
2 9 109

София • април 2020 • брой 4 (355) • година XXX • 12 страници

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

цена 0,50 лв

anarchy.bg

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

Анархия, 
анархизъм. Въпроси 
и отговори
Какво означават свободата и со-
лидарността за анархистите?

Днешните 
проблеми на 
анархизма
Анархистите ли изостават, или 
народът се анархизира? 

Страшният  
нов свят
Има ли икономиката на XXI век 
нужда от хора и имат ли хората 
нужда от нея?

Китай: политика, 
икономика, 
коронавирус
Най-големите проблеми на най-
голямата държава

Надпревара в 
роботизираното 
въоръжаване
Така става, когато прости хора 
докопат опасни играчки

3
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Народи от цял 
свят, още едно 
усилие!

Светът се променя из 
основи

Шокът от коронавируса из-
пълни само присъдата, която 
произнесе срещу себе си една 
тоталитарна икономика, ос-
нована върху експлоатацията 
на човека и природата. Ста-
рият свят се разпада и рухва. 
Новият, изплашен от купища-
та развалини, не смее да ги 
разчисти; повече уплашен, от-
колкото решен, той се мъчи 

да си възвърне дързостта на 
детето, което прохожда. Ся-
каш дългият крясък на ката-
строфата остави народа без 
глас. И все пак онези, които 
се изтръгнаха от смъртонос-
ните пипала на консуматор-
ството, са на крак сред разва-
лините. Те се събуждат сред 
реалността на едно битие, 
което никога няма да бъде съ-
щото. Те искат да се освобо-
дят от кошмара, който лиши 
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ПРОБЛЯСЪЦИ

Поражението на свръхдържавите 
(още един сценарий)

След краха на СССР и кратко-
трайните (от историческа 
гледна точка) илюзии на Фу-
куяма за „края на историята” 
САЩ изгубиха своята хегемо-
ния и светът от еднополюсен 
се превърна в многополюсен. 
В следващите редове публику-
ваме страховете и мрачните 
предупреждения на Найъл Фер-
гюсън, британски историк, 
специалист в областта на фи-
нансовата и икономическата 
история, професор в Харвард-
ския университет, политолог 
и публицист, за бъдещето, кое-
то не е зад девет баира:

Разбира се, можем да си 
представим, че утвърдени-
те световни силови центро-
ве – Съединените американ-
ски щати, Европа и Китай – ще 
останат заключени в собст-
вените си регионални сфери 
на влияние. Какво обаче може 

да се каже за нарастващите 
стремежи към независимост, 
за които говорят междуна-
родните организации, създаде-
ни под американско ръковод-
ство след Втората световна 
война – ООН, Международни-
ят валутен фонд, Световна-
та банка и Световната тър-
говска организация? Всяка една 
от тези организации се вижда 
в известен смисъл като пред-
ставител на „международната 
общност”. Дали обаче техни-
те стремежи за глобално упра-
вление са толкова различни от 
духа на „мрачното средновеко-
вие”?

Претенциите за универса-
лизъм са били неразделна част 
от риториката и на онази епо-
ха. Всяка империя е мечтаела 
за власт над целия свят; тех-
ните властници, понякога не-
подозиращи за съществува-
нето на други цивилизации, 
дори са вярвали, че подобни 
въжделения са осъществими. 
В действителност обаче не 
е имало нито всемирно хрис-
тиянство, нито всеобхват-
на Поднебесна империя. Ре-
ална е била политическата 
фрагментация. Това важи и в 
наши дни. Характерната чер-
та на съвременната епоха е 
придвижването на властта не 
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нагоре към наднационалните 
институции, а надолу. Със загу-
бата на монопола на държава-
та върху насилието и нейната 
способност да контролира ко-
муникационните мрежи чове-
чеството навлезе в период, ха-
рактеризиращ се с дезинтег-
рация в не по-малка степен от 
интеграцията.

Ако свободното движение 
на информация и средства за 
производство увеличава въз-
можностите на транснацио-
налните корпорации и неправи-
телствените организации (а 
също и на религиозните култо-
ве от всякакъв вид), то свобод-
ният обмен на технологии за 
унищожаване и разрушаване 
засилва престъпните органи-
зации и терористическите 
групи. Създава се впечатление, 
че тези групи вече са в състоя-
ние да действат където поис-
кат – от Хамбург до ивицата 
Газа. За сметка на това манда-
тът на „международната общ-
ност” съвсем не е глобален. В 
действителност той все по-
вече се ограничава до няколко 
„стратегически” града като 
Кабул или Прищина. Накратко, 
именно недържавните аген-
ти – „монасите” и „викингите” 
на нашето съвремие – ще при-

тежават реалната глобална 
сила.

Какво ни остава? Упадък 
на империите. Възход на ре-
лигиите. Повсеместна анар-
хия. Спасение зад стените 
на градовете крепости. Всич-
ко това е познато от „мрач-
ното средновековие” – опит, 
който светът, останал без 
свръхдържава, скоро ще тряб-
ва да преживее отново. Про-
блемът обаче е в това, че но-
вото „мрачно” ще бъде много 
по-опасно от онова, което чо-
вечеството вече е преживя-
ло през IX век. Светът е насе-
лен почти 20 пъти по-гъсто 
и затова конфликтите меж-
ду различните „племена” не-
избежно ще се окажат много 
по-чести.

Технологиите преобрази-
ха производството и сега чо-
вешките общности зависят 
не само от прясната вода и до-
брата реколта, но и от снаб-
дяването с изкопаеми горива, 
чиито резерви, както е добре 
известно, са ограничени. Тех-
нологиите увеличиха и възмож-
ностите за разрушаване; днес 
можете не само да разграбите 
града, но и напълно да го уни-
щожите. За две десетилетия 
глобализацията – интеграция-
та на глобалния пазар на сто-
ки, труд и капитал – доприне-
се за повишаването на жизне-

ния стандарт на хората нався-
къде по света, с изключение на 
онези страни, които сами са се 
изолирали от този процес чрез 
тиранични режими или граж-
дански войни. Обръщането на 
хода на глобализацията, което 
може настъпи с новото „мрач-
но средновековие”, неизбеж-
но ще доведе до икономическа 
стагнация и дори депресия. Ако 
събитията от 11 септември 
2001 г. се повторят например 
в Хюстън или Чикаго, Съедине-
ните щати несъмнено ще пред-
приемат допълнителни мерки 
за защита и ще се превърнат в 
по-малко отворено общество, 
не толкова гостоприемно към 
чужденците, които посеща-
ват страната за търсене на 
работа, туризъм, гостуване 
или развитие на собствен биз-
нес. Междувременно, с разши-
ряването на мюсюлманските 
анклави в Европа проникване-
то на ислямските екстреми-
сти в ЕС ще стане необрати-
мо и трансатлантическите 
разногласия по проблемите 
на Близкия изток ще достиг-
нат критична точка. Иконо-
мическата криза в Китай ще 
доведе до краха на комунис-
тическата система и ще от-
прищи същите центробежни 
сили, които подкопаваха в ми-
налото мощта на предишни-
те китайски империи. Запад-

ните инвеститори ще поне-
сат загуби и ще установят, че 
по-ниските печалби у дома са 
за предпочитане пред потъна-
лите гемии в чужбина.

Най-лошите последици от 
новото „мрачно средновеко-
вие” ще се проявят в покрайни-
ните на отслабващите велики 
сили. Най-богатите приста-
нища на световната икономи-
ка – от Ню Йорк до Ротердам 
и Шанхай – ще станат обек-
ти на нападения на разбойни-
ци и пирати. За терористите 
няма да бъде трудно да разру-
шат режима на свободно ко-
рабоплаване, като превърнат 
петролните танкери, самоле-
тоносачите и круизните лай-
нери в свои мишени, докато 
западните страни се концен-
трират изцяло върху сигур-
ността на своите летища. В 
същото време локални ядрени 
войни могат да опустошат 
цели региони, като се започ-
не от Корейския полуостров 
и Кашмир и се стигне до Близ-
кия изток. В Латинска Амери-
ка безнадеждно бедните низи-
ни ще потърсят утеха в ми-
сионерското християнство, 
внесено от протестантски-
те секти от САЩ. В Африка 
чумата на СПИН и маларията 
ще продължи своята сеч. Мал-
кото оцелели от кризите авио-
компании просто ще отменят 

полетите до много градове на 
тези континенти. Кой ще ос-
тави сигурността на строго 
охраняваното си битие, за да 
ходи там?

Поради всички тези причини 
перспективата за един безпо-
люсен свят би трябвало да ни 
плаши много повече, отколко-
то е плашила наследниците на 
Карл Велики. И в случай, че Съ-
единените американски щати 
се отдалечат от глобалната 
хегемония – която хегемония 
съществува днес само в съзна-
нието на самите американци, 
вече уязвими за малките по-
ражения по отдалечените гра-
ници на империята, – ние няма 
да станем свидетели нито на 
епохата на многополюсна хар-
мония, нито дори на предиш-
ния баланс на силите, както се 
опитват да ни убедят някои 
противници на американско-
то господство. Внимавайте 
какво си пожелавате. Многопо-
люсният свят няма да стане 
алтернатива на еднополюс-
ния. Последният ще бъде заме-
нен с безполюсен – ще настъ-
пи глобален властови вакуум 
(какъв ужас! – б. ред.) и от този 
не толкова нов, глобален хаос, 
ще спечелят сили, които са 
далеч по-опасни от конкури-
ращите се помежду си велики 
сили. (sic!) •

Найъл Фергюсън

ПРОБЛЯСЪЦИ

Поражението на свръхдържавите (още един сценарий)
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Солидарност

Солидарността или взаимо-
помощта е основна идея на 
анархизма. Тя е връзката 
между индивида и общество-
то, средството, чрез което 
хората могат да работят за-
едно, за да реализират свои-
те общи цели и интереси в 
среда, която подкрепя и под-
хранва свободата и равен-
ството. За анархистите вза-
имопомощта е основна харак-
теристика на човешкия жи-
вот, източник на сила и щас-
тие, главно условие за пълно-
ценно човешко съществува-
не.

Ерих Фром, виден психолог 
и хуманист, изтъква, че човек 
желае да влезе в съюз с други 
хора… и това е един от най-
силните мотиви на човешко-
то поведение. (Да бъдеш или 
да имаш)

Затова анархистите счи-
тат, че желанието за форми-
ране на „съюзи” (по Макс Щир-
нер) с други хора е естестве-
на нужда на човека. Тези съюзи 
или асоциации трябва да се 
основават на равенството и 
индивидуалността, за да удо-
влетворяват напълно онези, 
които се присъединяват към 
тях, тоест трябва да бъдат 
организирани по анархисти-
чески, доброволни, децентра-
лизирани и нейерархични.

Солидарността – сътруд-
ничеството между хората – е 
необходимо условие за същест-
вуването на човека и по ника-
къв начин не е ограничаване на 
неговата свобода. Колко и как-
ви забележителни резултати 
е постигнала тази уникална 
сила на индивидуалността на 
човека, когато е била усилва-
на чрез сътрудничеството с 
други индивидуалности – каз-
ва Ема Голдман в своя реч. – Съ-
трудничеството – за разли-
ка от междуособната борба и 
враждата – винаги е работи-
ло за оцеляването на човека 
и за развитието на неговите 
способности. Само взаимопо-
мощта и доброволният съюз… 
могат да създадат основа за 
индивидуалната свобода и за 
живота в обществото.

Солидарността означава 
взаимодействие между хора-
та на равни начала за задово-
ляване на общите им интере-
си и нужди. Формите на асоци-
ации, които не се основават 
на солидарност (тоест се ос-
новават на неравенство), уни-
щожават индивидуалност-
та на хората в тях. Според Б. 
Травен свободата се нуждае 
от солидарност и признаване 
на общи интереси:

Най-благородната, чиста и 
истинска любов на човечест-
вото е любовта към себе си. 
Аз искам да бъда свободен! 
Аз се надявам да бъда щаст-
лив! Аз искам да позная всич-

ки красоти на света. Моята 
свобода обаче е защитена, 
само когато всички остана-
ли хора около мен са свобод-
ни. Аз мога да бъда щастлив, 
само когато всички останали 
хора около мен са щастливи. 
Мога да бъда радостен, само 
когато всички други хора, кои-
то виждам и срещам, гледат 
на света с очи, изпълнени с ра-
дост. И мога да се храня с удо-
волствие, само когато знам 
със сигурност, че другите 
хора могат също да се нахра-
нят като мен. Въпроса за мо-
ето собствено удовлетворе-
ние решавам само аз самият и 
поради това съм против вся-
ка опасност, която заплашва 
моята свобода и моето щас-
тие … (Б. Травен: Живот от-
въд легендите)

Впрочем, всичко това е ка-
зано много по-добре и точно 
от Михаил Бакунин.

На практика солидарност-
та означава това, което виж-
даме в лозунга на IWW (Ин-
дустриални работници на 
света): Когато един стра-
да, страдат всички. Солидар-
ността е средство за защи-
та на индивидуалността и 
свободата на човека, израз на 
неговия личен интерес.

Алфи Кон пише: Когато ми-
слим за сътрудничеството,… 
често свързваме това поня-
тие с неясно изразения идеа-
лизъм… Това може да следва 
от мнимата му прилика с ал-
труизма… Организираното съ-
трудничество отправя пре-
дизвикателство срещу оби-
чайното противопоставяне 
егоизъм-алтруизъм.

Сътрудничеството, за раз-
лика от алтруизма, установя-
ва взаимоотношения, в кои-
то, като помагам на вас, по-
магам и на себе си. Дори ако 
мотивът ми първоначално е 
бил егоистичен, сега нашите 
съдби са свързани. Ние се от-
правяме в съвместно плаване. 
Сътрудничеството е печелив-
ша стратегия – прагматичен 
избор, който постига цели-
те по време на работа или в 
училище по много по-ефекти-
вен начин, отколкото сърев-
нованието… Също така е оче-
видно, че сътрудничеството 
е по-благоприятно за психи-
ческото здраве и взаимните 
симпатии. (Конкуренцията: 
доводи против)

В йерархичното общество 
солидарността е важна не 
само за удовлетворяването 
на нуждите, което тя ни поз-
волява, но и защото е необхо-
димо да се противопоставим 
на властта. Когато се борим 
заедно, ставаме по-силни и 
можем да получим това, кое-
то искаме. В крайна сметка, 
когато организираме групи, 
можем да започнем да упра-
вляваме собствените си ко-
лективни дела заедно и вед-
нъж завинаги да скъсаме с на-
чалството. Съюзите умножа-
ват способността на човека 
да гарантира правата си, кои-
то властта нарушава. (Макс 
Щирнер. Единственият и не-
говата собственост). Като 
действаме съгласувано, мо-
жем да заменим съществува-
щата система на експлоата-
ция с по-справедлива.

Следователно солидар-
ността е средството, с кое-
то можем да получим и га-
рантираме собствената си 
свобода. Приемаме да рабо-
тим заедно, за да не се налага 
да работим за други. Когато 
приемаме да работим заедно, 
увеличаваме шансовете си 
да постигнем по-добър резул-
тат, отколкото поотделно. 
Взаимопомощта, разбирател-
ството, основано на взаим-
но уважение и социално равен-
ство, дава безспорни предим-
ства; ако аз властвам над ня-
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ИДЕИ, СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
кого, значи съществуват ус-
ловия, които позволяват гос-
подството, и тогава по вся-
ка вероятност други ще влас-
тват над мен.

Макс Щирнер пише, че со-
лидарността е средството, 
с което защитаваме своята 
свобода от властта на оне-
зи, които искат да ни управля-
ват: Значи вие самите изоб-
що не сте важни?  – поставя 
въпроса той. – Трябва ли наис-
тина да се оставяте на все-
ки да прави каквото си иска 
с вас? Защитете се и никой 
няма да ви докосне. Ако мили-
они хора са с вас, ако ви под-
крепят, вие сте огромна сила 
и лесно ще победите. (Л. Гале-
ани. Краят на анархизма?)

Солидарността е важна за 
анархистите, защото тя е 
средството, с което свобо-
дата може да бъде завоюва-
на и защитена от властта. 
Солидарността е продукт 
на човека като социално съ-
щество. Солидарността не 
трябва обаче да се бърка с „ли-
дерството”, което предпола-
га пасивно следване на лиде-
ра. За да бъде ефективна, со-
лидарността трябва да бъде 
между свободни хора, които 
си сътрудничат заедно като 
равни. Желанието да имаме 
„лидер” е изкривена от йерар-
хичното общество „солидар-
ност”, в което хората са об-

речени сляпо да се подчиня-
ват на лидера. „Биг Брадър” не 
е солидарност.

Свободата

Свободата не може да бъде 
дадена, тя може само да бъде 
взета. Индивидът не може да 
бъде освободен от други, той 
трябва да разкъса собстве-
ните си вериги с помощта 
на собствената си воля. Раз-
бира се, волята може да бъде 
част и от колективно дейст-
вие и в много случаи това е 
необходимо, за да се постиг-
не краен общ резултат. В 
своя реч Ема Голдман изтък-
ва: историята ни учи, че вся-
ка потисната класа (група или 
индивид) ще получи истинско 
освобождение от потисници-
те само чрез собствените си 
усилия.

Анархистите твърдят, че 
хората могат да се освобо-
дят само чрез собствените 
си действия. Анархистиче-
ските методи се основават 
на включването на хората 
в независима борба, анархи-
стите ги канят да определят 
собствените си действия и 
да премахнат зависимостта 
си от лидерите. Анархизмът 
се основава на хора, „действа-
щи независимо” (те наричат 
това „пряко действие”).

Прякото действие осво-
бождава човека чрез самия 
процес на борбата. Независи-

мите действия са средства, 
с които човек може да раз-
вие находчивост, инициатив-
ност, въображение и критич-
но мислене; средство, чрез 
което обществото може да 
бъде променено. Както казва 
Малатеста: човекът и обще-
ството постоянно си взаимо-
действат. Хората правят об-
ществото такова, каквото 
е, а обществото прави чове-
ка такъв, какъвто е – в резул-
тат се получава своего рода 
порочен кръг… За щастие, съ-
ществуващото общество не 
е създадено само в съответ-
ствие с желанието на упра-
вляващата класа, която ина-
че би превърнала всички него-
ви части в пасивни и несъзна-
телни инструменти… То е ре-
зултат от хилядолетни меж-
дуособни борби, от взаимо-
действието на хиляди човеш-
ки и природни фактори. (Жи-
вот и идеи)

Обществото създава хо-
рата и се създава от тях, от 

техните действия, мисли и 
идеали. Институциите огра-
ничават свободата и с това 
ни освобождават психически, 
доколкото поставяме под 
съмнение необходимостта 
от съществуването на авто-
ритарни отношения въобще. 
Този процес ни помага да раз-
берем механизма на работа 
на обществото, да променя-
ме своите идеи и да създава-
ме нови идеали. Ема Голдман 
пише, че истинската еман-
ципация започва… в душата 
на жената. На човека изобщо, 
бихме могли да добавим. Само 
по този начин можем да запо-
чнем своето (вътрешно) оз-
дравяване, да се отърсим от 
бремето на предразсъдъците, 
традициите и обичаите.

Испанският анархист Ду-
рути по време на Испанска-
та революция в интервю 
казва: новият свят е в на-
шите сърца. Само независи-
мите действия и самосто-
ятелното освобождение ни 
дават вяра, че можем да го 
осъществим в реалния свят. 
Анархистите смятат, че са-
мостоятелното освобожде-
ние няма да падне от небе-
то след „великата револю-
ция”. Хората са социална сила, 
която директно определя ес-
теството и характера на 
обществото, и от това как 
действаме тук и сега пряко 
зависи какви ще бъдат наше-
то общество и животът ни. 

Затова, дори в преданархис-
тическите общества те се 
опитват да създават, както 
се е изразил Бакунин, не само 
идеи, но и фрагменти от бъ-
дещото общество. Можем 
да създаваме алтернативни 
социални отношения и орга-
низации, да действаме като 
свободни хора в несвободно 
общество. Само с действия 
тук и сега можем да поста-
вим основите на свободното 
общество. Този процес на са-
мостоятелно освобождение 
продължава непрекъснато: 
подчинените са способни на 
критична преценка на случва-
щото се – и затова властта 
постоянно ни пречи, но поня-
кога пада. Ако властта оба-
че падне, а подчинените не 
участват активно в по-ната-
тъшната обществена дей-
ност, то никоя критика няма 
да сложи край на подчинение-
то им и няма да им даде сво-
бода. (Каръл Пейтман)

Анархистите насърчават 
всеки стремеж към съпроти-
ва на властта и стигат до 
логичния изход – общество 
от свободни личности, кои-
то си сътрудничат като рав-
ни в свободни, самоуправля-
ващи се асоциации. Без този 
процес на критично себеут-
върждаване съпротивата, са-
мостоятелното освобожде-
ние и свободното общество 
са невъзможни. Така анархи-
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ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

За днешните проблеми и характеристики на анархизма
Конфликти и отношение 
към опасните държавни 
проекти (например ядрени)

Народът е свикнал да се до-
верява напълно на правител-
ството при решаването 
на сложни въпроси и затова 
опасните проекти на доми-
ниращите класи рядко прово-
кират конфликти и отхвър-
лянето им. Това е така, защо-
то повечето хора са некомпе-
тентни по тези въпроси. Те 
са по-засегнати от проекти, 
които удрят по джоба им или 
вредят на техните интере-
си, какъвто е случаят с пла-
новете за сградостроител-
ство върху обществени пло-
щи или строежът на еколо-
гично вредни предприятия и 
фабрики.

Хората по принцип прием-
ат ядрената енергия спокой-
но, защото разбират, че ня-
маме (като в Европа) толко-
ва пари за зелена енергетика 
в страната. За да се разбе-
ре това, трябва да се знае, 
че цялата икономика на огро-
мна Русия е колкото икономи-
ката на Испания по време на 
финансовата криза. В допъл-
нение към суровинния харак-
тер на икономиката, се при-
бавя и фактът, че капитали-
стите и чиновниците изна-
сят откраднатите капитали 

в чужбина – в офшорки. Зато-
ва всички екологични проте-
сти са свързани най-вече със 
строителството на вредни 
за местната екология пред-
приятия (например заводи за 
изгаряне на боклука).

Как се посрещат 
днешните репресии по 
отношение на бедните 
(мигранти, безработни, 
бездомни, изключени от 
обществото)?

Най-потиснати са работни-
ците мигранти, главно от 
Средна Азия. Те вършат по-го-
лямата част от черната ра-
бота и не протестират, за-
щото или работят нелегал-
но, или разрешителното им 
за работа лесно може да бъде 
отнето. Също така повече-
то от тях не смятат да ос-

танат – искат да спечелят 
малко пари и да се завърнат у 
дома. Към изключените от об-
ществото слоеве (бездомни, 
бедни, мигранти) полицията 
и чиновниците винаги са били 
предубедени. Всъщност те 
никога не са ги считали за пъл-
ноценни хора. Непрекъснато 
проверяват документите и 
регистрацията им, гонят без-
домните в покрайнините, а на 
бедните, които са неспособ-
ни да плащат сметките, спи-
рат тока и водата. Полици-
ята е жестока и по отноше-
ние на дребните улични тър-
говци, които продават проду-
кти от градината си или дру-
ги стоки, бият ги и изземват 
„стоката” им. С презрение 
към изключените се отнасят 
не само ченгетата и богата-
шите, но и народът. Гаран-
тиран им е боят по улиците, 

голям е шансът да отидат в 
затворите и лагерите за на-
рушаване на заповеди и зако-
ни или дори без да ги наруша-
ват. Обществено презрение 
и изолация очаква такива хора 
за тяхната „неадекватност” 
и изоставане от успелите в 
живота слоеве. Накратко, ре-
пресия срещу изключените 
от обществото е изисква-
нето на властта от тях да 
имат определено ниво и стан-
дарт, без да имат равни въз-
можности с останалите.

Присъствието на 
анархистите и намесата 
им в други социални 
проблеми, причинени от 
държавата

Преди пенсионната реформа 
от 2018 г. народът смяташе, 
че анархистите, като всич-

ки други опозиционни групи, 
са или луди, или са подкупени 
шпиони от западните стра-
ни, чиято задача е да прово-
кират Оранжева революция 
(като в Украйна през 2014 г.) 
в Русия. Разбира се, всичко 
това се внушаваше активно 
на хората чрез телевизията 
и църквата. Анархистите по-
стоянно и активно помагаха 
и участваха във всички мест-
ни социални протести, но 
това не помагаше за разпрос-
транението на идеите им. 
В най-добрия случай анархи-
змът будеше интерес у малка 
част от младежта, но кога-
то се опитваха да запознаят 
по-възрастните хора с идеи-
те си, те ги наричаха утопи-
сти, лишени от реализъм, но 
им благодариха за помощта в 
техните протести.

Ако през 2012 г., по време 
на масовите протести анар-
хистите изваждаха по някол-
костотин привърженици на 
улицата и хиляди хора им съ-
чувстваха и се сближаваха с 
анархистите, то сега те из-
остават в опашката на днев-
ния ред на протестите. Веро-
ятно вече не изглеждаме като 
новатори, защото самите 
протестиращи сега видимо 
са се „анархизирали”. Идеите 
за пряка демокрация, за мест-
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змът възниква от естестве-
ната съпротива на подчине-
ните хора, които се стремят 
да действат като свободни 
личности в един несвободен 
свят. Този процес на съпро-
тива често наричат класова 
борба (тъй като това е бор-
бата на работническата кла-
са, която е най-подчинената 
група в обществото) или по-
общо казано социална борба. 
Ежедневната съпротива сре-
щу властта (във всичките ґ 
форми) и борбата за свобода 
са ключът към анархистична-
та революция. Анархистите 
подчертават, че класовата 
борба е единственото сред-
ство на работниците (и дру-
гите потиснати) за постига-
не на свободата. (Мария Лу-
иза Бернери. Нито Изток, 
нито Запад)

Революцията е процес, а не 
моментно действие и всеки 
„революционен акт” обикно-
вено е резултат от търпе-
лива и дългогодишна работа 
на организацията и на хората 
с „утопични” идеи. Процесът 
на „създаване на новия свят 
в недрата на стария”, изграж-
дането на алтернативни ин-
ституции и отношения, е 
само част от една дълга ре-
волюционна борба.

Както ясно дава да се раз-
бере Малатеста, насърчава-
нето на обществените орга-

низации от всякакъв вид е ло-
гично следствие от нашите 
основни идеи и затова тряб-
ва да бъде неразделна част 
от нашата програма… анар-
хистите не искат да осво-
бождават хората; ние иска-
ме хората да се освободят 
сами…, ние искаме щото но-
вият начин на живот да се 
появи от съзнанието и пове-
дението на хората и да бъде 
съобразен с развитието и на-
предъка на обществото, в 
което живеят.

Ако процесът на самос-
тоятелно освобождение не 
се случи, свободното обще-
ство е невъзможно. То е въз-
можно, само когато хората 
се освободят сами (премах-
вайки държавата и капита-
лизма). Не трябва да забравя-
ме, че капиталистическата и 
държавната власт до голяма 
степен е власт над умовете. 
Всъщност духовната власт 
на идеята за необходимост-
та управляващата класа да 
доминира над обществото 
трайно се е вкоренила в съз-
нанието на потиснатите. 
Докато трае това, работни-
ческата класа се примирява 

с потисничеството и с екс-
плоатацията като нормал-
ни условия на живот, остава 
покорна на властта, не се на-
дява да завоюва свобода, не е 
способна да въстане и да се 
бори. Потиснатите трябва 
да преодолеят господство-
то на съществуващата сис-
тема, преди да могат да от-
хвърлят хомота ґ.

Капитализмът и държава-
та трябва да бъдат победе-
ни в духа и теорията, преди 
победата да стане възмож-
на на практика (много анар-
хисти наричат това „кла-
сово съзнание”). Самостоя-
телното освобождение чрез 
борба с потисничеството 
е единственият начин това 
да стане. Така анархистите 
поддържат употребения от 
Кропоткин термин „духът на 
въстанието”.

Самостоятелното осво-
бождение е резултат от бор-
ба, самоорганизация, солидар-
ност и пряко действие. Пря-
кото действие е средство за 
борба на анархистите. Анар-
хистите винаги са съветвали 
да се взема активно участие 
в организациите на тези ра-

ботници, които продължават 
пряката борба на трудещите 
се срещу Капитала и неговия 
закрилник държавата… Пряко-
то действие… е по-добро от 
всякакви косвени средства, 
то позволява на работника да 
постигне временно подобре-
ние на съществуващите усло-
вия на труд, отваря очите му 
за злото, извършено от капи-
тализма и държавата, която 
подкрепя капитала, събужда 
мисълта му от съня, позволя-
ва му да разбере възможност-
та да се организира в обще-
ство без намесата на капи-
тализма и държавата, тоест 
позволява да се види възмож-
ността за свободното обще-
ство. Кропоткин, като мно-
зина други анархисти, сочи 
синдикализма и профсъюзни-
те движения като средство 
за развитие на анархистиче-
ските идеи в съществуващо-
то общество (макар че той, 
както повечето анархисти, 
не ограничава дейността на 
анархистите само до учас-
тие в тях). Всъщност всяко 
движение, което позволява 
на хората да разберат зна-
чението на солидарността 

и това, че имат общи инте-
реси,… прокарва пътя към 
идеите на комунистическия 
анархизъм, тоест преодоля-
ва духовното господство на 
съществуващото общество 
в съзнанието на потиснати-
те. (Развитие и околна сре-
да)

Според един шотландски 
анархист цялата история на 
човешкото развитие е исто-
рия на революциите, на въс-
танията и на неподчинение-
то на властта във всичките 
ґ форми, човек може да съхра-
ни достойнството си, само 
когато въстане и престане 
да се подчинява. (Робърт Лин. 
Страницата на Живота) За-
това анархистите особено 
подчертават ролята на са-
мостоятелното освобожде-
ние, самоорганизацията, са-
моуправлението и самосто-
ятелните действия. Бакунин 
счита бунта за един от три-
те основни принципа, основ-
ни условия за цялото човеш-
ко развитие, колективно или 
индивидуално. Това е така, за-
щото отделните хора и гру-
пите не могат да бъдат осво-
бодени от други – те могат 
да се освободят само сами. 
(Бог и държавата) Борбата 
за свобода е единственото 
средство, което може да на-
прави съществуващото об-
щество по-свободно и анар-
хистическо. •

(следва)

ИДЕИ, СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
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Човек може да съхрани достойнството си, само 

когато въстане и престане да се подчинява

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

За днешните проблеми и характеристики на анархизма
ни референдуми, за зловред-
ността на бюрокрацията, за 
недоверието към партиите, 
охранителните структури 
и конфронтацията с насилие-
то на властта станаха попу-
лярни и продължават да наби-
рат сила. Промениха се и сред-
ствата за комуникация. Пре-
ди това анархистическите 
блокове се открояваха види-
мо от общия фон и това само 
по себе си привличаше хората. 
Човек би могъл да се запознае, 
да вземе литература и да се 
абонира за материалите в ин-
тернет. Сега комуникациите 
се насочиха към публиката в 
интернет. В тази област оба-
че губим много: анархистите 
нямат своя журналистика, ня-
мат качествени новинарски 
канали и нямат интересни 
блогъри. Без този вид пропа-
ганда е невъзможно да вървим 
напред. Не забравяйте и това, 
че от 2018 г. анархистите се 
превърнаха в мишена за ФСБ, 
публичните методи на борба 
станаха изключително опас-
ни, хората се страхуват дори 
да отидат на една демон-
страция под черния флаг. Ре-
пресиите работят, за нас те 
не са абстракция!

Като правило анархисти-
те се появяваха и се намес-

ваха в протестите, за кои-
то тръбяха медиите, с една 
дума, те търсеха резонанс. 
Никой обаче не се опита да 
анализира независимо ситуа-
цията и да инициира конфли-
кти. Имаше една група, която 
се занимаваше успешно с про-
тиводействие на насилстве-
ното изземване на кварти-
ри и неплащането на запла-
тите, но след няколко години 
тяхната дейност замря. Има 
такъв стар проблем, когато 
потиснатите разглеждат 
анархистите като безплат-
ни помощници, които ще ре-
шат проблемите им, а колко-
то до идеологията – не ги ин-
тересува.

Имаше и радикални ак-
ции от страна на бунтари 
анархисти, които атакуваха 
обекти и имоти на властта 
и капиталистите, без да се 
свързват с резонансни съби-
тия или улични протести на 
гражданите. Трудно е да се ус-

танови доколко това имаше 
ефект върху съзнанието на 
хората. Независимо от това, 
анархистите със своя принос, 
като се започне от листовки-
те и демонстрациите и се за-
върши с палежите или взриво-
вете, отбелязваха присъст-
вието си във всички проблем-
ни точки. Тази активна наме-
са на анархистите беше ха-
рактерна за движението до 
2014 г., след което всичко ряз-
ко отшумя.

Изключение представлява-
ше атаката на Михаил Жло-
бицки (31.10.2018 г.), но тя 
не беше проведена в конте-
кста на социалната борба, 
а против мащабните репре-
сии срещу анархистическото 
движение. Може да изглежда 
странно, че жандармите на-
паднаха анархистите, иска ни 
се интуитивно да намерим 
сериозна рационална причи-
на – например успехът на дви-
жението в социалната борба. 

Нищо такова обаче нямаше, 
движението беше просто в 
упадък и напълно не се забе-
лязваше от обществото. 
Причината се крие в сегаш-
ното състояние на руската 
държава. Путин води стра-
ната по пътя на засилване на 
авторитаризма и такъв ре-
жим е немислим без външни 
и вътрешни врагове. Вещици-
„екстремисти” бяха нужни за 
кладите и покрай анархисти-
те бяха репресирани редица 
радикални леви и десни проек-
ти, до голяма степен насър-
чавани от спецслужбите.

Репресиите и особено ата-
ката на Михаил Жлобицки 
станаха широко известни, 
анархистите придобиха об-
раза на радикални нелегални 
или невинни жертви на репре-
сиите. Това обаче се възпри-
емаше по-скоро в контекста 
на борбата срещу режима на 
Путин. Трудно е да се прецени 
доколко анархистите са по-

влияли на обществото. През 
месеците на конфронтация 
с властта обаче скептици-
змът по отношение на дър-
жавната система несъмнено 
нарасна до безпрецедентни 
размери и търсенето на де-
мократизация далеч надхвър-
ли либералните доктрини. 
Възможно е основното посла-
ние на анархистите да е про-
никнало в народното съзна-
ние, без да е обвързано с идей-
ната принадлежност. Това 
се потвърждава от факта, 
че либералните партии не са 
станали по-популярни и като 
цяло доверие в политически-
те сили няма. Едновременно 
с това бързо нарасна попу-
лярността на либертариан-
ците сред младите. Те успяха 
да изградят ефективни кому-
никации (например популярни 
видео блогове) и съдейки по 
коментарите на публиката, 
много хора, макар и да са по-
тенциални анархисти, стиг-
наха до тях поради тяхната 
достъпност.

Днес, както никога досега, 
на обществото липсва им-
пулса на анархистите между 
2009 и 2013 г. Трябва само да 
се научим да действаме в ус-
ловията на информационно-
то общество и на репресии-
те. •

(следва)

Днес, както никога досега, на 
обществото липсва импулса на 
анархистите между 2009 и 2013 г.
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земята и нейните обитатели 
от тяхната природа. Това не 
е ли доказателство, че живо-
тът е неразрушим? Не се ли 
пречупват пред тази очевид-
ност лъжите отгоре и доно-
сите отдолу, не се ли разби-
ват – един и същ прибой? Бор-
бата за живота няма нужда 
от оправдания. Искането за 
върховенство на живота е в 
състояние да унищожи стоко-
вата империя, чиито инсти-
туции са разклатени в свето-
вен мащаб. Досега се борихме 
само за оцеляването си и ос-
танахме затворени в една со-
циална джунгла, където царе-
ше законът на най-силните и 
най-хитрите. Ще напуснем ли 
затвора, в който коронави-
русната епидемия ни принуди 
да се реинтегрираме в мърт-
вешкия танц на плячката и 
хищника? Не е ли очевидно за 
всяка и всеки, че въстание-
то в ежедневния живот, чий-
то предвестник във Франция 
бяха жълтите жилетки, не 
беше нищо друго, освен опит 
да надминем това оцеляване, 
което обществото на хищни-
чество не преставаше да ни 
налага всекидневно с военна 
сила?

Това, което повече не щем, 
е закваската на това, 
което искаме

Животът е природно явление 
в постоянен експеримента-
лен кипеж. Той не е нито до-
бър, нито лош. От неговата 
манна небесна черпим сила – 
незрима сила у нас и във Вселе-
ната. Животът обаче дари на 
човешкия вид способността 
да различава не само манната 
от отровната гъба. Той ни въ-
оръжи със съзнание, даде ни 
способността да изгражда-
ме себе си и да претворяваме 
света. За да забравим тази 
изключителна дарба, беше не-
обходимо да бъдем обремене-
ни с тежестта на история-
та, която започва с първите 
градове-държави и завърш-
ва – още по-бързо – с разпа-
дането на пазарната глоба-
лизация. Животът не е спе-
кула. Той носи само белези на 
уважение, благоговение, пре-
клонение. Той няма друг сми-
съл, освен човешкото съзна-
ние, с което е надарил нашия 
вид, за да го просветли. Жи-
вотът и неговият човешки 
смисъл е поезия, създадена от 
един и от всички. Тази поезия 
винаги е искряла със своя бля-
сък в големите въстания на 
свободата. Ние вече не иска-
ме тя да бъде, както досега, 
една мимолетна светкави-
ца. Ние искаме да развихрим 
едно въстание, безкрайно 
като буйния огън на живота, 
който утихва, но не угасва. 
Един цял   свят, вдъхновен от 
песента. Това е нашата воля 
за живот, изкована от разкъ-
саните вериги на властта и 
хищничеството. Вериги, кои-
то ние, жени и мъже, сами из-

ковахме за жалост. Ето ни, 
в сърцето на едно социално, 
икономическо, политическо и 
екзистенциално преобразява-
не. Това е мигът на хвърления 
жребий, но не е повеля да зав-
ладеем отново света, от кой-
то сме били прокудени. Това е 
дъхът на един нов живот, кой-
то чрез неустоим мощен по-
рив на народите ще възста-
нови своите изконни права.

Съюзът с природата 
изисква края на 
печалбарската ґ 
експлоатация

Все още не сме осъзнали дос-
татъчно добре връзката 
между насилието, упражнява-
но от икономиката върху при-
родата, и насилието на па-
триархата върху жената, от-
както се е възцарил три-че-
тири хилядолетия преди така 
наречената християнска ера.

С доларово-зеления капита-
лизъм се прояви тенденцията 
бруталният грабеж на при-
родни богатства да отстъпи 
място на корупцията в име-
то на опазването на природа-
та. Така е и при имитацията 
на любов, когато изнасилва-
чът се маскира като съблаз-
нител, за да похити своята 
жертва. Хищничеството от-
давна използва практиката 
на кадифената ръкавица. На-
стъпи часът, когато един нов 
съюз с природата придобива 
първостепенна важност. Оче-
видно не става дума за пре-
откриване на симбиозата с 
естествената среда, в която 
са еволюирали цивилизациите 
на берачите, преди да бъдат 
изместени от цивилизацията 
на търговията, интензивно-
то земеделие, патриархално-
то общество и йерархичната 
власт. Става въпрос за въз-
становяване на естествена-
та среда, в която може да се 
живее, въздухът може да се 
диша, водата може да се пие, 
селското стопанство да се 
освободи от отровите, сво-
бодата на човека да замени 
свободата на търговията, па-
триархатът да се разфасова 
и йерархията да се премахне.

Не беше нужен коронавиру-
сът, за да лъснат отровите 
на пазарното потисничест-
во – последици от хилядоле-
тията обезчовечаване и посе-
гателства срещу природата. 
От друга страна, катастро-
фалното управление на ката-
клизма разкри неспособност-
та на държавата да се справя 
ефикасно вън от единствена-
та функция, която е в състоя-
ние да упражнява: репресия-
та, милитаризацията на чо-
века и обществото. Борбата 
срещу унищожението на при-
родата няма нищо общо с обе-
щанията и похвалните рито-
рични намерения, били те под-
платени, или не от пазара на 
възобновяемите енергии. Бор-
бата се основава върху прак-
тически проект, който зала-
га на изобретателността на 
хората и техните общности.

Екологичното земеделие, 
което възстановява земите, 
отровени от пазара на пес-
тициди, е свидетелство за 
изобретателността на един 
народ, които може само да 
спечели от унищожаването 
на всичко вредно. Време е да 
премахнем концентрационни-
те ферми, където малтрети-
рането на животните докара 
свинската чума, птичия грип, 
лудата крава, полудяла от фе-
тишизирането на парите, 
което печалбарите ще се оп-
итат отново да ни накарат 
да преглъщаме и да смиламе. 
Толкова по-различна от наша-
та ли е съдбата на тези лоя-
сали животни, които излизат 
от затвора, само за да вля-
зат в кланицата? Не „живеем” 
ли в едно общество, което из-
плаща дивиденти на корпора-
тивния паразитизъм и оста-
вя деца, жени и мъже да мрат 
поради липса на медицински 
изделия?

Така една необратима ико-
номическа логика лишава от 
бюджетни средства нара-
стващия брой старици и ста-
рци. Тя защитава „окончател-
ното решение”, което безна-
казано ги праща да пукнат в 
старческите домове, лише-
ни от средства и болногле-
дачи. Висш здравен служител 

от Нанси във Франция заяви, 
че епидемията не била осно-
вателна причина да не се съ-
кращават легла и болничен 
персонал и никой не го изрита 
в задника. Икономическите 
убийци предизвикват по-мал-
ко емоции, отколкото психич-
но болен, търчащ по улицата 
и размахващ бръснач по запо-
вед на някакъв не по-малко луд 
бог. Не апелирам към правосъ-
дието на народа, не се застъп-
вам за септемврийски линчу-
вания на аферистите. Искам 
само човешката щедрост да 
направи невъзможно завръща-
нето на пазарния „разум”.

Всички режими на управле-
ние, които познавахме, фали-
раха, разпаднаха се от жесто-
кия си абсурд. От народа за-
виси да осъществи един про-
ект за общество, което въз-
становява фундаментално-
то единство на хората, жи-
вотните, растенията и при-
родните богатства. Лъжата, 
която наричаше такъв про-
ект утопичен, не устоя пред 
шока на реалността. Истори-
ята порази търговската ци-
вилизация със старческо сла-
боумие и немощ.

Не повярвахме ли твърде 
много на една конвейерна ме-
дицина, която често се от-
нася към тялото като авто-
монтьор към повреден авто-
мобил?

Да сложим край на 
милитаризацията на 
тялото и ума

Репресията е последното ос-
нование за съществуването 
на държавата. Самата тя я 
понася под натиска на мулти-
националите, налагащи своя 
диктат на земята и живота. 
Логичното поставяне на въ-
проса за смисъла на същест-
вуването на правителства-
та ще ни даде отговора на 
днешния въпрос: щеше ли ка-
рантината да бъде по-ефикас-
на, ако не бяхме оставили пе-
чалбарството да съсипе ме-
дицинската инфраструкту-
ра? Този въпрос обаче е опасен 
и затова милитаризацията и 
въоръжената до зъби охрана 

на държавата днес поемат 
курс на репресии по цял свят. 
Орденът на демократите 
не може да намери по-добър 
предлог да се пази от гнева на 
хората. Лишаването от сво-
бода в домовете ни не беше 
ли целта на лидерите, при-
теснени, че все по-малко мо-
гат да се осланят на своите 
разпасани жандарми, биячи, 
убийци на заплата?

Хубава генерална репети-
ция е тази тактика на капа-
на, използвана срещу мирни-
те демонстранти, които на-
стояват, освен всичко друго, 
и за оздравяване на болници-
те. Поне сме предупредени: 
правителствата няма да се 
спрат пред нищо, за да ни от-
карат от затвора до… изо-
латора. Кой обаче ще преми-
не доброволно и послушно от 
строгия карцер в препрана-
та и позакърпена усмирител-
на риза? Няма ли яростта на 
затворника да се възползва 
от възможността да изобли-
чи тираничната и анормал-
на система, намерила в коро-
навируса поредния многоцве-
тен тероризъм, с който паза-
рът на страха ни манипулира? 
Размишленията ни не спират 
дотук. Помислете за учени-
ците, които в страната на 
правата на човека бяха прину-
дени да коленичат пред поли-
цейщината на държавата. По-
мислете за образованието, с 
което даскалският автори-
таризъм пречи от векове на 
спонтанното любопитство 
на детето и не позволява ще-
дростта на знанието да се 
разпространява свободно. По-
мислете за жестоката кон-
куренция, надпреварата, на-
стойчивото „стани да седна”, 
които ни затвориха в една ка-
зарма. Доброволни роби, на-
биваме крак на плаца. Наля-
ВО! Надяс-НО! Какво значение 
има накъде? Всички остават 
в строя. Всеки, който приеме 
лая на командите, остава роб.

Да излезем от мъртвешкия 
и затворнически свят на 
търговската цивилизация

Животът е свят, който се 
отваря, и светът се отваря 
към живота. Вярно е, че често 
търпи ужасни обрати, когато 
любовта се превръща в омра-
за, а страстта към живота – 
в инстинкт за смърт. Векове 
наред човек е поробван, коло-
низиран, принуждаван да рабо-
ти и оцелява като животно. 
За пръв път виждаме обаче 
затваряне в изолационни ки-
лии на милиони двойки, семей-
ства, самотни хора, които 
фалитът на здравните служ-
би убеди да приемат съдбата 
си къде безропотно, къде със 
сподавено негодувание. Всеки 
се оказва сам, изправен пред 
едно битие, което го изкуша-
ва да преоцени робския труд и 
непотребните потребности.

Скуката от консуматор-
ските удоволствия замени 
ли въодушевлението от меч-
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тите, които детството ни 
остави жестоко попарени? 
Диктатурата на печалбата 
реши да ни отнеме всичко в 
момент, когато безсилието 
ґ лъсва по целия свят и я из-
правя пред възможно унищо-
жение. Абсурдната безчовеч-
ност, която ни разяжда толко-
ва дълго време, изби като абс-
цес в затвора, към който воде-
ше политиката на доходонос-
ните убийства, практикувана 
цинично от финансовите ма-
фии. Смъртта е последното 
унижение, на което човешко-
то същество се подлага – не 
заради някакво проклятие, а 
заради дълго натрапваната 
му безжизненост. Веригите, 
които си изковахме в страха и 
чувството за вина, не ще раз-
късаме с нови страхове и уг-
ризения, а с живота – преот-
крит и възроден.

Не е ли той, който показва 
несломимата сила на взаимо-
помощта и солидарността в 
тези времена на жестоко по-
тисничество? В продължение 
на хилядолетия сме заучили с 
безкрайни повторения да по-
тискаме чувствата си, да пре-
чупваме житейските си пори-
ви. Копнеехме вселилият се в 
нас дявол да ни направи ангели. 
Нашите училища са убежища 
на лицемери, на страхливци, на 
садистични мъчители. Послед-
ните ентусиасти на знание-
то бродят със смелостта на 
отчаянието. Ще излезем ли от 
килиите и ще се научим ли най-
сетне как да освободим нау-
ката от оковите на нейната 
печалбарска полезност? Ще се 
научим ли да творим със сила-
та на чувствата си, а не да ги 
потискаме? Да си възвърнем 
жизнеността, а не да я опито-
мяваме като нашите така на-
речени по-нисши братя?

Аз не проповядвам вселен-
ската абстрактна етика, ду-
шевност и воля, а разоблича-
вам пазара на страха, къде-
то памукът на сигурността 
в ушите заглушава тропота 
на ботуша. Разкривам манипу-
лацията на емоциите, която 
затъпява и видиотява тълпи-
те, предупреждавам за насаж-
дането на чувство на вина, 
което дебне в търсене на из-
купителни жертви. Вън всички 
без документи, старите, без-
работните, бездомните, чуж-
денците, жълтите жилетки, 
всички вън! Такъв е ревът на 
тези продавачи на нищото, 
които пробутват коронави-
руса, за да сеят емоционална-
та чума. Наемниците на смър-
тта се подчиняват само на за-
браните на господстващата 
логика. Това, което трябва да 
бъде премахнато, е система-
та за обезчовечаване, създа-
дена и ожесточено прилагана 
от тези, които я защитават 
от страст към властта и па-
рите.

Капитализмът е съден и 
осъден отдавна. Заливат ни с 
излишни становища и споро-
ве за него. Доста! Агонията 

на капитализма се видя ясно в 
агонията на целия свят. При-
зракът на коронавируса беше, 
ако не преднамерен резултат, 
то явно въплъщение на прокля-
тието на неговия абсурд. При-
чината е ясна. Експлоатация-
та на човек от човека, чийто 
изтърсак е капитализмът, е 
злополучен експеримент. Зло-
веща шега на чирака на ма-
гьосника, която веднъж зави-
наги трябва да погребем в по-
зорното минало. Единствено 
шеметният изблик на преот-
крития живот може да разбие 
оковите на търгашеското 
варварство и да заличи дам-
гата на икономическата ко-
ректност, с която всички сме 
жигосани.

Самоуправлението 
анулира парламентарната 
демокрация

Не можем да търпим повече 
тази отвратителна поста-
новка. Накацалите по всички 
етажи със своите национал-
ни, европейски, атлантически 

и световни комисии отговор-
ни за катастрофата започ-
ват да играят ролите на ви-
новни и невинни. Икономиче-
ският балон, който те надуха 
с виртуални дългове и фиктив-
ни пари, се спука и спихна пред 
очите ни. Икономиката е па-
рализирана. Дори преди коро-
навирусът да разкрие мащаби-
те на бедствието, „висшите 
инстанции” иззеха и спряха ма-
шината, по-сигурно от стач-
ките и социалните движения, 
които, въпреки правотата на 
протестиращите, останаха 
неефикасни.

Стига електорални фарсо-
ве и втръснали декламации. 
Нека тия натрапени избрани-
ци, пробутвани от финансите, 
да бъдат пометени като мръ-
сотия и да изчезнат от нашия 
хоризонт, както изчезна оня 
къс от живота, който им при-
даваше човешки облик. Ние не 
искаме да съдим потискаща-
та система, която ни осъди 
на смърт. Искаме да я унищо-
жим. Как да не попаднем отно-
во в този свят, който се руши, 

в нас и пред нас, без да изгра-
дим общество човешко, което 
остава все така достижимо, 
с индивидуална и колективна 
солидарност? Съзнанието за 
стопанство, управлявано от 
хората и за хората, предпола-
га ликвидиране на механизми-
те на пазарната икономика.

Със своя последен удар дър-
жавата не се задоволи да взе-
ме гражданите за заложници 
и да ги затвори. Тя уби десет-
ки хиляди уязвими хора, като 
ги лиши от помощ. Държава-
та и нейните спонсори раз-
рушиха обществените услу-
ги. Нищо вече не работи. Ясно 
е едно – всички техни усилия 
имат една единствена цел – 
да подкарат отново престъп-
ната печалбарска организация. 
Те вършеха своята работа с 
презрение към народа и резул-
татът е плачевен. От народа 
зависи да свърши своята рабо-
та, като им види сметката. 
От нас зависи всичко да тръг-
не по нови пътища. Колкото 
повече разменната стойност 
преобладава над потребител-
ската стойност, толкова по-
вече се налага царството на 
стоките. Колкото по-високо 
ценим онова, което ни радва в 
живота и природата, толкова 
по-бързо ще отслабва захапка-
та на стоката. Безплатното 
потребление ще ґ нанесе по-
следния удар.

Самоуправлението слага 
край на държавата, разорена 
и разобличена от пандемията. 
В главните роли на парламен-
тарната демокрация са пред-
приемачите на едно обще-
ство, в което печалбата изяж-
да човека. От друга страна ви-
дяхме как народът, изправен 
пред немощта на правител-
ствата, прояви непоколебима-
та си солидарност и постиг-
на реална здравна самозащи-
та. Това не е ли опит, който 
вещае разширяване на прак-
тиките на самоуправление? 
Нищо не е по-важно от подго-
товката да изземем от дър-
жавата обществените сек-
тори, преди да бъдат оконча-
телно ликвидирани от дикта-
турата на капитала. Държа-
вата и алчността на нейните 
спонсори спряха всичко, пара-
лизираха всичко, освен обога-
тяването на богатите. Сега 
обедняването на бедните е 
в основата на тяхното „въз-
становяване”. По ирония на ис-

торията те отново искат да 
подпрат своята разнебитена 
кочина на просешката тояга. 
Онзи, който е погледнал смър-
тта в очите, няма да се упла-
ши от държавата и нейната 
полицейщина.

Нашето богатство е 
нашата воля за живот

Отказът да се плащат данъ-
ци и такси вече не е само в ре-
пертоара на подривните ини-
циативи. Как биха могли да ги 
плащат милионите хора, на 
които им липсват средства 
за препитание, докато пари-
те, изчислени в милиарди, про-
дължават да бъдат поглъщани 
от бездната, изкопана от фи-
нансовите спекулации и дълга? 
Нека не забравяме – пандеми-
ите и невъзможността да се 
лекуват са резултат от пе-
чалбарството. Ще останем 
ли под знака на лудата крава, 
без да си извадим поука? Ще 
разберем ли най-сетне, че па-
зарът и неговите мениджъри 
са вирусът, който трябва да 
бъде ликвидиран? Мина време-
то на възмущението, оплаква-
нията и констатациите на ин-
телектуален хаос.

Подчертавам важността 
на решенията, които мест-
ните и федералните събрания 
ще вземат „от народа, за на-
рода” по въпросите за прехра-

ната, жилищата, транспор-
та, здравеопазването, обра-
зованието, кооперативната 
банка, подобряването на сре-
дата на човека, животните 
и растенията. Да вървим на-
пред, макар и пипнешком. По-
добре да се лутаме, като екс-
периментираме, отколкото 
да вървим назад и да повта-
ряме грешките от миналото. 
Самоуправлението покълва в 
ежедневния бунт на живота. 
Да си спомним, че опитът на 
анархистическите колекти-
ви на испанската революция 
беше прекъснат и унищожен 
от сталинистката шарлата-
ния. Не искам никой да ме одо-
брява, камо ли да ме следва. Аз 
вървя по своя път. Всеки е сво-
боден да направи същото. Же-
ланието за живот е безгранич-
но. Нашата истинска родина е 
навсякъде, където свободата 
да живеем е застрашена. На-
шата земя е отечеството ни 
без граници. •

Раул Ванейгем, 10 април 2020 г.
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ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

И пак ние виновни

Добре охранени и добре пла-
тени, ляво-десни либерално-
консервативни виртуално 
съществуващи особи, които 
и с карантина, и без нея общо 
взето пребивават целоднев-
но по диваните, заедно с пар-
фюмирани медии на външно 
финансиране и клозетни та-
кива на вътрешно, по най-
гнусен начин спекулират със 
смъртта на двете лекарки в 
Сливен и София и обвиняват 
за тази трагедия българския 
народ. Андрешковците не 
спазвали мерките, мрънкали, 
подигравали се на Щаба и пр.

Ние сме виновни, така ли? 
Не правителството, нито 
този т. нар. Щаб?

Ние, които всяка година с 
нашите вноски осигуряваме 

милиардите бюджет за здра-
веопазване, а същите изчез-
ват по незнайни „пътеки” в 
нечии джобове?

Ние сме виновни, че от са-
мото начало на кризата с ко-
ронавируса в болниците не 
достигат лични предпазни 
средства, тестове и консу-
мативи? По свидетелство 
от сливенската болница ме-
диците там са получавали 
срещу подпис по едни ръкави-
ци на седмица, които могат 
да бъдат сменени, само ако 
се изцапат с кръв и изпраж-
нения…

Във видинската болница 
са половината заразени от 
всички регистрирани с коро-
навирус в града! Как се е слу-
чило това? Работили са без 

предпазни средства, не са 
били тествани и каранти-
нирани когато е трябвало – 
ето как!

Като цяло българският 
народ се държи изключител-
но адекватно, дисциплинира-
но и солидарно. Въпреки глу-
постите на правителство-
то и Щаба, въпреки че беше 
оставен сам да се оправя, 
без да получи стотинка ис-
тинска помощ от държава-
та, народът търпеше стои-
чески опашките по магазини 
и КПП, носеше безсмислени-
те маски, някои хора, в Пер-
ник например, ставаха в три 
часа през нощта, за да се на-
редят на магистралата и да 
могат в 9 часа да са в София 
на работа – същото се пов-
таря вечерта и на другия 
ден отново – тези проблеми, 
разбира се, са много далечни 
на неуважаемите инфлуенсъ-
ри…

Това, което други народи 
наричат криза, ние българи-
те наричаме ежедневие. Ще 
се справим, ще преживеем и 
това бедствие, както наши-
те предци са преживели на-
шествия, войни и епидемии.

Изводът, който трябва 
да се направи от всичко, кое-
то ни се случи, обаче е след-
ният – бяхме изоставени от 
държавата, бизнесът пока-
за и доказа, че се интересу-
ва само от своите класови 
интереси, бяхме предадени 

(с много малки изключения) и 
оплюти от една продажна и 
слугинска интелигенция, ви-
дяхме какво означава да сме 
общество със съсипано здра-
веопазване.

Вече нямаме друг изход, ос-
вен да си върнем страната, 
да си върнем достойнство-
то, да защитим бъдещето на 
децата си. •

Веселин Николов

АНАРХОРАФИНЕРИЯ

АНАТОМИЯ НА ДЪРЖАВАТА от Мъри Ротбард
А В ТО Р И З И РА Н  ДО  Н Е У З Н А В А Е М О С Т  И  О Б ЪР Н АТ  „ Н АО П А К И ”  П Р ЕВ ОД  Н А  Г.  К .
От какво точно се 
страхува държавата?

Това, от което държавата се 
страхува преди всичко, е от 
всяка фундаментална заплаха 
за нейната сила или за нейно-
то съществуване. Смъртта 
на държавата може да настъ-
пи по два основни начина: а) 
чрез завладяването ґ от дру-
га държава и б) чрез револю-
ционен преврат, извършен 
от самите граждани – тоест 
чрез война или Социална ре-
волюция. Войната и револю-
цията, тези две основни за-
плахи впрягат максималните 
усилия и пропаганда на власт-
ниците сред гражданите. Те 
задействат всички налични 
средства за мобилизиране на 
хората в защита на държава-
та, убеждавайки ги, че с това 
защитават себе си. Измам-
ността на тази идея се про-
явява в малтретирането на 
онези наборници, които отказ-
ват да „служат за отбраната” 
на държавата и затова биват 
принуждавани към насилстве-
на мобилизация в армията на 
„своята” банда-държава (по из-
вестната дефиниция на Бла-
жения Августин): тук дори не 
си струва да се споменава, че 
всякаква пропаганда, агитация 
и действия срещу „защитата 

на собствената им държава” 
са напълно забранени и най-
строго наказуеми.

По време на война власт-
та на държавата се увеличава 
максимално; под лозунгите за 
„защита” и „необходимост от 
жертви” може да се устано-
ви такава тирания над обще-
ството, която в мирно време 
би предизвикала открита съ-
протива. По този начин вой-
ната предоставя множество 
преимущества на държавата. 
Всъщност съвременните вой-
ни са оставили на враждува-
щите народи като неизменно 
наследство увеличените дър-
жавни тегоби на общество-
то. Освен това войната пре-
доставя на държавата главо-
замайващи възможности за 
завземане на чужди терито-
рии, в които тя може да уста-
нови своя монопол над използ-
ването на сила. Рандолф Борн 
е прав, когато пише, че „война-
та е здравето на държавата”, 
но за определена държава, ос-
вен здраве, войната може да 
донесе и „смъртоносна рана”, 
защото ангажирането на во-
енната ґ сила на фронтовете 
може да улесни развихрянето 
на Социалната революция.

Можем да проверим хипо-
тезата, че държавата е по-
заинтересована да защити 

себе си, отколкото своите 
граждани, като зададем след-
ния въпрос: какви видове прес-
тъпления държавата преслед-
ва и наказва по-строго – тези, 
които са срещу гражданите, 
или тези, които са против 
самата нея? Винаги най-опас-
ните престъпления в речни-
ка на всяка държава не са по-
сегателствата върху права-
та и свободите на даден ин-
дивид, а тези срещу собстве-
ното ґ щастливо съществу-
ване – например държавна из-
мяна, дезертиране на войник 
към врага, отказ от военна 
служба, конспирация за смяна 
на властта, атентат срещу 
властниците и икономически 
престъпления срещу държа-
вата като фалшифициране на 
парите ґ или неплащане на да-
нъци. Сравнете степента на 
усърдие, с което ще бъде пре-
следван човек, който напада 
полицай, с вниманието, което 
държавата ще отдели за за-
щита на обикновения гражда-
нин от нападение, и ще получи-
те недвусмислен отговор. Па-
радоксално е, че прокламирани-
ят от държавата приоритет 
на собствената ґ защита над 
закрилата на гражданите не 
се възприема от мнозина като 
несъответствие с предпола-
гаемия – и също толкова про-

кламиран – смисъл на нейното 
съществуване.

Както казва по един непо-
дражаем начин Менкен в своя-
та „Христоматия”: Тази банда 
(„експлоататори, съставлява-
щи правителството”) върлу-
ва практически безнаказано. 
Най-лошите ґ изнудвания, дори 
тези в името на частните пе-
чалби, не водят до конкретни 
наказания по нашите закони. 
От първите дни на Републи-
ката само няколко от тях са 
били подлагани на импийчмънт 
и няколко дузини дребни и ни-
кому неизвестни подчинени са 
били затваряни в тюрмата. 
Броят на хората, заключени в 
затворите на Атланта и Ле-
вънуърт за бунт срещу изнуд-
ванията от правителствени-
те чиновници, винаги е бил де-
сетки пъти по-голям от броя 
на правителствените служи-
тели, осъдени за притискане 
на данъкоплатците в своя пол-
за.

Как се отнасят 
държавите помежду си

Тъй като земната повърхност 
е поделена между различни-
те държави, междудържавни-
те отношения отнемат зна-
чително време и енергия на 
държавата. Естественият 

стремеж на всяка държава е 
да увеличи могъществото си; 
външен начин за постигане на 
това е заграбването на тери-
тории. Ако дадена територия 
е населена и на нея вече има 
държава, тогава това разши-
ряване предполага неизбежен 
конфликт между управлява-
щите групи на двете държа-
ви. Във всяка конкретна тери-
тория за даден период от вре-
ме само една група властници 
може да има монопол върху на-
силието и следователно пъл-
ната власт над територията 
на държава X може да бъде по-
лучена само чрез експулсиране 
на държавата Y от „нейната 
територия”. Войната, макар и 
рискована, винаги ще бъде на-
клонност на държавите, пре-
късвана от периоди на мир и 
от смяна на държавните съ-
юзи и коалиции.

„Вътрешните” или „домаш-
ните” опити за ограничаване 
на Държавата от XVII до XIX 
век се изразяват най-ярко под 
формата на конституциона-
лизма. Техният „външен” или 
„чуждестранен” аналог е раз-
витието на „международно-
то право”, по-специално „за-
коните за войната” и „права-
та на неутралните държави”. 
Както обаче показва опитът 
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ПРОБЛЯСЪЦИ

Парламентарният кретенизъм
Сесията на „НС” е открита. 
В креслата на парламента са 
седнали „народните избрани-
ци”, на които страната е по-
верила да отстояват нейни-
те многосложни и разнообраз-
ни интереси.

Кои са тези „стопани” на 
страната? Тези, на които тя 
е отдала толкова време, енер-
гия, пари? Тези, които имат 
последната, решаваща дума 
по всички въпроси, от които 
народът се вълнува и поста-
вя?

Само от начина, по който 
са избрани, бихме могли да 
преценим, че това са хора, да-
леч невинаги популярни дори 
в своите райони, които ги из-
пращат, за да ги „представля-
ват”. Популярността им, как-
то виждаме, се създава от 
безсрамната реклама и ще-
дростта на партийните ко-
митети и медии. Тези хора мо-
гат да бъдат много далече от 
интересите на района, кой-
то представляват, може да 
не познават добре неговите 
нужди, но това не е необходи-
мо за тях. Политикът тряб-
ва да знае нуждите на своята 
партия, трябва да умее да жи-
вее с нейните интереси и да 
може да облече твърденията 
си от парламентарната три-
буна в пищната опаковка на 
„националните интереси”.

Ако участието в местно-
то самоуправление изисква 

определен опит, известни по-
знания, то участието в така-
ва сложна законодателна ма-
шина, какъвто е съвременни-
ят парламент, би трябвало 
да изисква не само „добрите 
намерения” на депутата, но и 
някои специални познания от 
неговия страна, нали?

Ни най-малко! Всъщност 
повечето политици започват 
да сричат общественополи-
тическия буквар, едва когато 
вече са седнали на пейките на 
парламента. Шепата депута-
ти със специална подготов-
ка под формата на държавно-
политическо или икономиче-
ско образование обикновено 
не са запознати с реалните, 
конкретни нужди на народа 
и страната. Боравейки лесно 
със света на абстракциите, 
способни да създават общи 
отвлечени лозунги, те са без-
силни да запълнят своите ба-
нални формули с жизнено съ-
държание. Те творят за архи-
вите, но не и за живота.

Кои все пак са всички тези 
дилетанти, призвани да упра-
вляват страната?

На първо място, това са 
многобройните представи-
тели на интелигенцията, коя-
то отдавна е монополизирала 
парламентарните банки. От 
интелигента, който прави по-
литическа кариера, не се изис-
ква да има широки или задъл-
бочени познания по който и да 

е клон на общественото зна-
ние. Той може да бъде истин-
ски профан по най-важните 
въпроси на обществения жи-
вот, но трябва да умее да го-
вори добре или да пише добре, 
да е овладял едно изкуство – 
да бъде идеолог на онези, кои-
то са го изпратили да се бори 
не за истината и правата на 
народа, а за техните интере-
си. Интелигенцията доста-
вя такива хора на едро. Юр-
исти, хуманни и ветеринарни 
лекари, педагози от различен 
сорт и накрая – многобройни 
и разнообразни представите-
ли на литературния и журна-
листическия свят – това са 
кадрите на съвременните по-
литически борци.

Между тях може да има 
блестящи адвокати, талант-
ливи лекари, велики учени, из-
ключителни писатели, посве-
тили години на добросъвест-
ното изучаване на своята 
специалност, които са си съз-

дали име с творби в своята 
област, и въпреки това всич-
ки те с изненадващо лекомис-
лие захвърлят тогата или 
скалпела, когато се отвори 
възможност да влязат в пар-
ламента. Те не разбират или 
не искат да разберат, че упра-
влението на съдбата на цял 
народ се нуждае от безкрайно 
по-сложен клон на знанието 
от този, на който досега са 
посветили своите сили.

Не е изненадващо, че пар-
ламентарната работа на вся-
ка една държава е поразител-
на със своето безплодие и ко-
лосално пилеене на силите на 
народа. Цели сесии минават 
без никакви положителни ре-
зултати, отделя се време за 
непрекъснато бръщолевене, 
обсъждане на мъртвородени 
проекти, задкулисни интриги 
и партийни сметки.

Уж вече всички знаят кол-
ко струва парламентарното 
дърдорене, но в парламента 
от десетилетия продължа-
ват да доминират „интелек-
туалните” дърдорковци.

Известно е мнението на 
Хърбърт Спенсър, че парла-
ментаристите като цяло 
са изключително невежи, че 
обикновено са под средното 
ниво на страната както в ум-
ствено, така и в морално от-
ношение.

Умствената и морална ни-
щета на парламента, разби-

ра се, не се дължи на факта, 
че в него влизат само тепе-
гьозите на нацията; амбици-
ята, егоистичните сметки, 
донкихотовщината често са 
причина за появата на изяве-
ни обществени таланти в 
безцветната тълпа от парла-
ментаристи; поради вътреш-
ната си природа обаче парла-
ментът е длъжен да води яр-
остна борба с всичко, което 
се стреми да се изтръгне от 
спарения коптор на партий-
ната дисциплина; той уравня-
ва членовете си, скопява тех-
ните проекти, осакатява ги с 
поправки и пояснения.

Понякога той позволява да 
се говори за световните про-
блеми, може дори да разреши 
да бръмне неспокойният дух 
на някоя парламентарна до-
садна муха, но всичките му 
решения са банални, плоски, 
чиновнически, бездушни.

Бележка на преводача: ав-
торовите приказки за въз-
можното присъствие на ня-
кои гении и таланти в „народ-
ното събрание” навярно се от-
насят за някакъв имагинерен, 
извънземен парламент. Що се 
отнася до нашите дупетати, 
те завалийките са си ДУПЕ-
ТА – „отпреде и отзаде”, как-
то благоволява да се изразя-
ва госпожа председателката 
им… •

Адаптация от френски 
проблясък

Парламентът е 

поразителен със 

своето безплодие 

и пилеене на сили-

те на народа

от гражданските и двете све-
товни войни, особено Втора-
та и последвалите я стотици 
„малки”, „локални” конфликти, 
различните видове конститу-
ционно и международно „пра-
во” не са нищо повече от „чо-
вешки маски” върху зверските 
муцуни на държавността, ка-
питала и империализма.

Това не пречи на различни-
те „правоведи” да описват в 
розови краски цивилизования 
начин на водене на войни, дос-
тигнал своя разцвет в Италия 
още през ХV век:

Заможните граждани и тър-
говците на средновековна 
Италия са твърде заети да пе-
челят пари и да се наслажда-
ват на живота, за да прием-
ат всички трудности и опас-
ности от участието си във 
войните. Затова за тях ста-
ва популярно да наемат войни-
ци, които да се бият за тяхна 
сметка; при това, като песте-
ливи и делови люде, те увол-
няват наемниците възможно 
най-скоро, щом могат да ми-
нат без услугите на специал-
но наетите за всяка отделна 
военна кампания професионал-
ни войници… Така за първи път 
военните дела стават рацио-
нална и сравнително безвред-
на професия (И за наемниците 

ли?). Тогавашните генерали из-
вършват военни маневри един 
срещу друг – често с ненад-
минато майсторство – и ако 
някой спечели надмощие, про-
тивникът му обикновено бяга 
или се предава: винаги е въз-
можно да се получи имунитет, 
като за това се плати откуп… 
Като естествено следствие 
от тази практика никой град 
не се съпротивлява, тъй като 
властта е твърде слаба, за да 
защити гражданите си, които 
имаха малък страх от опасно-

стите от войната, тъй като 
тя е грижа само на професио-
налните войници…

Дори пощенската връзка 
не се прекъсва дълго във воен-
но време. Писмата са предава-
ни без цензура, със свобода, по-
разяваща ума на човека от ХХ 
век… Представителите на две 
враждуващи държави се сре-
щат, разговарят помежду си и 
си пишат писма, не като вра-
гове, а като приятели. Едва ли 
е съществувала съвременната 
гледна точка, че … гражданите 

на всяка враждебна страна но-
сят частична отговорност за 
военните действия на техни-
те управници… Рядко се е случ-
вало един европеец да отка-
же да пътува в чужда държава, 
само защото тя е във война 
със собствената му държава.

С нарастващото възпри-
емане на търговията като 
полезна дейност и за двете 
страни войната през осемна-
десети век също се уравнове-
сява от значителни обеми на 
„търговията с врага.”

Тук не е необходимо щател-
но да обясняваме доколко дър-
жавите нарушават правила-
та на цивилизованите военни 
действия през миналия век. В 
съвременната епоха на всеоб-
щи войни, съчетани с техно-
логии за универсално унищоже-
ние, самата идея за огранича-
ване на войната до държавния 
апарат изглежда по-причудли-
ва и остаряла от първоначал-
ната Конституция на САЩ.

Ако въпреки всичко днеш-
ните властници и собствени-
ци на парцели от света биха 
могли да се споразумеят за на-
чина на воюване, подобно на 
своите италиански предше-
ственици, те ще увековечат 
господството си, ако не над 
света, то поне над части от 
него, съответстващи на про-
менливите им портфейли с 
акции от световната иконо-
мика. Засега единственият 
съвременен пример, наподобя-
ващ тази практика, беше ус-
ловната капитулация на ръко-
водения от СССР Варшавски 
договор и последвалото я пре-
разпределяне на световната 
„баница”.

На тази „мирна” възмож-
ност ще се спрем по-обстой-
но в следващата, последна 
статия в добавения ґ раздел 
Държавност и собственост. •

(следва)

АНАРХОРАФИНЕРИЯ

АНАТОМИЯ НА ДЪРЖАВАТА от Мъри Ротбард
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РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Страшният нов свят
И К О Н О М И К А ,  К О Я Т О  Н Е  С Е  Н У Ж Д А Е  О Т  Х О Р А
Пандемията от коронавируса, 
покрай всичко друго, постави 
под съмнение дали е вярна дог-
мата, че съвременната иконо-
мика крайно се нуждае от хора. 
И преди това мнение беше ос-
порвано, но сега се появи и дос-
та силен мотив за намиране 
на „друг начин”.

Икономика, в която хората 
се явяват като неотменим 
елемент, би трябвало да по-
ощрява ръста на населението. 
Примитивна оценка: колкото 
повече хора – толкова повече 
печалба.

Данъчната система все 
още разсъждава така, особе-
но след като чевръсти адво-
кати успяват да намалят да-
нъците на фирмите до мини-
мум – и нищо чудно, след като 
пак юристи пишат законите – 
и така за издояване остават 
само „редовите граждани”.

Роботизацията обаче ра-
дикално променя всичко. Про-
блемът със струпване на мно-
го хора на едно място, особе-
но когато предпазните мерки 
в епидемиологичен смисъл се 
виждат на работодателя, соб-
ственик на предприятието, 
твърде „прахоснически” като 
разходи, се решава именно 
чрез изключване на човека от 
производството.

Тезисът, че „капитализмът 
винаги търси пазари”, е из-
вестен още от времето на 

Маркс, споделят го и повече-
то сегашни икономисти. Ако 
Маркс в случая е бил сред пра-
вите, то днешните специали-
сти вече бъркат все повече.

Какво се е променило?

Всеки човек отделя част от 
времето си за производство – 
например храна и облекло за 
себе си, за изделия, които да 
обмени за други изделия.

Денонощието не трае без-
краен брой часове. Има и та-
кова нещо като „умора”. Зато-
ва произвеждането е ограни-
чено. Човек може да консумира 
всичко, което е произвел, може 
да го разменя с други хора, да 
участва в най-сложни иконо-
мически отношения, но винаги 
произведеното се дели на две 
части: едната нужна за собст-
вени нужди и другата, която е 
свръх нуждите за оцеляване (и 
нея марксистите наричат „до-
бавена стойност”).

Втората част проявява 
склонност да бъде обсебена 
от собственика на производ-
ството, макар да му се нала-
га да дели части от нея с дру-
ги участници в икономическа-
та игра.

Накратко, опираме до „тру-
довата теория на стойност-
та”.

Днес самото производство 
е поскъпнало, защото в него 

се включват множество под-
държащи фактори – образова-
ние, за да има квалифицирани 
работници, разходите за раз-
работка на дадена техноло-
гия, медицина за запазване на 
обучения работник в дейно със-
тояние, отчисленията за охра-
на – вътрешна и външна, каква-
то е държавната (полиция) и 
много други неща.

Ползването на технологии 
е скъпо.

Това дълго време изтъкваха 
онези, които „не вярваха” в ро-
ботизацията.

Ползването на техноло-
гии обаче дава повече добаве-
на стойност, отколкото вся-
какви обучения и облажване на 
работника (например с „тру-
дови права”), така че да бъде 
мотивиран, както и неговото 
сплашване да си остава моти-
виран да работи максимално 
ефективно.

В един момент стойност-
та на технологията (роботи) 
става по-малка от всичките 
тези „дундуркания” на работ-
ника – според логиката на ра-
ботодателите.

Преди това е изпробвано 
всичко – от илюзията за „до-
броволна сделка” между рабо-
тодателя и наемния работник, 
до все по-заобиколни начини 
за присвояване на добавената 
стойност. Достигнат е пре-
делът, отвъд който никакви 

допълнителни разходи не уве-
личават печалбата на работо-
дателя.

Когато се разразява панде-
мия, се появяват и допълнител-
ни разходи за предпазване на 
работещите от зараза – как-
то на работното място, така 
и извън него.

Всички пречки пред неудър-
жимата роботизация падат – 
субективни, предразсъдъчни и 
обективни.

Ако преди работодателят 
е получавал произведен от ра-
ботника продукт, продавал го 
е, за да плати на работника, да 
разшири производството, да 
го усъвършенства, да задово-
ли собствени нужди, да даде на 
държавата,… то сега премах-
ва перото разходи за работни-
ка, а покрай него намалява и за-
дълженията си към държавата, 
която доскоро изпълняваше от 
кумова срама някои социални 
ангажименти. След като обаче 
няма работници, работодате-
лят има основание да претен-
дира, че не дължи на държава-
та разходи за нещото, което 
няма. Ако държавата се въз-
противи, срещу далеч по-малка 
сума работодателят ще про-
мени мнението на държавата 
чрез лобистки групировки – ка-
квито, между другото, са поли-
тическите партии.

И така, „капитализмът 
търси пазари” – вече не е съв-

сем вярно. Търси потребле-
ние. Пазарът е нужен само за 
осребряване на добавената 
стойност. Ако собственикът 
се уреди с държавна поръчка – 
пазарите не го интересуват.

Собственикът се сдобива 
с роботизиран завод. Кому ще 
продава продукцията? Къде 
ще търси пазари? Та наоколо 
също са роботизирани заво-
ди, а около тях – безработно 
поради роботизацията насе-
ление.

Целта вече не е да прода-
ва, а да присвои произведена 
от други добавена стойност 
във вид на стоки за пряко кон-
сумиране. Продажбата я има, 
само ако съответства на 
тази цел.

Какво да прави собствени-
кът роботовладелец? Да раз-
дава пари, за да му купят про-
дукцията? Може още по-прос-
то – да я раздава, спестявай-
ки си сложностите с парите. 
Няма обаче никаква добаве-
на стойност, няма печалба. 
Чист алтруизъм, който не фи-
гурира в нито едно обвинение 
към капиталистите.

Защо тогава роботизира-
ният завод ще работи?
Защото потребителите ще 
бъдат зависими от раздава-
ната продукция, а значи и за-
висими от роботовладелеца. 
Той е баща, той е майка, той 

» » » продължава на страница 10

ГЕОПОЛИТИКА

Китай: икономика, политика, коронавирус
Китай е капиталистическа 
страна със силно държав-
но регулиране на икономика-
та. Британският икономист 
Бранко Миланович нарича 
това „политически капитали-
зъм” (за разлика от американ-
ско-европейския „икономиче-
ски капитализъм”). КНР няма 
механизмите на представи-
телната демокрация. Това е 
самоназначила се диктату-
ра. Властта на Компартия-
та (ККП) не се поддържа чрез 
избори, а от постоянен ико-
номически растеж. Легитим-
ността на режима се осигуря-
ва с постоянен ръст на брут-
ния вътрешен продукт (БВП) 
над 6 процента. Според ки-
тайските социолози, при по-
малък растеж и особено при 
спад системата е застра-
шена от бунтове и револю-
ции. Върховната политическа 
власт осъзнава добре ситуа-
цията, активно се намесва в 
икономиката и се опитва да 
поддържа постоянния ґ ръст, 
тъй като от това зависи оце-
ляването на диктатурата на 
ККП. Ръстът на икономиката 
на КНР е политически въпрос. 
Именно тук обаче възникват 
проблеми.

Системата, създадена в 
този вид през 90-те години, 
има два проблема, които са 
тясно преплетени:

1. Инфраструктурните ме-
гапроекти. Те поддържат рас-
тежа на БВП и в същото вре-
ме създават солидна основа 
на пазара – комуникации, елек-
троцентрали, жилища. Допри-
насят за създаването на нови 
работни места – наред с рас-
тежа на частните инвести-
ции, това се превръща във ва-
жен двигател за развитието 
на икономиката на КНР. Част 
от железниците обаче са по-
строени „за никъде” (образно 
казано), има гигантски лети-
ща и пустеещи градове за ми-
лиони жители, натрупани са 
колосални несъбираеми дълго-
ве – 3 до 3,5 пъти БВП, от по-
рядъка на 40 трилиона долара. 
Финансовите балони могат 
да се спукат (особено сега) и 
да предизвикат чудовищна 
криза.
2. Корупцията. Системата 
на властта е прогнила. Някои 
я наричат AДР – авторитар-
но децентрализирано регули-
ране. Тя действа по следния 
начин: центърът обикновено 
не се намесва в политиката 
на местната власт, задава 
само параметрите. Местни-
ят партиен ръководител по-
лучава „червени точки” и въз-
можност да бъде повишен на 
по-централен пост, ако ико-
номиката на провинцията му 
расте. Съответно партийни-

ят шеф набира заеми от дър-
жавната банка (в Китай има 
само такава), финансира ги-
гантски инфраструктурни 
проекти, икономиката расте, 
расте БВП, създават се нови 
работни места, той зами-
нава на „по-отговорна длъж-
ност”, а неговите близки, род-
нини и частни ортаци пълнят 
гуша. Дотук добре, но много 
магистрали, летища и други 
мащабни строителни обек-
ти не се изплащат (например 
летище от калибъра на мос-
ковското Шереметьево е по-
строено в сравнително ряд-
ко населен район). Възвръщае-
мост на инвестициите няма 
и системата трупа нови дъл-
гове.

Политическата система. 
Реформите на император 
Си Дзинпин.

Що се отнася до политическа-
та система, според видния 
руски синолог Александър Га-
буев ситуацията е доста уни-
кална. Китай е управляван 
дълго време от неофициален 
„ареопаг” – група от 7-8 висо-
копоставени членове на пар-
тията – обикновено след пен-
сионирането им. Зад всеки 
от тях стои могъщ бюрокра-
тичен клан. Старците реша-
ват нещо неофициално и след 

това разни хора заемат раз-
ни постове в Политбюро (ПБ), 
ПК (Политическия комитет 
на Политбюро) и ЦК на ККП – 
един става вожд на партията 
и държавата, друг не става, 
управлението е ротационно, 
като дори властта на вожда 
е ограничена. Реалната власт 
остава в ръцете на нерегла-
ментирания никъде „съвет на 
старейшините”. Периодични-
те ротации на различни лица 
във властта са продиктува-
ни от интересите на тази 
мощна неформална група. 
Този механизъм се утвържда-
ва по времето на Дън Сяопин.

Председателят Си успява 
да го разруши и да извърши пре-
ход към еднолична власт, веро-
ятно пожизнена. Повод за уда-
ра върху системата, освен ам-
бициите на самия Си (а той е из-
ключително амбициозен), ста-
ва корупцията и системата 
от неформални кланове, които 
издигат свои представители 
на ръководни постове, поддър-
жат баланс между групировки-
те за сметка на неконтроли-
ран ръст както на държавния 
дълг, така и на дълговете на 
частния бизнес, свързан с дър-
жавата, в резултат на съмни-
телни методи и регулаторни 
принципи, за които стана дума 
по-горе. Много от най-големи-
те, многомилиардни фирми в 

КНР по един или друг начин са 
свързани с чиновниците на пар-
тийно-държавния апарат. Про-
блемът на Си е в това, че той 
въвежда еднолична власт, без 
реално да разбира как може да 
реформира икономиката, тъй 
като е слабо запознат с ико-
номическите въпроси. Негова-
та задача е ясна – трябва да 
реформира цялата система на 
управление на КНР и да реши 
въпроса с дълговете. Не е ясно 
обаче как. И тук възникват два 
нови два проблема.

Търговската война със САЩ 
и коронавирусът

Доналд Тръмп обявява тър-
говска война. Китай продава 
на Съединените щати стоки 
за 300 милиарда повече, от-
колкото купува от тях. Част 
от американския бизнес съ-
ответно е изтласкана от въ-
трешния пазар от китайския 
внос и същевременно е въз-
пряна от „китайската стена”, 
която не допуска на китайския 
пазар „случайни хора”. Основ-
ният проблем обаче изобщо 
не е в търговския дефицит, 
а в програмата „Китай 2025”, 
насочена към създаване на ки-
тайски високотехнологични 
компании. Очаква се в следва-
щите 5-10 години Китай да 
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е благодетел, при това „нищо 
не иска в замяна”. Поне офици-
ално не иска.

Лумпените сами трябва да 
се досещат какво иска Благо-
детелят и да се състезават, 
да се бият за привилегията да 
му угодят.

Всеки неавтоматизиран 
завод ще фалира, а ако робо-
товладелецът е нетърпелив – 
ще изгори в резултат на „на-
родни вълнения”.

Държавата не би могла да 
приеме закон за деавтомати-
зация – роботовладелецът из-
хранва бюрокрацията, така 
както изхранва „лумпенската” 
маса. Пък и коя държава би от-
нела предимството на своите 
фирми в конкуренцията с чуж-
дите фирми. Ако го направи, 
става васал на по-успешната 
държава и функционерите ґ ще 
получат нови инструкции как 
да действат, какви закони да 
пишат.

Роботизираната икономи-
ка ще поддържа „процъфтява-
що ниво на живот” там, къде-
то физически се намират ней-
ни предприятия, добивни ин-
сталации, транспортни ма-
гистрали. Вън от тези зони ни-
какви хора не я интересуват – 
нито чужденци, нито „свои”.

Отначало островите на су-
пертехнологичния свят ще бъ-

дат обкръжени от пояси все 
по-примитивни гета, обречени 
на измиране. И в самите „рай-
ски райони” обаче образование-
то ще се измества от ярки 
зрелища, хората ще стават 
все по-отчуждени, по-изолира-
ни, по-самотни. Тогава робото-
владелците могат да си позво-
лят и снижаване на качество-
то на медицинските услуги (ка-
квито в гетата изобщо няма 
да има), понеже затъпяващата 
лумпенска маса, вързана към 
видеоигри, не ще забележи как-
во става около нея – съседът 
е непознат и кому изобщо му 
пука? Лумпенът от супертех-
нологичния рай няма нужда от 
себеподобни, само от дажби-
те храна, облекло, устройства 
и развлекателен софтуер, оси-
гурявани от роботизирани фа-
брики и лаборатории.

Ако измирането на излишно-
то население се забави, винаги 
може да бъдат провокирани 
войни, тероризъм, епидемии, а 
дори и просто масови побоища 
между футболни агитки.

Накрая ще останат само 
роботовладелците… и ще се 
вкопчат в гърлата един на 
друг.

Край на историята на чове-
чеството.

Това ли искаме да допуснем 
да се случи? •

Шаркан

РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Страшният нов 
свят
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ВОЙНИТЕ НА БЪДЕЩЕТО

Надпревара в роботизираното 
въоръжаване
П Р Е РА З К А З  Н А  С ТАТ И Я  Н А  С А М Ю Ъ Л  Б Е Н Д Е Т, 
Н А У Ч Е Н  С ЪТ Р У Д Н И К  Н А  C N A  C O R P O R A T I O N
Към март 2019 г. се отчита 
все по-честа поява на авто-
номни роботехнически ком-
плекси (наричани „бойни робо-
ти” (БР)) в арсеналите на мно-
го страни по света, както и 
все по-честа употреба на БР 
в реални бойни действия. Ра-
бота по създаване, тестване 
и внедряване на БР водят не 
само водещите държави, но и 
частни компании. Масовизи-
рането на БР променя начини-
те за водене на военни дейст-
вия и ще има сериозни после-
дици за личния състав на ар-
миите, военните стратегии 
и изобщо моделите на дър-
жавна политика.

Лидери в разработките на 
БР от много години са САЩ 
и Израел, но те започват да 
усещат нарастващ конкурен-
тен натиск от страни като 
Китай, Иран, Турция и Русия 
(през 2017 г. Путин изтъква 
важността на БР и необходи-
мостта РФ да има собстве-
ни роботехнически системи 
във въоръжените сили). Пове-
че от две десетилетия аме-
риканската армия има превъз-
ходство, но ситуацията се 
променя във връзка с появата 
на БР с наземно, въздушно и 
морско базиране, като при па-

сивност от страна на САЩ, 
превъзходството ще бъде 
доста бързо ликвидирано, сле-
дователно Америка не може 
си позволи неучастие в този 
кръг оръжейна надпревара.

Параметрите на бъдещи-
те войни и без това са край-
но неопределени фактори, а 
присъствието на БР внася до-
пълнителна неопределеност, 
което сочи необходимост от 
нови международни конвен-
ции, сключването на които 
обаче е сложно.

Съществено се променя 
ситуацията във въздушното 
пространство, в което се по-
явяват сериозни съперници на 
американските летящи бойни 
роботи (дронове) Global Hawk, 
Predator и Reaper. Много стра-
ни стъпват на тези системи 
като еталон и отделят ре-
сурси за създаване на свои мо-
дели БР, способни да разузна-
ват и поразяват цели, премах-
ващи необходимостта от пи-
лотирани апарати. Създава-
нето на дронове несъмнено 
изисква много време и сред-
ства, но те са съпоставими с 
подготовката на кадри за во-
енновъздушните сили (ВВС), 
поддържане на единици авиа-
ция, а методите на промиш-

ления шпионаж силно компен-
сират усилията. Днес САЩ 
планират широка употреба 
на дронове, при това на ва-
жни роли, в които планове не 
влиза сериозно противодей-
ствие със същите БР.

Успокояващо е, че след де-
сетилетни усилия Русия още 
не е въвела на въоръжение се-
риозен конкурент на амери-
канските дронове. Китай на-
предва повече в това отно-
шение, разполага с комплект 
модели безпилотни летател-
ни апарати, включително 
ударни дронове с далечен об-
хват, летящи на средни висо-
чини. При това с тези си из-
делия Китай активно търгува 
на ключовите пазари. Иран и 
Турция създават свои дроно-
ве, които преминават задово-
лително изпитвания в реална 
обстановка в Сирия.

Независимо от недоста-
тъците на неамериканските 
дронове спрямо оригиналите, 
количеството им в арсенали-
те стремително расте и дос-
тига до хиляди апарати в по-
мощ на дадена армия. Нисколе-
тящите дронове, смятани за 
непрестижни, постигат не-
очаквани резултати на бой-
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Китай: икономика, политика, коронавирус
приключи с протекционизма 
и меркантилизма, известни 
още от колониалните време-
на, включително със своя не-
завиден резултат. Тогава КНР 
няма да има нужда от изкуст-
вени бариери и благодарение 
на държавните субсидии и на-
учнотехническия шпионаж ще 
позволи на собствените си 
зъбати компании да овладе-
ят съвременните технологии 
и да се сръфат много по-сери-
озно с американските и евро-
пейските високотехнологич-
ни гиганти на световните па-
зари. Всичко това силно не се 
нрави на американските поли-
тици от двете партии и на 
големия бизнес и дава нови ар-
гументи за търговската вой-
на на Тръмп. САЩ настояват 
за отказ от протекционизма, 
промишления шпионаж и от-
варяне на пазарите на КНР за 
американски износ. В момен-
та американските компании 
работят там, но са задълже-
ни да изграждат съвместни 
предприятия с китайците и 
да споделят своите техноло-
гии с КНР – тоест те са в не-
равностойни условия. Първи-
ят резултат от войната на 
митата е, че в момента най-
способният китайски ръково-
ден персонал е зает с решава-
нето на търговските пробле-

ми с Америка и не е ясно кой и 
как ще обърне внимание на на-
трупаните – и постоянно на-
трупващи се – вътрешни про-
блеми. Си може да е успял да 
наложи еднолична власт (чудо 
голямо, особено в Китай), но 
той не разбира от икономи-
ка, а икономистите, на които 
има доверие, са заети с други 
проблеми.

Коронавирусът. Постоянно 
излизат нови данни за пораже-
нията на китайската икономи-
ка от шоковата (липса на) те-
рапия. Според известния ико-
номист Сергей Гуриев те са 
потресаващи. Кризата е при-
дружена от рязък спад в пред-
лагането (много предприятия 
не работят) и търсенето (хо-
рата са спрели да купуват раз-
лични стоки и услуги). Спадът в 
производството е 13%, в тър-
говията  – 20% спрямо февру-
ари 2019 г. КНР демонстрира 
успешни мерки в борбата с бо-
лестта и ефективна междуна-
родна политика за подпомага-
не на други страни в борбата 
с епидемията, но заплахата из-
общо не е отминала. Във „ви-
русната икономика” има едно 
основно правило – първо виру-
сът, после икономиката. Дори 
първото да е овладяно що-го-
де (ваксина няма да има в близ-
ко време, нито ефективен на-
чин за ограничаване на зараза-
та без драконови затваряния 

на граници и пр.), второто да-
леч не е по-лесно. Китайското 
ръководство позиционира дър-
жавата си като световен ли-
дер в очите на световната 
общност на фона на доста не-
понятната политика на адми-
нистрацията на Тръмп в тази 
посока. Противопоставянето 
на Китай срещу световната 
икономика е безсмислено – от 
доста време Китай е светов-
ната икономика.

Как са свързани 
икономиката, политиката 
и коронавирусът?

В Китай отдавна е изграде-
на модерна капиталистиче-
ска икономика, интегрирана 
със САЩ и Европейския съюз – 
най-големите световни па-
зари. Всичко, което остана 
от болшевизма, е диктату-
рата на ККП. 70% от населе-
нието е заето в частния сек-
тор, а само 30 – в държавния. 
Последният произвежда около 
40% от БВП (според други из-
точници – само 20%). Китай 
се радва на икономически рас-
теж в продължение на 40 го-
дини със среден темп от 8% 
годишно. Затова китайците 
търпят режим, който не са 
избирали. Едва ли конфуциан-
ството или официалната иде-
ология на ККП са толкова ва-
жни – в тях нито шефовете, 

нито хората отдавна не вяр-
ват. Самите лидери на КНР 
оценяват обективно своя ре-
жим и признават, че при ико-
номически растеж под 6% го-
дишно Китай може да очаква 
бунтове и революции. Този мо-
мент може би назрява, вклю-
чително заради епидемията.

Икономическите реформи в 
Китай – премахването на „ко-
муните” – местен аналог на 
ТКЗС – и прехвърлянето на дър-
жавната земя за частно полз-
ване на селяните (с правото 
да продават продуктите си) 
започват със селски бунтове. 
Според един от водещите екс-
перти по съвременен Китай – 
руско-американският изследо-
вател Александър Панцов – се-
ляните започват да нападат 
местните секретари на Ком-
партията, да напускат „кому-
ните” и да заграбват земя за 
лично ползване още в края на 
70-те години.

Като ръководител на Ки-
тай, Дън Сяопин осъзнава, че 
това движение може да поме-
те държавата (в китайската 
история селските въстания са 
народна традиция). Икономиче-
ските реформи реално започ-
ват „отдолу”, а Дън им придава 
специфичен формат и насока.

Подобна е ситуацията и 
с работническите вълнения. 
През последните години стач-
ки в Китай избухват все по-

често. Тъй като всички проф-
съюзи, с изключение на офици-
алните, са забранени в тази 
страна (официалните синдика-
ти са изцяло под контрола на 
правителството и обикнове-
но не провеждат стачки), ки-
тайските работници стачку-
ват, като се организират с по-
мощта на неформални групи. 
Някои стачки имат радикален 
характер и стигат до жесто-
ки сблъсъци с властта. През 
1989 г., по време на безредици-
те, китайските работници за-
почват масово да се присъеди-
няват към протестиращите 
студенти и настояват фабри-
ките да се предадат за само-
управление от трудовите ко-
лективи. Работническото дви-
жение придобива такива раз-
мери, че китайското ръковод-
ство използва армията, за да 
го ликвидира. Независимо от 
това, и тогава, и днес, в ситу-
ация, в която стачното движе-
ние отново расте, китайско-
то правителство е принудено 
постоянно да мисли за създа-
ване на работни места и поня-
кога прави отстъпки, повиша-
вайки заплатите. Защо?

Китай е страна с огромна 
гъстота на населението и ней-
ният режим има голям страх 
от въстания и бунтове. При из-
бухване в един голям град или 
регион човешката вълна може 
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1. Неизвестен извършител 400 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

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

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

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

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

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

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

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 10 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

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

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

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

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

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

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

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

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

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

38. Статии – Александър Наков според възможностите

39. Социална революция или смърт – Георги Константинов 10 лв

40. Пуста кюския – Лъчезар Кръстев 10 лв

БРОШУРИ:

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

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

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

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

5. За общината 2,50 лв

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

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

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2020 

СВОБОДНА  МИСЪЛ

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
•  На 01.04.1966 г. В Букурещ уми-

ра авторът на „Осъдени души” и 
„Поручик Бенц” – Димитър Тодо-
ров Димов.

•  На 05.04.1928 г. край Троян се са-
моубива легендарният анархист 
Васил Стоянов Попов (Героя).

•  На 06.04.1885 г. в Испания излиза 
първият нелегален вестник „Со-
циална революция”.

•  На 07.04.1897 г. в Хасково е ро-
ден Георги Жечев Текелиев, анар-
хист, писател и редактор на 
анархистки издания.

•  На 08.04.2004 г. в гр. Казанлък 
умира анархистът и есперан-
тист Ганчо Лазаров Дамянов, 
прекарал дълги години в бол-
шевишките душегубки, акти-
вен сътрудник на в. „Свободна 
мисъл”и член на федеративния 
секретариат на ФАБ.

•  На 08.04.1951 г. в Ихтиманския 
балкан са убити от болшевиш-
ката милиция анархистите  Въл-
чо Генев Пантулов и Ангел Тенев 
от с. Бяло поле, Старозагорско.

•  На 08.04.1978 г. в Париж умира 
френско-испанският анархист и 
теоретик Гастон Левал.

•  На 14.04.1993 г. в гр. Кюстендил 
умира анархистът Борислав 
Мянков, участвал в испанската 
революция и прекарал след това 
дълги години в болшевишките 
концлагери.

•  На 16.04.1925 г. е извършен атен-
татът в катедралата „Света 
Неделя” в София, дело на болше-
виките.

•  На 17.04.1925 г. в местността 
„Градище” край Габрово са уби-
ти анархистите четници Милю 
Станев Мишев и Тотю Иванов 
Попов.

•  На 20.04.1899 г. в гр. Ески Фочи, 
Смирна (Турция) е роден анархи-
стът Тодор Михалчев Бакларов 
(д-р Михалчев).

•  На 21.04.1841 г. в гр. Толедо е ро-
ден испанският теоретик и ис-
торик на анархизма Анселмо Ло-
ренцо.

•  На 26.04.1931 г. в София излиза ху-
манитарният анархистически 
вестник „Дармадан”.

•  На 27.04.1925 г. в махала Богда-
новци до Габрово е убит осно-
вателят на Габровската анар-
хистка чета Илия Николов Шаха-
нов (Шанов).

•  На 28.04.1903 г. Павел Поцев Ша-
тев взривява парахода „Гвадал-
кивир” на френската компания 
„Месажери Маритим” на път от 
Солун за Цариград.

•  На 29.04.1903 г. Йордан Попйор-
данов (Орцето) взривява „Банк 
Отоман” в Солун.

•  На 30.04.1903 г. при опит да вле-
зе в телеграфната станция на 
ул. „Сабри Паша” в Солун е убит 
анархистът Коста Кирков.

•  През април 1925 г. са убити от 
полицията анархистките Рахила 
Ангелова и Иванка Симеонова.

ГЕОПОЛИТИКА

Китай: икономика, политика, коронавирус
бързо да разпространи проте-
ста в цялата страна. Алексан-
дър Габуев привежда следната 
аналогия: Китай е като много 
плътен голям мравуняк. В Ки-
тай има много по-малко праз-
но пространство, отколко-
то например в Русия. На едно 
място ще се случи дадено съ-
битие и то бързо ще обхване 
цялата страна, разпространя-
вайки се повсеместно. Стра-
хът от бунтове и стачки, от 
гигантските човешки вълни, 
които могат да се разпрос-
транят бързо в толкова гъ-
ста среда, заставя правител-
ството постоянно да мисли 
за осигуряване на високи тем-
пове на икономически растеж. 
Последното се счита за най-
важната политическа зада-
ча – „политическият капитали-
зъм” по думите на Миланович. 
Именно страховете на ръко-
водството на страната и по-
литическата върхушка (пове-
чето семейства на китайски-
те властници са свързани със 
собствениците на огромни бо-
гатства, на крупни компании) 

ги карат максимално да сти-
мулират икономическото раз-
витие.

Със същия кръг от проблеми 
е свързан и коронавирусът. Ви-
соката гъстота на население-
то и заплахата от бързо раз-
пространение на болестта в 
цялата страна заставят вла-
стите да вземат решителни 
мерки. Епидемията обаче се за-
силва и от други фактори. Ра-
ботата е в това, че в редица 
региони на Китай местната 
медицина е слаба, клиниките и 
болниците са недостатъчни. 
Затова режимът е изплашен 
до смърт от разпростране-
нието на болестта по такива 
места, където живеят стоти-
ци милиони хора. Това би могло 
да доведе както до повишена 
смъртност, така и до масо-
ви безредици. Именно затова 
ръководството на КНР пред-
приема безпрецедентни мерки 
като блокадата на 15-милион-
ния Ухан.

Епидемията може сериоз-
но да навреди на икономика-
та. Икономическият ръст е 
въпрос от критично значение 
за правителството на КНР по 

политически причини. С това 
обстоятелство се обяснява и 
строгият режим на контрол 
над болестта – тя трябва да 
бъде прекратена възможно 
най-бързо, а ръководството на 
КНР ще бъде принудено да сти-
мулира икономическия ръст 
след края на борбата с епиде-
мията.

Коронавирусът не е „био-
логично оръжие, излязло извън 
контрол”. Това е научнофантас-
тичен филмов сюжет, който 
няма връзка с днешната реал-
ност. Научната общност по-
стоянно изтъква нови доказа-
телства, че появата на виру-
са е естествено явление. По-
важно е друго. Икономиката, 
политическата система на 
КНР и социалните проблеми 
на тази страна (понастоящем 
свързани предимно с коронави-
русната епидемия) принужда-
ват ръководството да реша-
ва непрекъснато сложни зада-
чи, с които невинаги се справя. 
Това може да доведе до деста-
билизация на политическата 
система и на икономиката на 
КНР, а с тях и на цяла Азия. •

Колектив на СМ
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ното поле, като променят 
самия ход на бойните дейст-
вия и рушат стереотипни-
те тактики. Евтини и много-
бройни, те налагат нов тип 
бойни действия. Руският ге-
нерален щаб направо заявява, 
че конфликтът в Сирия хвър-
ля светлина върху начина на 
водене на бъдещите войни – 
войни от ново поколение.

Към този момент дроно-
вете на замесените в Сирий-
ския конфликт страни още не 
са влизали в пряк сблъсък, но 
рано или късно ще се стигне 
и до това, което ще има по-
следици от военен и полити-
чески характер.

Употребата на дроно-
ве прави бойните действия 
сложни, многомерни, насите-
ни с техника и поддръжка от 
информационни системи. Про-
блемите с укриване на обек-
ти от разузнавателни дро-
нове, разпознаване на враже-
ски дронове, заглушаване на 
сигналите им и евентуално 
прихващане на управлението, 
както и въпросите на взаимо-
действието на самите дро-
нове помежду им и с други оръ-
жейни системи и личен със-
тав, защитата на дроновете 
от заглушаване – във всичко 
това все още има много неяс-
ноти. Рисковете от „дроно-
ва грешка” с опасни последи-
ци нарастват и не е извест-
но как точно могат да бъдат 
контролирани.

Човекът все още заема 
централно място и в съвре-
менните въоръжени сили, но 
капацитетът на човешкия 
фактор да контролира БР, да 
реагира на изостряне на си-
туация вследствие грешка на 
системите поставя тревож-
ни въпроси. При това воля за 
обсъждане на нова Женевска 
конвенция не се забелязва.

Превъзходството на САЩ 
в дронове не е същото като 
положението с наземните 
БР. Повечето използвани от 
американската армия назем-
ни роботи имат поддържащи, 
небойни функции. Подходът 

в тази област е много пред-
пазлив. Американската армия 
смята, че времето на истин-
ски наземни БР ще настъпи, 
едва когато бъдат решени 
проблемите на взаимодейст-
вието „човек-машина” с небой-
ни роботи. Засега не същест-
вуват модели, които са на-
пълно автономни на терена, 
а управляването им от опе-
ратори поражда трудности. 
Пълноценен наземен БР не се 
предвижда по-рано от 2023 г.

Предпазливостта на воен-
ните с този тип БР се обяс-
нява с няколкото случая, при 
които роботизирани оръдия 
и картечници са причинили ги-
белта на свои войници.

Китай и Русия заявяват, че 
разполагат с надеждни таки-
ва машини, което обаче е съм-
нително, предвид провала на 
един такъв руски комплекс в 
Сирия.

Само успех в системите на 
т. нар. изкуствен интелект 
(ИИ) би могъл да обърне ситуа-
цията и на бойните полета да 
се появят например танкове 

без екипаж, способни да раз-
познават цели, да различават 
своите от противника, да се 
пазят от поражение, да нана-
сят ефективни удари и да взе-
мат сами решение. Това оба-
че няма изгледи да се случи в 
близките 10-15 години.

Съчетаването на ИИ със 
смъртоносни устройства е 
опасна тенденция. За съжале-
ние Русия и САЩ блокираха ре-
золюция на ООН за забрана на 
разработването на техноло-
гиите на боен изкуствен ин-
телект. Остава притесне-
нието, че никой не може да 
предскаже поведението на 
такива „умни оръжия” на бой-
ното поле.

Най-много промени се забе-
лязват във военноморските 
сили (ВМС), където САЩ отно-
во е лидер в областта на „ак-
вадроновете”. Водещите по-
зиции обаче не са достатъч-
ни, за да гарантират безопас-
ността на американските ко-
раби и дори крайбрежни зони.

Русия и Китай усилено ра-
ботят над водни БР, както 

автономни, с възможности 
за много дълбоко потапяне, 
така и аквадронове за взаи-
модействие с подводници, на 
чийто борд се намират, пре-
ди да се появи задача за тях.

Аквадроновете в някои от-
ношения са по-лесни за произ-
водство от въздушните дро-
нове и далеч по-евтини от пи-
лотираните апарати.

Затова намаляващата 
преднина на САЩ в тази об-
ласт повишава риска от въз-
никване на конфликти с не-
предсказуемо развитие. Ана-
лизът показва, че развитие-
то на морски БР води до из-
равняване на потенциала на 
ВМС на различните страни, 
което допринася за общата 
несигурност. Тревожна е неяс-
нотата как именно САЩ въз-
намеряват – и осъзнават ли 
изобщо, че е необходимо – да 
отвърнат на предизвикател-
ството.

Относно общите принципи 
на БР, водещите страни раз-
виват няколко ключови кон-
цепции. Една от тях е „рояк 

роботи”, координирано взаи-
модействие на големи количе-
ства роботи, еднотипни или 
с малко типове в рояка, при 
което се постига ефективно 
пробиване на противникова 
отбрана и нанасяне на макси-
мални щети. Тази концепция е 
водеща в САЩ, Русия и Китай.

Ако такъв рояк получи из-
куствен интелект, то перс-
пективите за употребата му 
променят изцяло всички воен-
ни и политически традиции, 
последиците са непредсказу-
еми за целия свят.

Засега нито една разрабо-
тена система не дава гаран-
ции за избягване или дори ня-
какво минимизиране на косве-
ни разрушения и жертви, то-
ест поражения на невоенни 
обекти и цивилно население. 
Въпреки че военните деклари-
рат безпокойство по въпро-
са, не прекратяват поръчки 
за нови разработки на такива 
системи.

В заключение, като комен-
тар ще отбележа, че авто-
рът старателно е избегнал 
преплитането на военната 
тематика с полицейската. 
Прилагането на БР за полицей-
ски задачи следва да се очаква 
в скоро време.

Странно звучи също на-
търтването на „централ-
ната роля на човешкия фак-
тор”, защото логиката дик-
тува тъкмо отказ от този 
фактор – тогава ще бъде осъ-
ществена мечтата на всеки 
„император” да мести войски-
те си като пешки по шахмат-
на дъска, без да се опасява, че 
пешките току виж качили иг-
рача на гилотината. Логика-
та подсказва също, че съкра-
щенията на войници чрез за-
мяната им с роботи ще повле-
че предсрочно пенсиониране 
на множество генерали, кои-
то надали ще бъдат доволни 
от прогонването им от вкус-
ната и обилна хранилка.

В скрупулите на военни-
те и политиците за „косвени 
жертви” и „приятелски огън” 
не вярвам и не съветвам чи-
тателите да вярват. •

Преразказал: Николай Теллалов

ВОЙНИТЕ НА БЪДЕЩЕТО
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