идеология 
не е претърпявал провал, ма-
кар да бил е няколко пъти уни-
щожаван физически чрез из-
требване на носителите си, 
но отново се е възраждал, кое-
то не може да се каже за прак-
тически всички други идео-

логии от онова време, игра-
ли сериозна роля на руската 
политическа сцена. Изключе-
ние, разбира се, е болшевишка-
та партия, самосъхранена не 
толкова като идея, колкото 
като кариеристична практи-
ка благодарение на узурпира-
нето и срастването с власт-
та – и тъкмо затова личи ней-
ното загниване приживе.

В предговора Дмитрий пра-
ви обзор на „протоанархиче-
ските” движения от по-пре-
дишните периоди от руската 
история.

Набляга, че анархизмът не 
се ограничава само с антидър-
жавност, анархизмът е отри-
чане на властта като такава. 
Като явление е многостранен 
и богат, разнообразен и мно-
го по-жив от очакванията на 
противниците му.

Разглежданата от истори-
ка епоха започва от оформя-
нето на анархическата фило-
софия в конкретни организа-
ционни форми през 1890-те 
години в царска Русия и за-
вършва с началото на нашия 
век.

Най-интересните изказва-
ния бяха на Вадим Дамье и Ана-
толий Дубовик, чиито мате-
риали сме публикували в СМ.

Вадим Дамье подчерта, че 
за историята на анархизма е 
писано много, особено след па-
дането на монопола на КПСС, 
но трудът на Дмитрий Руб-
льов успява да бъде всеобхва-

тен – „от началото до наши 
дни” – и във всеки случай се е 
получил заслужаващ уважение 
опит. Това е изследване, кое-
то резюмира изследваното 
досега, и върху което могат 
да стъпят бъдещите изследо-
ватели.

Дамье посочи как дадените 
от автора епизоди с портре-
ти на конкретни анархисти 
помагат да видим не сухото 
историческо изложение, а да 
докоснем живото, дори пое-
тичното от борбата на рево-
люционерите, чиито дела не 
бива да се забравят, а следва 
да се надграждат.

Вадим пожела на следващи-
те историци да разгледат и 
появата на идейни анархист-
ки групи в Руската империя, 
загадките около нелегални-
те организации след 1930-те 
до началото на превантив-
ната контрареволюция „Пе-
рестройка” през 1980-те.

Според Дамье книгата на 
Дмитрий Рубльов е катего-
рично потвърждение на обяс-
нението на анархиста Все-
волод Волин за несполуката 
на анархическата революция 
в Русия, а именно: анархизмът 
не получава достатъчно вре-
ме да пусне корени в умовете 
на масите, да се превърне в 
начин и социокултурна среда 
на живот на работническата 
класа, както това се случва в 
Испания; руският анархизъм, 
едва покълнал на родна поч-

ва, почти веднага е хвърлен 
във вихъра на събитията от 
1905 г., Първата световна, 
1917 г., а така предимство по-
лучават други, по-малко ради-
кални и повече конформистки 
движения. В Испания има прак-
тически алтернативно пара-
лелно общество от раждане-
то до гроба в продължение на 
60-70 години. Русия не получа-
ва тези десетилетия.

Нищо обаче още не е отми-
нало като дъжд над сухи пясъ-
ци, бъдещето е отворено – за-
вършва Вадим. Нека маркси-
стите спорят и доказват же-
лязната необходимост на ис-
торическите закони, нека пос-
тулират предопределеност-
та на човешкото развитие – 
ние, анархистите, залагаме на 
силата на човешката воля.

Анатолий Дубовик, акти-
вист на анархизма и анархо-
синдикализма от 30 години, 
отбеляза двата главни плю-
са на книгата – обобщение на 
идейните еволюции на движе-
нието за периода от послед-
ните десетилетия на мина-
лия век; и още по-важното – 
нейната системност в раз-
глеждането на тематиката. 
Специално Дубовик изрази ра-
достта си по повод усилията 
на автора да опровергае ми-
товете и легендите, пуснати 
от враговете на анархизма, 
при все че не от всички недо-
брожелателни митове е успял 
да се отърси напълно.

За съжаление, добави Ана-
толий, в книгата има два го-
леми пропуска. Първо, срещат 
се обърквания на имената и не-
легалните псевдоними на ре-
волюционните дейци, при кое-
то се получават грешки за 
един човек книгата да разказ-
ва като за различни хора или 
пък да смесва няколко души в 
един исторически образ. Това 
обаче, отбеляза Дубовик, може 
да мине за простимо. По-сери-
озен пропуск е липсата на ана-
лиз на едно толкова важно яв-
ление, каквато е Платформа-
та – опит на Махно и Аршинов 
в емиграция да се поучат от 
опита на Гражданската война 
и да преодолеят аморфност-
та на анархическите организа-
ции чрез план за повече яснота 
в структурите и дейностите 
на анархистите, повече кате-
горичност и ефективност за 
целите, задачите, средства-
та и методите за установява-
не на справедливо общество и 
неговата защита.

Разбиращите руски могат 
да намерят видеозапис, като 
напишат в интернет тър-
сачката „Презентация книги 
Дмитрия Рублева Российский 
анархизм в XX веке”.

Редколегията на СМ ще се 
постарае в бъдещите броеве 
да цитира най-интересните 
части от тази книга, както и 
конструктивните коментари 
върху нея. •

СМ

опашката, е показван от раз-
личните режисьори или като 
безнадежден психопат, или 
като „прекалено човечен”, а 
човешката природа („всички 
го знаят”) е лоша, тъмна… С 
една дума, постановчиците 
на пиесата са се стремили 
да внушават, че или „лошата 
власт” е просто отклонение, 
или „хората са изроди и само 
свръхчовешки мъдър управник 
може ги озапти, но да се пази 
от прекаляване”.

Омерзителното в т. нар. 
творческа интелигенция, чес-
то наричана „дейци на култу-
рата”, е тъкмо тази нейна ли-
гавщина. Хем да се изпъчат 
като дисидентстващи, рит-
вайки властта изобщо и дър-
жавата в частност по кокал-
чето (но то е обуто в брони-
рани ботуши), хем да повъзди-
шат като незадоволени мона-
хини за „силната ръка”, която 
се ръководи от „просветен 
ум”. Мечти за добър цар и ис-
терично демонстриран ужас 
от „лошите” властници, кои-
то – ама разбира се! – са прос-
то изключение.

Тези дейци, всъщност па-
чаври, леят в ушите на обще-
ството отровата „да балан-
сираме властта, за да не се 
изражда в тирания”.

Нормално поведение за ин-
телектуалците – не могат 
си позволят откровението, 
че властта винаги е тира-
ния, просто защото винаги 
разчитат на благоволението 
на властта („правилната, не-
прекалената”) да им отпуска 
дажби слава, субсидии, хоно-
рари, награди. Най-смелите 
„културтрегери” дръзват да 
плюят държавата, подир кое-
то незабавно облизват плюн-
ката си, поемайки с нея и дру-
ги телесни течности – вече 
не свои.

Нарекох режисьорите на 
такива гаври с пиесата на 
Камю „пачаври”, а не прости-
тутки само защото „рабо-
тещите момичета” честно 
залагат само своя задник, до-
като „творците” подлагат 
чуждите, призовават зрите-
лите, читателите и слуша-
телите си да се навеждат, 
като изкарват това навежда-
не „граждански дълг”, а дори и 
„доблест”.

Аз обаче наричам това пре-
дателство и измама. •

Шаркан

ТЕАТЪР ПОД КАРАНТИНА

„Калигула“ на Албер Камю
БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Албер
Камю

Албер Камю е роден на 7 ноем-
ври 1913 г. в Мондови, Алжир, 
в семейство на френско-испан-
ски заселници. На 27-годишна 
възраст заболява от тубер-
кулоза, което слага край на 
активните му спортни увле-
чения, но не го спасява от во-
енната наборна комисия. Ра-
ботейки, учи и завършва фи-
лософия в Алжирския универ-
ситет. На вълната на соли-
дарност с Астурийското въс-
тание през 1934 г. влиза във 
Френската компартия, откъ-
дето само година по-късно е 
изключен за „троцкизъм”.

Развива дейност като дра-
матург, основава работниче-
ски театър, пътува много из 
Европа. Сътрудничи с лявора-
дикални вестници, като една 
от темите на статиите му 
е тежкото положение на араб-
ското население в Алжир.

По времето на войната жи-
вее в Париж и участва в съпро-

тивата срещу нацистката 
окупация.

След войната често публи-
кува свои материали в издания 
на анархисти и революционни 
синдикалисти. Остро крити-
кува „комунистическите” ре-
жими в СССР и Източна Евро-
па.

През 1957 г. получава Нобе-
лова награда за литература.

На 4 януари 1960 г. загива в 
автомобилна катастрофа.

През 2011 г., във вестник 
Кориере дела Сера италиански-
ят писател Джовани Катели 
огласява версията на покойния 
чешки литератор Ян Забрана, 
че гибелта на Камю е опера-
ция на съветските спецслуж-
би като отмъщение за осъж-
дането на инвазията в Унга-
рия през 1956 г.; при това се 
твърди, че френското разузна-
ване е знаело за предстоящо-
то покушение, но е предпочело 
да бездейства. •
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