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Внимание, 
анархисти!
„АНАРХИСТИ!” С такива ругат-
ни в Туитър Доналд Тръмп неза-
бавно посрещна избухналите в 
САЩ протести след убийство-
то на Джордж Флойд. Удиви-
телно е колко бързо президен-
тът беше информиран за по-
литическите убеждения на де-
монстранти, мнозинството 
от които носеха защитни мас-
ки през устата и носа. Никак 
не е удивително обаче, че той 
използва именно този термин. 
Анархизмът винаги е бил опо-
рочаван по този и подобни на-
чини – например с медийни фра-
зи от рода на „в Сомалия цари 
анархия”, за да се избегне всяко 
сериозно отношение към един 
системен идеен светоглед.

При по-внимателно вглеж-
дане в подобни словосъчета-
ния не е трудно да се види без-
смислието на такива инсину-
ации. Анархия на гръцки озна-
чава „без власт”, но описани-
те по-горе събития страдат 
не от липсата на власт, а от 
нейния излишък. В Сомалия на-
пример „цари” властта на фа-
натичната секта „Ал-Шаба-
аб”. Затова, когато говорят 
за „анархисти”, които „беснее-
ли” по нощните улици, по-скоро 
целят да очернят протести-
ращите като вандали и граби-
тели, варвари и врагове на ци-
вилизацията, с които е необхо-

димо да се води безкомпромис-
на борба и дори да се унищожа-
ват.

Малко вероятно е президен-
тът Тръмп да е запознат пове-
че с анархизма, отколкото със 
социализма, либерализма или 
монизма. Ако беше прочел поне 
няколко страници, да речем на 
Михаил Бакунин или Ема Гол-
дман, на Ерих Мюзам или Мъри 
Букчин, щеше да се изненада, 
че анархизмът не се състои в 
разграбването на магазини за 
маратонки, а в стремежа към 
колкото е възможно повече об-
ществени блага с възможно 
най-голяма лична свобода. То-
ест, той е обратното на не-
олибералната експлоатация и 
полицейския произвол. Разбира 
се, в анархизма има много те-
чения, но те са обединени от 
основния социален принцип на 
солидарността (тоест от 
това, което беше и е търсено 
навсякъде по време на панде-
мията на Короната), а не кон-
куренцията и съперничество-
то. Добър, здравословен жи-
вот за всички, а не порочно, 
привилегировано богатство 
за малцина. Уважение към хора-
та и природата вместо пре-
зрение и опустошение. С други 
думи: ако логично обмислим ло-
зунгите на Френската револю-
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ТЕМА НА БРОЯ: НЕ МОГА ДА ДИШАМ!

Солидарност с въстаналите 
в САЩ

На 25 май в Минеаполис, САЩ 
четирима полицаи арестуват 
Джордж Флойд за предполага-
емо използване на фалшива 
двадесетдоларова банкнота.

След като му слагат белез-
ници, трима от тях го пова-
лят и задържат на земята, до-
като полицай Дерек Шовин го 
души повече от осем минути, 
дори след като той очевидно 
е загубил съзнание – публична 
екзекуция.

Полицейското насилие в 
САЩ е едно от основните 
оръжия на държавата, която 
го използва безразборно, за да 
пази властта си. Инициатор 
и участник в стотици импе-
риалистически военни опера-
ции, американската държава 
бомбардира цивилни и ограб-
ва капиталистическата пе-
риферия, тероризира не само 
планетата, но и собствено-
то си население, особено бе-

дните му слоеве – предимно 
африканци и индианци.

Строгото класово разделе-
ние на американското обще-
ство, в което малък елит при-
тежава огромната част от 
богатството на страната, 
където хиляди работници за-
гиват заради лоши условия на 
труд, стана още по-безочливо 
с развитието на пандемията, 
когато стана очевидно, че ос-
новната маса от жертвите 
са от най-бедните, отритна-
ти и репресирани класи.

Хората от тези класи и ра-
сови общности заляха стоти-
ци градове в САЩ през послед-
ните дни, влязоха в сблъсъци 
с полицията, строяха барика-
ди, палиха полицейски участъ-
ци и разрушаваха символи на 
капитализма. Хиляди хора се 
вдигат на бунт, вбесени от 
смъртоносния расистки реп-

ОБЩО ПОСЛАНИЕ 
НА АНАРХИСТКИ ФЕДЕРАЦИИ
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ция и Всеобщата декларация за 
правата на човека, ще се ока-
жем в анархията, а не при До-
налд Тръмп или в полицията, 
която убива беззащитни граж-
дани. Последното, разбира се, 
нарушава не само държавно 
утвърдения, но и общочовеш-
кия закон. Следователно нару-
шителите не са   онези, които 
наричат   анархисти, а тези, 
които малтретират, измъч-
ват и убиват други хора.

Ако това беше изолиран слу-
чай, сегашното въстание би 
могло да се счита за пресиле-
на реакция. Това обаче не е из-
ключение, а поредната от мно-
гото лични трагедии. През 
2016 г. от полицията в САЩ 
са убити 1093 души (а през ми-
налата – 1042)! Преди някол-
ко години вестник Гардиън си 
направи труда да документи-
ра тези случаи, а четенето на 
кратките некролози е сърце-
раздирателна задача. Жертви-
те са психично болни голи хора, 
травмирани ветерани, лоялни 
пенсионери, чието разпятие 
е било взето за оръжие, хора, 
арестувани за банални престъ-
пления, подложени на електро-
шокове без медицинска помощ, 
лъжливо обвинени. Това са само 
част от случаите, често дос-
татъчно добре документира-
ни.

Анархистите са твърдо 
убедени, че съществуват по-

добри форми на социално вза-
имодействие, отколкото 
разполагането на паравоен-
ни сили за сигурност, които 
бият или стрелят, преди да 
задават въпроси. В това от-
ношение президентът Доналд 
Тръмп е прав, когато говори за 
„анархисти”: много хора на ули-
цата – вече не само в САЩ – ис-
кат един по-добър свят и кол-
ко сериозно се отнасят към 
това се доказва от факта, че 
по време на пандемията те се 
излагат на двойна опасност.

Легитимирането на власт-
та често се основава на аб-
сурдни оправдания като това 
на американския сенатор Том 
Котън, който настоява за по-
жестоки действия от полици-
ята и дори от армията под ло-
зунга „нулева толерантност 
към насилието”, макар че про-
тестите са насочени именно 
срещу систематичната толе-
рантност към насилието от 
страна на държавата. Незави-
симо дали става дума за двой-
ни стандарти, или за служеб-
но лицемерие, анархистично 
обученото око е един от най-
острите инструменти за раз-
обличаване на измамната ре-
торика на властта.

Това не е първият път, ко-
гато насилствената поли-
цейска намеса предизвиква 
отмъстително насилие, кое-
то от своя страна провоки-
ра нова насилствена полицей-
ска намеса и затваря пороч-

ния кръг. Между другото, този 
път много журналисти ста-
наха жертви – някои умишле-
но пръскани със сълзотворен 
газ или обстрелвани с гумени 
куршуми (този път повече от 
125 случая!). Това не трябва да 
ни изненадва, тъй като те от-
ново са смятани за „врагове на 
народа”.

Миналата седмица феми-
нистката и активистка Тами-
ка Малори подчерта в гневна 
реч, която се разпространи 
широко в Интернет, явното 
противоречие: привърженици-
те на правене на бизнес, кой-
то ограбва както масата от 
хората, така и планетата, се 
възмущават истерично, ко-
гато безправните ограбват 
някой магазин в гнева си, под-
хранван от години и векове. В 
оригинал: „Това, което прави-
те, е мародерство” и отгово-
рът: „Вие ни научихте”. Така тя 
следва критичната традиция, 
като изтъква, че престъпле-
нията на управляващото ста-
тукво се третират със за-
творени очи, а съпротивата 
на възмутените се разглежда 
под лупа.

Ето защо, когато някой 
като Доналд Тръмп оскърбя-
ва протестиращите като 
анархисти, всички, които ис-
кат един по-справедлив свят, 
трябва да отговорят гръмко: 
Да, ние сме анархисти. И се 
гордеем с това! •

Илия Троянов

ТЕМА НА БРОЯ: НЕ МОГА ДА ДИШАМ!

Внимание, анархисти!
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ресивен апарат, от задушава-
щите експлоатация и репре-
сии, и отказват да признаят 
властта на полицията, арми-
ята и националната гвардия. 
По заповед на президента 
Тръмп репресивният апарат 
тероризира протестиращи-
те с масови арести, гумени 
куршуми и дори убийства на 
протестиращите, осмелили 
се да влязат в леговището на 
звяра и да се изправят срещу 
жестокостите на държавата 
и капитализма.

На страната на въстана-
лите американци застанаха 
хиляди борци – от Мексико и 
Бразилия до Англия, Франция, 
Белгия, Гърция, Палестина и 
Израел. Те понесоха знамето 
на революцията в САЩ в бор-
бата срещу репресиите, наси-
лието, расизма, бедността и 
експлоатацията. От проте-
стите и уличните сблъсъци за 
Джордж Флойд и всички убити 
от полицията на САЩ, сблъсъ-
ците в Мексико заради смър-
тта на Джовани Лопез, пре-
бит до смърт от полицията 
заради това, че не носил мас-
ка пред собствения си дом, 
протестите срещу кръво-
жадната фашистка политика 
на правителството на Болсо-
наро в Бразилия, общата бор-

ба на палестинци и израелци 
срещу съвременния апартейд 
на Нетаняху, чиято последна 
жертва е Ихад Елкхалак, пре-
махването на символите на 
робството по улиците на Ан-
глия, до класовите и социал-
ни борби във Франция, които 
продължават да се засилват, 
независимо от репресиите и 
насилието.

Това са братята и сестри-
те от нашата класа, които 
се борят за оцеляване по всич-
ки кътчета на света и вди-
гат юмрук срещу жестокост-
та на държавата и капитали-
зма и изпращат послание до 
всички съпротивляващи се 
хора. Те са репресираните и 
експлоатираните, които ос-
ветяват пътя на съпротива-
та, те поддържат революция-
та жива и се борят за премах-
ването на държавите и капи-
тализма, за социална солидар-
ност, равенство и свобода!
БЕЗ СВОБОДА НЯМА МИР
РАЗЛИЧЕН СВЯТ НЕ Е ВЪЗМО-
ЖЕН, ДОКАТО СЪЩЕСТВУВАТ 
ДЪРЖАВАТА И КАПИТАЛИ-
ЗМЪТ
БОРБА ЗА СВЕТОВНА СОЦИАЛ-
НА РЕВОЛЮЦИЯ •

Анархистки федерации от 
Словения, Хърватия, Италия, 

Гърция, Франция, Белгия, Мексико, 
Иберия, Аржентина, Британия 

и др.

ТЕМА НА БРОЯ: НЕ МОГА ДА ДИШАМ!

Солидарност с 
въстаналите в САЩ
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Не мога да дишам!
На 11 август 1965 г. избухва 
Въстанието в Уотс – район 
на Лос Анджелис. Полицаи се 
опитват да арестуват два-
ма чернокожи мъже и майка им 
за шофиране „в нетрезво със-
тояние”, те „оказват съпро-
тива”, в квартала бързо раз-
бират, че ченгетата ритат 
бременна жена, събират се 
и започват да ги навикват и 
замерят с каквото им падне. 
При шестдневните „безреди-
ци” са мобилизирани 14 хиляди 
запасняци, загиват 34 души, 
1032 са ранени, 3438 – арес-
тувани и са нанесени щети 
за повече от 40 милиона дола-
ра. По този повод в брой 10 на 
списание Ситуационистки Ин-
тернационал Ги Дебор пише: 
Кой защити въстаниците в 
Лос Анджелис с думите, които 
заслужават? Ние ще го напра-
вим. Нека икономистите пла-
чат за загубените 40 милиона 
долара, урбанистите – за един 
от своите най-лъскави супер-
маркети, излетял в пламъци и 
дим, и кардинал Макинтайър – 
за застреляния заместник-ше-
риф; нека социолозите да се 
оплакват от абсурдността и 
опиянението на това въста-
ние. … Въстанието в Уотс от 
1965 г. беше вик срещу обще-
ството на зрелищата и сто-
ките, протест срещу нечо-

вешкия живот. Калифорний-
ските власти разбраха това 
отлично, като обявиха „воен-
но положение”.

Отвъд грабежите, черноко-
жите поставиха проблемите 
на живота в мрачната епоха 
на неолибералния тоталита-
ризъм. Днес същият този то-
талитаризъм е станал по-ко-
варен, по-абсолютен, в Севе-
ра и Юга на планетата. Въ-
преки че голяма част от чове-
чеството все още спи, теро-
ризирано с плашилото на ко-
ронавируса, окуражаващи но-
вини пристигат от най-нео-
чакваното място. Едва десет 
дни след жестокото убий-
ство на Джордж Флойд в Ми-
неаполис, в северната част 
на страната, улиците на 140 
града в САЩ са щурмувани от 
пламнали множества от хора 
с всякакви цветове – черноко-
жи, разбира се, но и бели, ази-
атци, латиноамериканци, не-
легални имигранти, млади и 
стари, опитни бойци и обик-
новени хора. Това са просто 
анархисти, несретници, озло-
бени – оплю ги обитателят 
на Белия дом, след като пред-
видливо се скри в бункера си. 
Какво искат тези „професио-
нални анархисти”,  както ги 
нарече той? Справедливост 
на първо място. Викът, кой-

то кънти из цялата страна – 
Не мога да дишам!, – показва 
просто и ясно проблемите 
на живота, с които се сблъск-
ва нашето нещастно обще-
ство.

Това е точно като в Уотс 
през 1965 г. Какво ще се слу-
чи? Едно по-малко мрачно бъ-
деще? Трудно е да се каже. 
Ние сме само в началото. 
Вече предвиждат поражение-
то – фалшивите пророчест-
ва на драскачите, които при-
писват на коронавируса съм-
нителната заслуга да осве-
ти една нова ера на социално 
опитомяване. И не на послед-
но място – този великолепен 
бунт нареди на точното мяс-
то кофите за боклука на ис-
торията, за политически ко-
ректните философи, които 
бъркат правителства и наро-
ди, за да ни баламосват, че Се-
верът по природа бил расист-
ки, империалистически и по-
тискащ, а Югът – „деколони-
ален”, епистемиологично ал-
тернативен, междукултурен 
и т. н.

От чудовищния град от-
правяме чест и слава на нови-
те и стари бунтовници на Съ-
единените щати! •

Клаудио Албертани, 
À contretemps
3 юни 2020 г.
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Така изглежда 
историята
СА Щ ,  СВЕТ ЪТ  И  К АПИТА ЛИЗМ ЪТ

Пиша този текст осем дни, 
след като убийството на 
Джордж Флойд в Минеаполис 
отприщи веригата от без-
крайни манифестации на ла-
винообразен гняв в САЩ и в 
чужбина. Изненадващо мно-
жество градски, държав-
ни служители и дори шефо-
ве на полицията се опитват 
да укротят това нараства-
що движение, като изразя-
ват неодобрението си срещу 
убийството. Както често се 
е случвало и преди, полици-
ята не може да се поучи от 
историята и с бруталните 
си действия само подклаж-
да огъня. Тя обаче няма голям 
избор. Задачата на нейни-
те началници от правител-
ството е още по-трудна, за-
щото тяхната власт се кре-
пи на абстрактни идеи от 
рода на безпристрастност и 
справедливост с използване 
на сила за поддържане на об-
ществения ред. Оттук и дос-
та тесният диапазон от от-
говори, като се започне от 
заплахата на Тръмп да „раз-
върже кучетата” и разпореж-
дането му губернаторите да 
„овладеят” демонстрациите 

или да „се окажат банда иди-
оти”, до сърцераздирателния 
либерален призив на Байдън 
към полицията „да стреля в 
краката, а не в сърцето”. Как-
то стратегията на изчаква-
нето да стихне енергията, 
така и стратегията на те-
рора, насилието и съда за ней-
ното потискане имат една и 
съща цел: връщане към „нор-
малното състояние”. Още в 
самото начало обаче състоя-
нието беше много далеч от 
нормалното.

Никой не очакваше това 
въстание, макар че убийства 
като това на Джордж Флойд 
не са изключение. През про-
летта CoVID-19 естествено 
беше в центъра на тревоги-
те. Само допреди седмица го-
лемият проблем за медиите 
и правителството беше съ-
живяването на американска-
та икономика въпреки запла-
хите за здравето. Явно оба-
че под повърхността на зе-
мята добрият „стар кърт” на 
Маркс – силите на социални-
те катаклизми, предизвика-
ни от присъщото на капита-
лизма състояние на нещата – 
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ТЯХНАТА ВОЙНА

CoVID-19 като биологичното оръжие
Няма да разглеждам версията 
за „изкуствено създадения” на-
стоящ „бич божий”. Приканвам 
читателите единствено да 
погледнат на коронавируса в 
контекста на изложените в 
предишната статия „особе-
ности на биологичното оръ-
жие”.

И така, съгласно авторите 
на военни и свързани с воен-
щината анализи, биологично-
то оръжие като феномен при-
тежава редица предимства 
и няколко важни недостатъ-
ка, които за жалост на ми-
зантропите ограничават – а 
може би само създават така-
ва илюзия – пълноценната му 
употреба за постигане на ви-
сши политически, икономиче-
ски и други, явно много важни 
цели.

Първото изтъкнато от по-
знавачите на военната стра-
тегия и военните биотехно-
логии предимство е неговата 
„висока ефективност”.

Дотук КВ-19 я доказва, 
като почти счупи грипните 
рекорди и диша във врата на 
болестите, с които сме ся-
каш свикнали и не предизвик-
ват у нас паника – туберкуло-
зата и пневмонията.

По втория показател 
„трудно откриване на факта 
на агресия посредством би-
ологично оръжие” КВ-19 също 
бележи отличен успех, макар 
и чисто служебно. Орди от 
коментатори „доказаха” ес-

тествения му произход, като 
квалифицираха и основател-
ните съмнения, и наистина 
налудните претенции за „ос-
ъждане на виновните да из-
платят обезщетения” като 
„фейк”.

Третото – „скритият пери-
од на заразата” – буди доста 
въпроси, които или остават 
без ясен отговор, или получа-
ват толкова много противо-
речащи си отговори, че всяка 
яснота се губи в създадения 
шум.

Дотук като че ли е извест-
но, че инкубационният пери-
од на коронавируса варира 
от две седмици до повече от 
месец. Нещо повече – между 
40% и 90% от заразените не 
развиват НИКАКВИ симпто-
ми, което ще рече – НЕ боле-
дуват, но пренасят заразата 
достатъчно ефективно. Към 
момента на написване на ста-
тията доказано заразените 
наброяват над три милиона 
души, а починалите са близо 
триста хиляди.

Четвърто – „огромното 
разнообразие кандидати, под-
ходящи за ролята на бойни па-
тогени”. Коронавирусът по-
казва собственото си еди-
нично разнообразие от пре-
дизвиквани симптоми (вклю-
чително и пълна липса на съ-
щите), широки параметри на 
оцеляване в неблагоприятни 
условия, взаимодействие с 
вече налични в организма не-

дъзи и смущения,… което е по-
скоро разнобой в обобщаване-
то на данните от развитие-
то на пандемията. Изниква 
въпрос – има ли някъде някак-
ва организация, която да пра-
ви както научно-теоретични, 
така и чисто практически – с 
оглед на резултативна тера-
пия – изводи от бедствието? 
Получава ли коректна и дос-
татъчно пълна информация 
от отделни болници и здраве-
опазващи национални центра-
ли (щабове по борба със зара-
зата), за да може да строи 
модели и да дава препоръки? 
Да анализира правилно ситу-
ацията, природата на вируса 
и неговите точно дефинира-
ни „поразяващи фактори”? Или 
хаосът от догадки, спекула-
ции, откъслечни впечатления, 
предразсъдъци и обикновена 
глупост продължава да се ви-
хри под надзора на властови-
те институции? Укрива ли се 
информация? Споделя ли се де-
зинформация между държавни-
те органи, създадени според 
декларациите си да предпаз-
ват населението тъкмо от 
такива беди?

Дали това не е дебел на-
мек, че честността и от-
критостта по въпроса не би 
била по-добра стратегия за 
изясняване с какво наистина 
се сблъскваме и как да се спра-
вим?

Преди повече от век тази 
стратегия е била вече фор-

мулирана в кратката фраза 
„Анархията е майка на реда”.

Защото досега виждаме 
глобално и местно безредие, 
непоследователни и незнайно 
как обосновани „мерки”, смеси-
ца от адекватни и откровено 
безумни действия от стра-
на на институциите, които 
са точно противоположни на 
системата „анархия”, която 
пък не просто предполага, а 
изисква всеобща взаимопо-
мощ и колективно вземане на 
решения в напълно прозрачна 
информационна среда.

CoVID-19 демонстрира на-
пълно и петото предимство 
на биологичните оръжия, осно-
вани върху микроскопични ак-
тивни агенти – „самоподдър-
жащ се процес на поразяване, 
т. е. епидемия”.

Впечатляваща е и гъвка-
востта на заразата (шеста 
точка от списъка предим-
ства) – тя е между почти 2 и 
близо 6 пъти по-лесна за пре-
даване от болен към здрав чо-
век в сравнение с привичните 
ни сезонни грипни епидемии 
(които досега не са ставали 
повод за карантинна паника 
и социално-икономическа кри-
за с постепенно изостряне на 
световната политическа об-
становка). Според последните 
версии КВ-19 уврежда хемогло-
бина в червените кръвни тел-
ца. Какво значи това? Значи, 
че образно казано имаме един 
голям склад с продоволствия 

насред населени места с гла-
дуващо в тях население, но 
превозването на храни до бед-
стващите опира в броя ками-
они (червените кръвни телца). 
И щом броят „камиони” нама-
лява, населението измира, кол-
кото и да пълним централния 
склад с продукти (кислород). 
Буквално – апаратите за из-
куствено дишане са безпо-
лезни, а и самото им поста-
вяне травмира дихателните 
пътища, дава възможност за 
проникване на странични за-
рази (неликвидираните комай 
никъде „вътрешноболнични 
инфекции”) в организма. Без-
полезен е и апаратът, който 
пряко, без посредничество-
то на белите дробове насища 
кръвта с кислород – увредени-
те еритроцити не могат да 
го доставят до други тъкани 
и органи. Спасението е може 
би в кръвопреливане, доставя-
не на здрави червени кръвни 
телца на заболелия,… но откъ-
де толкова кръв? Откъде тол-
кова еритроцитна маса?

Някъде в края на 1980-те и 
началото на 1990-те имаше 
анонси за японски прототи-
пи на „изкуствена кръв”. Ико-
номическата логика на пазар-
ните отношения обаче рече и 
отсече: скъпо! Нерентабилно! 
При наличие на огромно коли-
чество кръводарители (за го-
ляма част от които кръвно-
то донорство е сериозен ли-
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Така изглежда историята
беше прокопал своята гале-
рия към дневната светлина.

В годините след движение-
то „Окупирай” анализът се фо-
кусираше върху противопос-
тавянето на 1% и 99%: нера-
венствата станаха не само 
„проблем”, който интересува 
социолози и икономисти, но 
също така реалност, непо-
носима за армията работни-
ци, обслужваща нуждите на 
урбанизираните богаташи – 
без да говорим за милионите 
хора, работещи в несигурни 
условия в „Дивия Запад”, да-
леч от глобализираните ме-
га-градове на Америка. Криза-
та от CoVID-19 направи това 
неравенство още по-очевид-
но, като осветли глупостта, 
некомпетентността и алч-
ността на властниците.

В същото време спиране-
то на икономиката – започ-
нало, за да смекчи последици-
те от вируса и прераснало в 
депресия с гигантски разме-
ри – разкри, че обществото, 
в което господства стреме-
жът за трупане на капитал, 
е неспособно да се справи с 
катастрофалното социално 
положение. Спирането имаше 
смисъл за някои, осъзнали за-
плахата от ускореното дви-
жение към климатична ката-

строфа, и дори за онези, кои-
то разсъждаваха за ежеднев-
ните несгоди – стресът, ло-
шата храна, замърсяването, 
промишлените аварии и тру-
довите злополуки. Непосред-
ствената опасност за здра-
вето обаче ни връхлетя и се 
наложи да действаме. Хора-
та откриха неподозирани 
сили: стотици стачки на ра-
ботници в най-различни сек-
тори дадоха ясен знак, че от-
казват да понасят презре-
нието на шефовете към тях-
ното здраве; В Съединените 
щати те се организираха, за 
да посрещнат нуждите от 
храна на своите общности. 
Дискусиите – и някои дейст-
вия – бяха съсредоточени вър-
ху стачките срещу наемите, 
които имаха положителен 
ефект за безработните, за-
щото те не бяха в състояние 
да плащат постоянно растя-
щите, непосилни наеми.

В следващите няколко сед-
мици се очаква собственици-
те и банките да започнат да 
си искат наемите и заемите 
в цялата страна. Ще премине 
ли тогава полицията от обга-
зяване, побой и следене на ан-
тирасистките демонстран-
ти към изхвърляне на десет-
ки милиони хора на улицата – 
трайно безработни, които 
не могат да си купят храна, 

а камо ли да си платят нае-
ма? Какво ще се случи с учи-
телите, със социалните ра-
ботници и с държавните слу-
жители, които в момента са 
уволнени, защото касите са 
празни, а милиардите долари 
са похарчени за „стимули” на 
компаниите, на които и без 
това съвсем скоро им бяха 
намалени данъците? Макар 
че борбата срещу белия ра-
сизъм беше основната причи-
на, сегашното движение зна-
чително се разрасна както 
по своя състав, така и по ми-
шените на своето недовол-
ство в сравнение с предиш-
ни подобни бунтове. Приятел 
от Минеаполис ми писа, че в 
някои моменти протестира-
щите са предимно бели. Веро-
ятно много от тях са разбра-
ли, че расизмът е проблем, за 
който белите хора трябва 
да поемат отговорността 
чрез действия, но също така, 
че собственото им недовол-
ство трябва да вибрира ясно 
в резонанс с гнева на техни-
те черни съграждани. Лека-
ри, сестри и болногледачи в 
Ню Йорк, които получават 
ежеседмични благодарнос-
ти, вчера използваха възмож-
ността да изразят подкре-
пата си за протестиращи-
те срещу полицията. Тръмп 
е прав, когато казва на губер-

наторите: „Ако не го спрете, 
ще стане по-лошо”.

Съединените щати се на-
редиха в дългия списък от 
страни, разбунтували се сре-
щу своите лидери в последно 
време – от Ливан и Алжир до 
Великобритания и Франция. 
Разбира се, че навсякъде е раз-
лично и репресиите, които в 
крайна сметка тласкат хора-
та към бунт, са многообраз-
ни, но това са нюанси, вписва-
щи се в една и съща система. 
Вчера в Париж 40 000 души, 
мотивирани от американ-
ския импулс, се мобилизираха 
срещу полицейското насилие 
над араби, чернокожи и ими-
гранти. Това е част от про-
цеса на борби, приели многоо-
бразни форми през последни-
те десетилетия – от съпро-
тивата срещу разпада на об-
щественото образование до 
движението на жълтите жи-
летки срещу социалната раз-
руха в така наречената пери-
ферна Франция, включител-
но борбата срещу пенсион-
ната реформа. В територия 
като САЩ, която е по-голяма 
и по-слабо централизирана 
икономически и администра-
тивно от Франция, сливане-
то на различните движения 
може да се окаже по-трудно. 
И все пак последните стачки 
на учителите в различните 

щати са предизвикани от съ-
щите дълбоки житейски про-
блеми като действията на 
наемателите в Лос Анджелис 
и Сан Франсиско или отказът 
от миналата седмица на шо-
фьорите на автобуси в Ми-
неаполис и Ню Йорк да бъдат 
реквизирани за транспорт 
на арестуваните от полици-
ята.

Сегашната вълна на про-
тести може да отшуми – сре-
щу нея се насочват както въ-
оръжени репресии, така и же-
стове на „помирение” – един-
двама полицаи може дори да 
полежат малко в затвора. 
Със сигурност ще се опитат 
да използват енергията на 
бунта с надеждата да пре-
дизвикат интерес към едни 
избори, които изглеждат все 
по-маловажни. Въпреки това, 
точно както икономически-
ят срив, причинен от коро-
навируса, разкри дълбоката 
системна слабост на съвре-
менния капитализъм, така 
движението, предизвикано 
от убийството на Джордж 
Флойд, е главен етап от ис-
торическото въстание, към 
което зове настоящата кри-
за на човечеството. •

Пол Матик-младши
3 юни 2020 г.

Lundi matin, № 246
8 юни 2020 г.

» » » продължава от страница 2



юни 2020, брой 64

чен доход поради липса на дру-
га работа) не е нужно произ-
веждане на скъпа синтетич-
на кръв, дарителите са да-
леч по-евтини и някои дори са 
склонни да го правят безплат-
но. Така или иначе, бизнесът 
с кръвни продукти отхвър-
ли предложената алтернати-
ва, а не стана ясно доколко са 
напреднали с прототипа си 
японските биолози. Днес има 
няколко субстанции, частич-
но заместващи „живата” кръв, 
но не е известен пълноценен 
заместител на кръвта. Прос-
то ентусиастите не са полу-
чили навремето финансиране 
на проекта си.

И така, в условия на кисло-
роден глад, увреждане получа-
ват нервната система, мозъ-
кът, белите дробове, бъбре-
ците, черният дроб – всичко. 
Ако болният вече страда от 
някаква органна недостатъч-
ност, състоянието му бързо 
се влошава. Следва печален за 
него и близките му край. В по-
едър мащаб – още една брой-
ка в равнодушната към лични 
трагедии статистика.

И да, КВ-19 е селективен. Не 
измират животни, не вехнат 
житата по нивите. Вирусът 
дори показва предпочитане 
да усмърти по-болнавите, по-
възрастните, чиито дългове 
наследяват деца и внуци, но не 
наследяват недоизчерпаната 
паничка от пенсионните фон-
дове.

Това поразяване с по-голя-
ма вероятност на „излишни-
те гърла”, а не представите-
ли на по-активното – в смисъл 
работоспособност, плащане 
на данъци и потребление (за 
да се върти колелото на ико-
номиката) – население се от-
клонява от традиционните 
изисквания към едно биологич-
но оръжие. Изискванията са да 
удари тъкмо трудоспособна-
та и активна маса граждани. 
За да съсипе икономиката. Да 
ослаби страната с цел нейно-
то поставяне под контрола 
на агресора (при което не е за-
дължителна открита окупа-
ция и агресия, по-фино същият 
ефект се постига чрез марио-
нетни правителства, чрез фи-
нансово-икономическа зависи-
мост). Въпреки че КВ-19 не бие 
най-свирепо „активните”, сри-
вът на стопанските системи 
е налице. Малко звена от тях 
понасят слаби и дори никакви 
загуби (като банките и изоб-
що кредитодателите, наред 
с висшата държавна и корпо-
ративна бюрокрации). Поне-
же масовото тестване е „скъ-
по”, се прибягва до карантини 
и затваряне на рискови сто-
пански единици – ето го иконо-
мическият колапс. По-скъп от 
„скъпото удоволствие” на ма-
совите тестове и съсредото-
чаване върху показалите поло-
жителен резултат.

Впрочем, за тестовете.
Опасно близо до „конспира-

тивните измишльотини”. Не 
е отречен фактът, че „баща-

та” на сегашния ни герой, „Но-
вия коронавирус”, е бил внима-
телно изследван в американ-
ски лаборатории до 2015 г., а 
след това – в китайски инсти-
тути по вирусология, съвсем 
случайно разположени в гра-
да, станал нулево огнище на 
заразата. Работата по този 
вирус е оставила следи и през 
2017 г. във вид на статии в 
научни списания и интернет 
сайтове. Въпрос – между три 
и пет години в тези лаборато-
рии какво точно са правели с 
коронавируса? Дразнели са го 
до побесняване? Смисълът на 
едни „мирни изследвания” (кои-
то не попадат под забрана от 
конвенциите срещу биологич-
ните оръжия) е да бъде изучен 
даден патоген, за да се създа-
дат ваксина и лекарства про-
тив него. Това е обаче логика-
та именно на мирното изслед-
ване. Когато една лаборато-
рия терзае специално избран 
заради своята гадост микроб 
с намерение да го дресира за 
„войник”, правенето на вакси-
на е излишно. Точно така. Из-
работване на ваксина срещу 
„прототипа” е безсмислено пи-
леене на бюджетни средства. 
И изобщо безсмислица, понеже 
никой нарочно няма да пуска 
прототипа на свобода. Ще го 
променят, усъвършенстват и 
чак когато получат последна 
версия на даден боен щам, то-
гава има смисъл да се изготви 
ваксина, намордник, копче за 
контрол над дребното чудо-
вище. Защото върху другите, 
както предишни, така и след-
ващи версии на щама, ваксина-
та може и да не подейства хич 
или недостатъчно добре. А в 
„полеви условия” полученият с 
много старание боен щам по 
природата си е склонен да се 
изменя самопроизволно – нари-
ча се мутация. Тогава ваксина-
та също става неефективна.

Та на какво прилича тутка-
нето няколко години с вирус, 
за който учените доказали, че 
може да се превърне в опасен 
за човека патоген? Защо не 
са направили ваксина още то-
гава? Защо не са подбрали ле-
карства, химикали за убиване-
то на този природен, а значи 
сравнително по-стабилен от 
изкуствено натаманените 
гад? Защо поне не са разрабо-
тили бърз и надежден тест за 
откриването на изчадието?

Сегашните тестове, оказа 
се, често дават грешки, при 
това лоши грешки – не откри-

ват търсеното, даже ако то е 
в наличност. По-добре да бър-
каха, че има коронавирус там, 
където го няма. По-добре да 
бяха „лъжливи овчарчета”, от-
колкото „заспали пазачи”. Но 
са такива. Защото са изра-
ботени вече след избухване-
то на епидемията. Причине-
на от организъм, когото изу-
чавали молекула по молекула 
в продължение на три до пет 
години и не се погрижили да 
му турят звънче, което да го 
издава и така здравната сис-
тема да може ако не да лекува 
болните, поне гарантирано да 
ги разпознава и изолира, за да 
прекъсне процеса на „самопод-
държане”.

На какво прилича това? На 
мирно изследване? На военен 
проект? На глупостта на ум-
ните? На скъперничеството 
на финансиращите изследва-
нето?

Въпроси без отговор – пре-
дупредих за това.

Следващата точка от „пре-
димствата на биологичното 
оръжие”, приложени към кон-
кретния КВ-19, се отнасят до 
високата проникваща способ-
ност на микроскопичните па-
тогени, до липсата на пълна 
гаранция на всички защитни 
средства, освен сериозната 
изолация, която е и скъпа, не 
по джоба на всеки. Каквото и 
да говорят, че „всички сме рав-
ни пред бедствието”. Не сме. 
Някои са доста по-равни. При 
все че се заразиха – британ-
ският премиер, сега и руският 
пръв лакей на самодържеца Пу-
тин и още неколцина държавни 
мъже и жени, при това в риско-
ва възраст.

И, странно, не умряха. Не 
осакатяха.

Значи ли това, че все пак съ-
ществуват ефективни тера-
пии? Надеждни средства за за-
щита от заразяване?

Да не чакаме откровения. 
Някой ден ще ни се изсипят на 
главата.

Да видим това, което се 
вижда.

CoVID-19 наистина с лекота 
прониква през различни защи-
ти. Не само поради естество-
то си, но и благодарение на чо-
вешката глупост. Същата е 
грижливо култивирана, защо-
то глупаците по-лесно се под-
чиняват на управление, а дори 
когато се бунтуват, недовол-
ството им лесно бива прена-
сочвано встрани от причини-
телите на гнева и възмуще-

нието. Маса народ наруша-
ва малкото адекватни каран-
тинни мерки, неспособна да ги 
отдели от глупавите приуми-
ци на „компетентните инсти-
туции”, налагащи тези мерки. 
Маска на устата, носът стър-
чи навън. Алкохолът убива ми-
кробите – хайде да го влеем 
вътрешно (малките шише-
та алкохол вече получиха ново 
име – „антикоронка”), да си ска-
пем допълнително имуните-
та, ама и в кръвта с повечко 
спирт в нея – вирусът няма да 
оцелее!

Публикации за това как КВ-
19 оцелява с часове върху хар-
тия и метал, остава способен 
да заразява – и да продължим 
да си разменяме пари и да раз-
насяме „декларации”, за да ги 
връчим на полицейските па-
трули.

Високата, както се твърди, 
заболеваемост сред медици-
те също се дължи на прояви на 
глупост и небрежност. И те 
носят маски под носа. Пият 
заедно кафета в стаите за по-
чивка. Нямат протоколи за ре-
агиране при нестандартна си-
туация. Не са настоявали за 
такива. Не са настоявали за 
промени в системата, в коя-
то работят.

Последното предимство 
на биологичните оръжия е 
„силното психологическо въз-
действие”. Налице. Макар и то 
да не е заслуга на самия вирус. 
Здравната, административ-
ната, икономическата и други 
системи още в началото пока-
заха пълната си несъстоятел-
ност, пълна импотентност 
пред проблема. Конвулсивни-
те импровизации, видимост-
та на това безсилие най-сил-
но подгряха „психологическо-
то въздействие”. Население-
то с животински усет раз-
бра, че между него и болестта 
не стои рекламираната пре-
ди „защитна стена” от храб-
ри, можещи и знаещи специа-
листи от всички необходими 
сфери. Нямаше дори от про-
словутите маски. Е, те бър-
зо се развъдиха, включително 
„дизайнерски” модели. С кой ли 
знае какви защитни качества, 
но пък хващат окото.

Навярно за част от населе-
нието осъзнаването на това, 
че отново всеки сам трябва 
да се спасява, че отново всеки 
от „простолюдието” е играч-
ка на слепи стихии и тук-та-
ме равнодушна към него лично 
чужда воля, това осъзнаване 

усили непукизма. Ами да ста-
ва каквото ще. Щом не мога 
нищо да направя, щом от мен 
нищо не зависи, щом оставам 
на милостта на съдбата, поне 
да си изкарам добре. Да се пра-
вя, че всичко си е наред. Иначе 
ще полудея от страха.

Кой знае дали това не е 
единствената достъпна в 
случая защита.

И така, ние не знаем дос-
товерно как до нас се добра 
КВ-19. Не знаем дали е исти-
на, че първият щам в китай-
ския град Ухан бил по-мек, но 
попаднал в Италия вече по-зъл, 
а пък другаде отново омеквал. 
Не знаем как точно се е случи-
ла толкова многостъпкова му-
тация, че от недъг на приле-
пи вирусът се нахвърлил вър-
ху хора. Не знаем дали „приро-
дата ни наказва”, дали е „ста-
нала авария”, или целенасочено 
изтребват онези от нас, кои-
то са слаби, възрастни, прос-
то нямат късмет. Не знаем 
дали даже след уталожване-
то ще ни наемат на „прочис-
тени” свободни работни мес-
та. Дали врясъците за спася-
ване на туристическата ин-
дустрия са бели кахъри, дали 
ако ги спасим, няма да загазим 
повече, дали ако ги оставим да 
потънат, не ще изплуват вече 
никога. Не знам доколко и как 
именно ще се промени светът 
„след коронавируса”, както и 
дали ще има „след” или КВ ще 
се превърне в наш постоянен 
сезонен спътник. Не знаем да 
вярваме или не, че според едни 
специалисти у оздравелите се 
появява траен имунитет, а 
според други особеното на ко-
ронавируса е, че имунитет не 
се появява изобщо.

Какво тогава знаем?
Знаем ли как наистина би-

хме искали да живеем?
Знаем ли кой ни пречи да е 

така? Кой ни натиква в неу-
добни рамки, с които се мъчим 
да свикваме някак?

Знаем ли как да се отървем? 
Искаме ли го наистина, за да 
рискуваме?

Това са въпроси, на които 
не е нужно да чакаме отгово-
ри свише и отстрани.

Отговорите са в нас.
И понеже статията е за 

особеностите на биологични-
те оръжия, а не остана място 
за обсъждане на недостатъци-
те, ще завърша така: най-се-
риозното биологично оръжие е 
самият човек. Главният негов 
недостатък е, че не се насоч-
ва срещу онези мишени, които 
наистина заслужават пълно и 
окончателно унищожаване.

Властта е една от тях – 
главната. С многобройните ґ 
метастази в собствените ни 
глави, от които би било добре 
да започнем.

Хора, мислете. Все пак сте 
мислещи оръжия, за разлика 
от КВ-19.

Кой знае дали пък някой ден 
няма да му благодарим, че ни 
е отворил очите към истини, 
пред които сме стискали кле-
пачи досега? •

Васил Арапов

ТЯХНАТА ВОЙНА

CoVID-19 като биологичното оръжие
Най-сериозното биологично оръжие е 
самият човек. Главният негов недоста-
тък е, че не се насочва срещу онези ми-
шени, които наистина заслужават пъл-

но и окончателно унищожаване.
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Александър 
Александрович 
Колченко
(затворник	в	Русия)

Александър (Олександр) Кол-
ченко е задържан в Крим на 

16 май 2014 г. по подозрение, 
че е участвал в „терористич-
на група”, планирала взривява-
не на „Мемориала на вечния 
огън” и паметника на Ленин 
в Симферопол на 8 и 9 май, и 
заради саботаж на ЖП-линия-
та и електропровода. Колчен-
ко също е заподозрян, че е из-
вършил два палежа: на офиса 
на обществената организа-
ция Руска общност в Крим на 
14 април и офиса на партията 
Единна Русия в Симферопол на 
18 април. Делото се води от 
ФСБ.

Александър е анархист 
и антифашист, участвал в 
студентски и екологични ак-
ции. Той се бори срещу так-
сите за обучение и подкрепя 
протестите на работници-
те. За своите анархистиче-
ски идеи често става жертва 
на неонацистки атаки. След 
прожекция на филм за убита-
та журналистка Анастасия 
Бабурова е нападнат от три-
десет нацисти с ножове. В 
този контекст твърденията 
на руските власти, че Алек-
сандър е част от националис-
тическия десен сектор, са не-
лепи. Той отрича тези обвине-
ния.

Твърди се, че Александър е 
част от голяма група, която 

протестира срещу руското 
нашествие в Крим, като ор-
ганизира преки акции. По съ-
щите подозрения са задър-
жани известният режисьор 
Олег Сенцов, както и двама 
активисти от Майдан – Гена-
дий Афанасиев и Алексей Чир-
ний. За всички тях се твърди, 
че са част от Десния сектор 
(украинска ултрадясна органи-
зация). Това е лъжа, тъй като 
освен Чирний, никой от обви-
няемите няма нищо общо с 
Десния сектор, а Александър 
Колченко никога не е споде-
лял националистически идеи. 
Цялото дело е част от руска-
та кампания за заграбване на 
Крим, която включва репре-
сии срещу всеки, който се съ-
противлява на новата власт.

Александър и Олег са осъ-
дени от Севернокавказкия во-
енен окръжен съд на Руската 
федерация съответно на 10 и 
20 години затвор по обвине-
ние в подготовка за взривя-
ване на паметника на Ленин 
в Симферопол (Крим) и под-
палването на офиси, принад-
лежащи на руската общност 
и партия Единна Русия в оку-
пирания Крим. Руското право-
защитно движение признава 
и двамата за политически за-
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НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Ибрахим Гьокчек: вчера бях китарист, днес – терорист
Бас	китаристът	на	турската	лява	
музикална	 група	 Grup Yorum	
Ибрахим	 Гьокчек	 почина	 на	 5	 май	
2020	 година	 след	 323	 дни	 гладна	
стачка.	Преди	това	написа	и	пре-
даде	 писмо,	 в	 което	 описва	 съби-
тията,	 довели	 до	 започването	 на	
гладната	 стачка,	 и	 развитието	
на	 процеса	 до	 момента.	 В	 писмо-
то	говори	 за	обвиненията,	 които	
са	му	повдигнати,	за	борбата	и	на-
деждата	 си.	 Спомня	 си	 за	 своята	
другарка,	 певицата	 Хелин	 Бьолек,	
която	също	обяви	гладна	стачка	и	
загина	на	3	април	2020	г.	Писмото	
му	е	потресаващо.

В беден квартал на Истанбул, 
в стая с изглед към двора гле-
дам през прозореца. Ако изляза 
навън и отида малко по-ната-
тък, мога да видя Босфора, но 
аз лежа на легло. Тежа 40 ки-
лограма. Краката не ме дър-
жат. Мога само да си пред-
ставям как изглежда Босфо-
ра.

На сцената съм, с кита-
ра на врата, окачена на люби-
мия колан с петолъчка… Сре-
щу мен стотици хиляди хора, 
вдигнали юмруци, пеят „Bella 
Ciao” („Сбогом любима”, песен 
на италианските партизани 
от антифашистката съпро-
тива – б. пр.). Ръката ми, коя-
то докосва струните, сякаш 
е най-талантливата ръка на 
света. Краката ми са здраво 
стъпили на земята, има сила в 
тях. Мога да тичам от единия 
до другия край на Истанбул.

И двете истории са истин-
ски… И двете са мои, те са на-
шата реалност, защото жи-
вея в Турция и съм член на гру-
па, която прави политически 
ангажирана музика. Затова 
моята история е само отра-
жение на голямата история на 
моята страна…

Не съм ял нищо вече 310 
дни (към датата на написване-
то на писмото – б. пр.). Може 
да се каже, че чрез глада изра-
зявам себе си или че ми взеха 
бас китарата и затова пре-
върнах тялото си в музикален 
инструмент, за да изразявам 
себе си.

Казвам се Ибрахим Гьокчек… 
От 15 години свиря на бас ки-
тара в група Йорум. Група Йо-
рум е основана преди 35 годи-
ни от четирима студенти и 
има история, изпълнена с мно-
жество обрати, възходи и па-
дения подобно на Турция. Тази 
история ни доведе до дните, 
в които трябваше да обречем 
телата си на глад, за да можем 
да изнасяме концерти.

Един от нашите членове, 
моята скъпа другарка Хелин 
Бьолек, погребахме на 3 април, 
на 288-ия ден от нейната глад-
на стачка до смърт. Аз поех 
знамето от нея.

Може би се питате защо 
членовете на една музикална 
група умират. Защо прибяг-
ват до такова потресаващо 
средство като гладна стач-
ка до смърт?

Отговора на този въ-
прос ще намерите в ужасна-
та действителност, заради 
която Хелин пожертва своя 
28-годишен живот и заради 
която аз гасна ден след ден. 
Група Йорум се роди в борба-
та за права и свободи след 
1980 година*. Издадохме 23 
албума, в които съчетахме 
народната култура със со-
циалистическите идеи. Об-
щият брой на продадени-
те наши албуми надхвърли 2 
милиона копия. Пяхме песни-
те на угнетените народи 
на Анадола и Света. В тази 
страна, каквото преживяха 
всички, които се бориха за 
своите права, опозиционери-
те, всички онези, които меч-
таеха за една свободна и де-
мократична страна, това 
преживяхме и ние. Бяхме за-
държани, арестуваха ни, 
хвърляха ни в затвора, кон-
цертите бяха забранявани, 
полицията щурмува култур-
ния ни център, музикалните 
ни инструменти бяха счупе-
ни. И за първи път, в Турция 
на ПСР (управляващата пар-
тия в страната от 2002 г., 
начело с Р. Ердоган – б. пр.), 
за главите ни бяха обявени 
награди и бяхме включени 
в списъка на „издирваните 
терористи”.

Днес, именно поради тази 
причина, която смятам, че ще 
удиви много от вас, аз отказ-
вам да се храня. Защото въ-

преки обявената за главата 
ми награда, аз не се чувст-
вам терорист.

Причината, поради която 
бяхме включени в списъка на 
„издирваните терористи”, 
е следната: в нашите пес-
ни разказваме за миньорите, 
принудени да работят в зем-
ните недра, за работниците, 
убити в трудови злополуки, 
за изтезаваните и убити ре-
волюционери, за селяните, чи-
ито родни места унищожа-
ват, за изгорените живи ин-
телектуалци, за жителите 
на бедните квартали, чиито 
домове разрушават, за кюрд-
ския народ, станал жертва на 
тиранията, и за всички боре-
щи се. Да се разказва за всич-
ко това се смята за „терори-
зъм” в Турция.

През последните 30 години 
социализмът беше дискреди-
тиран в световен мащаб, но 
онези, които казват, че няма 
интерес към подобен вид из-
куство, много грешат. Ние 
бяхме тези, които проведо-
ха най-масовия концерт с би-
лети в историята на Турция. 
Ние сме единствените музи-
канти в Турция с такова по-
стижение. През онзи ден (12 
юни 2010 г. – б. пр.) на стадион 
Иньоню в Истанбул 55 хиляди 
души пяха революционни пес-
ни в един глас. Акомпанирах на 
един невероятен хор от 55 хи-
ляди души на сцената с моята 
бас китара. На последния от 

безплатните концерти под 
надслов „Независима Турция” 
имаше близо 1 милион души. В 
четири поредни години наши 
гости на сцената по време на 
тези концерти бяха интелек-
туалци и музиканти от Тур-
ция. На един от тези концер-
ти дори Джоан Байз излезе на 
сцената с една от китарите, 
които полицаите бяха счупи-
ли при един от щурмовете на 
културния ни център.

При всяка една власт гру-
па Йорум беше подлагана на 
репресии. Но след обявеното 
през 2016 година от ПСР из-
вънредно положение и репре-
сиите срещу всички групи от 
обществото – журналисти, 
интелектуалци, универси-
тетски преподаватели – раз-
брахме че ни чакат още по-
тежки времена. Една сутрин 
се събудихме и видяхме, че 
имената на 6-ма от членове-
те на групата са включени в 
списъка на „издирваните те-
рористи”. В списъка беше и мо-
ето име. Китаристът, който 
преди 5 години изнасяше кон-
церти пред 1 милион души, в 
един момент се беше превър-
нал в „издирван терорист с 
обявена награда за главата 
му”. Колкото повече се задъл-
бочаваше кризата, толкова 
повече управляващата ПСР 
ожесточаваше своите репре-
сии срещу все по-широки слое-
ве от населението.
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Затворници анархисти

творници. Александър излежа-
ва присъдата си в наказател-
ната колония в Копейск като 
„човек, склонен да разпрос-
транява екстремистка идео-
логия”. Генадий е осъден на се-
дем години, но е освободен на 
14 юни 2016 г., след като се 
доказва, че показанията, кои-
то дава срещу себе си, Алек-
сандър и Олег, са изфабрикува-
ни и дадени под изтезания.

АДРЕС: 456612, Челябинская 
област, Копейск, ул. Кемеровская, 

20, ИK-6

Иля Едуардович 
Романов
Нижегородският анархист 
Иля Романов е осъден по че-
тири члена на Наказателния 
кодекс на Руската федерация: 

част първа, чл. 30 и чл. 205 
(подготовка за терористи-
чен акт), част първа, чл. 222.1 
(незаконно съхранение, транс-
портиране или носене на 
взривни вещества или взрив-
ни устройства), част първа, 
чл. 223.1 (незаконно производ-
ство на взривни вещества) 
и част трета, чл. 30 и част 
втора, чл. 205.2 (опит за пуб-
лични призиви към терорис-
тични действия, извършени 

с помощта на медиите) на 10 
години затвор с изтърпяване 
в отделение на строг режим 
и глоба от 110 хиляди рубли. 
През есента на 2013 г. при 
неизяснени обстоятелства 
той се озовава през нощта на 
един от градските площади, 
в ръцете му избухва саморъч-
на бомба, в резултат на кое-
то остава без лява ръка. Ро-
манов обяснява на полицията, 
че е използвал по невнимание 
пиротехническо устройство. 
Роден е в 1967 г.

431161, Мордовия, район Зубово-
Полянски, с. Озерни, ул. Лесная, 

3, IK-17, АДРЕСЪТ Е АКТУАЛЕН 
САМО ДО 1 СЕПТЕМВРИ 2018 г. 

(Следва етап, което означава, че 
писма, изпратени след 25 август 
2018 г., най-вероятно няма да се 

получат).

Евгений 
Виталиевич 
Каракашев

Жител на Евпатория. Ляв ак-
тивист с анархистки убеж-
дения. На 2 февруари 2018 г. 
е арестуван по подозрение в 
извършване на престъпления 
по част първа, чл. 282 (под-
буждане към омраза и вражда) 
и част втора, член 205.2 (за 

публични призиви към терори-
зъм) от Наказателния кодекс 
на РФ. Според постановление-
то за завеждане на углавно 
дело Каракашев е публикувал 
видеоклип на една от стра-
ниците си във „В Контакте” 
в края на 2014 г., за който се 
твърди, че призовава към те-
роризъм. Освен това, според 
постановленията, през януа-
ри 2017 г. той е публикувал в 
чат текст за 35 души, съдър-
жащ белези на „пропаганда на 
идеологията на насилието” и 
„призиви за осъществяване на 
терористични действия”.

Адрес: 295000, Република Крим, 
Симферопол, бул. Ленин, 4, СИЗО-1

Наказателно 
дело „Мрежа”:
1.	 Иля	Шакурски
2.	 Василий	Куксов
3.	 Дмитрий	Пчелинцев
4.	 Андрей	Чернов
5.	 Арман	Сагинбаев
6.	 Михаил	Кулков
7.	 Максим	Иванкин

Адрес: ПКУ СИЗО-1, ст. 
Каракозова, 30, Пенза, област 

Пенза, Русия, 440039

В процес на етап в Пенза са:

8.	 Виктор	Филинков
9.	 Игор	Шишкин
10.	 Юлий	Бояршинов

В очакване на президентски-
те избори и Световното пър-
венство по футбол в Русия за-
почват репресии срещу анар-
хисти. През есента на 2017 г. 
в Пенза са арестувани шести-
ма души – на някои от тях по-
лицаите подхвърлят оръжие и 
експлозиви. След това служи-
тели на ФСБ измъчват задър-
жаните в следствения арест 
с електрически ток, много-
кратни побои и окачване с 
главата надолу. С изтезания 
изтръгват „доказателства”, 
че са създали и са членове на 
терористичната организа-
ция „Мрежа”.

В края на януари 2018 г. в 
Санкт Петербург са аресту-
вани още двама анархисти. 
Те също са бити, измъчвани 
с ток и принудени да потвър-
дят, че са членове на „Мрежа”. 
През април 2018 г. в Санкт Пе-
тербург се появява трети об-
виняем, а през юли 2018 г. в 
Москва са задържани още два-
ма обвиняеми. •

Следва
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След като беше публикуван 
списъкът с издирваните, на-
шият културен център беше 
атакуван 9 пъти за 2 годи-
ни. Почти всички от нашите 
членове бяха арестувани един 
след друг. Стигна се дори до 
момент, в който на свобода 
не беше останал нито един 
член на група Йорум. За да мо-
жем да изнасяме концерти, 
трябваше хем да преодолеем 
забраната на властта, хем 
да намерим музикантите, 
които да свирят и пеят. Така 
проведохме концерти, преда-
вани на живо по интернет с 
младежите, които бяха въз-
питаници на нашите народни 
хорове. Едновременно с това 
проведохме протестни прес-
конференции и организирахме 
подписки срещу репресиите. 
Репресиите обаче не спряха. 
През февруари 2019 година, 
при щурма срещу нашия кул-
турен център бях арестуван. 
През месец май 2019 година 
започнахме гладна стачка със 
следните искания:

- забраните за концерти да 
бъдат вдигнати;

- да бъде сложен край на щу-
рмовете срещу нашия култу-
рен център;

- хвърлените в затвора 
членове на групата да бъдат 

освободени и делата срещу 
тях да бъдат прекратени;

- имената ни да бъдат из-
вадени от списъка на „издир-
ваните терористи”.

По-късно, заедно с Хелин 
Бьолек превърнахме наша-
та акция в гладна стачка до 
смърт. Щяхме да гладуваме, 
докато нашите искания не бъ-
дат приети. Дори да умрем…

Докато продължаваха съ-
дебните дела против нас, ние 
с Хелин бяхме освободени от 
затвора, но въпреки подкре-
пата на народа, въпреки на-
стойчивите опити на инте-
лектуалци, творци и депута-

ти от опозицията, правител-
ството отказа да приеме на-
шите искания. На депутати-
те, дошли на посещение, Хе-
лин каза: „Да ни разрешат да 
провеждаме концерти и ще 
прекратя гладната стачка.” 
Не ни разрешиха. Не ни позво-
лиха дори да я погребем, как-
то бе пожелала в своето за-
вещание.

Сега Хелин лежи в гробище 
в Истанбул, а върху пръстта 
на гроба ґ е положена булчин-
ска рокля. Съседната стая до 
мен вече е празна. Аз вече не 
знам накъде ще продължи мо-
ето пътуване след това лег-

ло, в което прекарвам цяло-
то си съществуване – дали 
в борбата, която продължа-
ва вътре в моето тяло, ще 
надделее смъртта или живо-
тът. В едно обаче съм уве-
рен – ще продължа своя поход 
към смъртта, прегърнал още 
по-силно живота, докато на-
шите искания не бъдат изпъл-
нени. •

* На	 12	 септември	 1980	 година	 турска-

та	армия	извършва	държавен	преврат,	който	

коренно	 променя	 турската	 държава	 и	 обще-

ство.	Основните	цели	на	преврата	са	пълно	

ликвидиране	на	лявото	движение,	което	е	осо-

бено	 силно	 в	 периода	 до	 идването	 на	 власт	

на	военната	хунта	и	налагането	на	неолибе-

ралните	икономически	политики.	С	тези	свои	

цели	и	с	действията	на	хунтата	превратът	

много	прилича	на	своите	подобия	в	страните	

от	Латинска	Америка,	Азия	и	Африка.	Десетки	

хиляди	 хора	 са	 хвърлени	 по	 затворите,	 сто-

тици	хиляди	са	подложени	на	различни	изтеза-

ния	в	полицейските	арести	и	затворите,	син-

дикатите	и	левите	политически	партии	и	ор-

ганизации	са	забранени,	като	членовете	им	са	

подложени	на	жестоки	репресии.	Хиляди	дейци	

на	 лявото	движение	са	съдени	на	масови	съ-

дебни	процеси	във	военни	трибунали.	Парла-

ментът	е	разпуснат,	„старите”	политически	

партии,	съществували	дотогава,	са	забране-

ни.	 Конституцията	 е	 суспендирана,	 до	 1983	

година	страната	бива	управлявана	с	декрети	

на	военната	хунта,	през	1982	година,	на	рефе-

рендум,	съпроводен	със	заплахи	и	репресии,	е	

приета	нова	конституция	на	Турция	с	мощен	

репресивен	апарат.

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Ибрахим Гьокчек: вчера бях китарист, 
днес – терорист
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СЪПРОТИВАТА ПО СВЕТА

Чили по 
пътя към 
анархо-
комунизма
В предишния брой разказахме 
за събитията в Чили, спон-
танния бунт на народа сре-
щу неолибералната държава 
и разюздания пазар, довели хо-
рата до пълна мизерия и отча-
яние. Пандемията попречи на 
протестите да продължат 
с пълна сила и вероятно даде 
на държавата време да раз-
едини хората и да ги насъска 
един срещу друг. Ще използва-
ме временното затишие да 
направим анализ на действи-
ята им.

Един от аргументите, кои-
то най-често чуваме, когато 
запознаваме хората с анархо-
комунистическата идеология 
е: „Няма начин да се изгради 
такова общество, защото хо-
рата са по природа егоистич-
ни и зли. Затова никога няма 
да работят за общото благо, 
дори това да означава подо-
бряване на собствения им жи-
вот”.

Този аргумент е изложен 
надълго и нашироко в „Леви-
атан”, основния труд на ан-
глийският философ Томас 
Хобс (1588–1679 г.). Основна-
та теза е, че в отсъствие на 
власт човешкото общество 
незабавно се превръща във 
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СЪПРОТИВАТА ПО СВЕТА

Чили по пътя към анархо комунизма
война на всеки срещу всеки за 
контрол на всички налични ре-
сурси. Хобс твърди, че един-
ственият начин да се избегне 
това положение, е абсолют-
ната власт на отделно лице 
или институция над всички 
останали, за да ги защитава 
от… останалите всички ос-
танали. Според Хобс властта 
е по-малкото зло. Този миро-
глед е постоянно опроверга-
ван през вековете – например 
от Пьотр Кропоткин в кни-
гата „Взаимопомощта като 
фактор на еволюцията”, – но 
продължава повсеместно да 
се изтъква, за да се отхвър-
лят всякакви леви идеи. Да 
проверим доколко хобсианска-
та теория отразява реалния 
свят и по конкретно – съби-
тията в Чили.

Всичко започва с поредно-
то увеличение на цената за 
пътуване в метрото. Учени-
ци от горните класове започ-
ват протести, които пре-
растват в превземане на ме-
тростанциите и отваряне-
то на бариерите, за да мо-
гат всички да се возят без-
платно. Учениците търсят 
подкрепата на обществото 
в своята борба за подобрява-
не на положението на всички. 
Ако действаха от хобсианска 
гледна точка, щяха да се про-
мъкват покрай бариерите по-
единично или да издигнат ис-

кания за намаляване на такса-
та само за ученици.

В протестите се включ-
ва масово работническата 
класа на Чили и издига допъл-
нителни искания, но те не са 
за още пазарни реформи. Сре-
щу демонстрантите е пусна-
та същата полиция, която уж 
трябва да ги пази да не се из-
биват и ограбват. Напълно 
непознати доброволци меди-
ци оказват първа помощ на 
пострадали от полицейското 
насилие демонстранти – без-
платно и при сериозен риск за 
здравето си, сякаш се поди-
грават с неолибералните те-
ории.

На разговора с нашата чи-
лийска другарка изрично я по-
питахме дали местните анар-
хистки организации са иници-
ирали тези интересни иници-
ативи. Отговорът беше ед-
нозначно „не” – въпреки че съ-
ществуват анархистки ор-
ганизации, те са сравнител-
но малко и са принудени да не 
се афишират открито, за да 
избегнат политически репре-
сии. Основно се занимават с 
издаване на литература. Така 
че всичко, описано тук, е дело 
на хора, които най-вероятно 
дори не знаят за съществува-
нето на анархистка теория и 
практика.

На инициирано от хората 
общо събрание се дискути-
ра текущото положение и се 
взима решение в квартала да 

не бъде допускана полиция. По-
лиция няма, но жителите не 
започват веднага да се гра-
бят и избиват, а продължа-
ват с общите събрания. Ор-
ганизират списъци за обмяна 
на услуги. Хората доброволно 
заявяват с какви умения раз-
полагат и са готови да пре-
доставят на другите хора от 
списъка, когато имат нужда. 
Конкретният пример беше 
водопроводни услуги и уроци 
по история. Системата е на-
правена така, че размяна на 
практика няма – учителят 
не дава урок по история, кога-
то му се запуши каналът. За 
ужас на пазарните апологети 
всичко това се случва без по-
средници и – о ужас! – пари. Хо-
рата, участващи в това начи-
нание, дори не са се познавали 
преди общите събрания. Един-

ственото, което ги обединя-
ва, е, че живеят на едно мяс-
то и имат нужда от услугите 
на останалата част от об-
ществото. Това никак не се 
вписва в натрапваните вре-
ли-некипели на капитализма.

Друга инициатива е създа-
ването на комунални гради-
ни за производство на храна, 
която също трудно се наба-
вя. Градините се създават на 
подходящи за целта места в 
града, основно на пустеещи 
парцели, които иначе щяха да 
бъдат използвани за застро-
яване или по някакъв друг на-
чин в интерес на частните си 
собственици.

Както виждаме от тези 
примери, в реалността се 
случва точно обратното на 
теориите на пазарните фун-
даменталисти. Хората спон-

танно действат противно 
на всички пазарни принципи – 
няма „един печели, друг губи” 
и още цял куп аргументи, оп-
равдаващи капитализма като 
социалноикономическа сис-
тема, осигуряваща „най-до-
бър живот за най-много хора”. 
Ясно се виждат тенденциите 
към комунизъм, но не от авто-
ритарен тип – събранията не 
са организирани от партийни 
лидери или квартални вождо-
ве. Решенията на тях се взи-
мат с консенсус, участието 
и спазването на решенията 
не е задължително. Тоест, без 
дори да знаят това, хората 
вървят към анархокомунис-
тическо общество, просто 
защото то им се струва най-
логично и способно да реши 
проблемите им! •

Колектив от СМ
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Ново в anarchy.bg
Мрежа и сътрудничество

С помощта на нов доброволец 
задвижихме профил на ФАБ в 
Twitter
Защо и Twitter?

Все повече нови социал-
ни мрежи се появяват и на-
бират популярност. Една от 
тях е именно Twitter. Може 
да не ви е известна или да не 
сте се замисляли да си напра-
вите акаунт, защото в Бълга-
рия Facebook е много по-доми-
нираща социална мрежа и за-
сенчва Twitter, но ще се опита-
ме да ви убедим, че си заслужа-

ва да присъстваме – и вие да 
ни следвате – и там.

Първо искаме да ви дадем 
описание на Twitter и най-вече 
как се различава от Facebook. 
Най-важната разлика между 
двете е, че Twitter наподобява 
много повече на „микроблог”, 
както го описва Wikipedia. В 
Twitter не съществува кон-
цепцията за „приятелство”, 
както във Facebook. В Twitter 
всеки един човек може да раз-
глежда всеки един профил, 
както работят страниците 
във Facebook. (Съществуват 
и „private” („затворени”) ака-

унти, които работят мал-
ко по-различно на тема види-
мост. Постовете им са ви-
дими само за тези, на които 
собственикът на акаунта е 
позволил, практически игра-
ят ролята на лични Facebook 
акаунти, но тези акаунти се 
срещат рядко). В Twitter не съ-
ществуват приятелства, 
но – както във Facebook – съ-
ществува концепцията на 
„следовниците”. В Twitter, ако 
искате да получавате новите 
„туитове” или като цяло ин-
формация за това какво пра-
ви определен човек, трябва 
да го следвате, а ако желаете, 
можете да кликнете върху 
камбанката на някой профил 
и така ще получавате извес-
тия за всеки следващ техен 
„туит”. Много други функции 
се припокриват с Facebook – 
например снимка на профил, 
снимка на корицата на про-
фил, кратка информация за 
профил, харесване, споделяне 
и коментиране под постове 

(туитове), както и лични съ-
общения.

Какви са предимствата да 
имаме профил и там? Първо-
начално, разбира се, ще има 
поне някаква полза ФАБ да се 
разпространи до още една со-
циална мрежа. Поддръжката 
на акаунта не е нищо рево-
люционно и не отнема много 
време. В Twitter можем да дос-
тигнем много повече хора, 
които иначе не биха чули за 
ФАБ. Има много българи, кои-
то са преминали към използ-
ване само на Twitter, вместо 
други социални медии – осо-
бено такива, живеещи извън 
България, които биха били до-
бре дошли като нова аудито-
рия. Това е само лично наблю-
дение, но хората в Twitter из-
глеждат една степен по-про-
гресивни от средностатис-
тическите посетители във 
Facebook.

Защо обаче вие лично да ни 
следвате и в Twitter? Има ня-
колко малки предимства като 

това, че ако компютърът 
или телефонът ви е по-бавен, 
Twitter като платформа е дос-
та по-бърза от Facebook. За-
бива по-рядко и комуникаци-
ята там е малко по-лесна, но 
има и по-големи предимства. 
Едно от тях е бързото полу-
чаване на новите публикации 
на ФАБ. Алгоритмите на две-
те платформи имат някои 
различия, което прави Twitter 
по-добър избор – не би отне-
ло цял ден на една нова публи-
кация да стигне до всеки по-
следовател. В Twitter дори мо-
жете да изберете да получа-
вате известия при всеки нов 
пост за по-голямо удобство, 
а във Facebook има ограниче-
ние за броя на страниците 
или хората, които можете да 
сложите на „See first”. Това би 
било от голяма полза, ако ФАБ 
се нуждае спешно от вашата 
помощ и трябва да се напра-
ви връзка мигновено. Достъ-
път до акаунт в други соци-
ални мрежи е много полезен и 
ако нещо се случи на Facebook 
страницата и уебсайта на 
ФАБ. В такъв случай един до-
пълнителен канал за комуни-
кация в интернет може да 
поддържа връзката с хората.

Накратко, Twitter акаунт 
на ФАБ има редица предим-
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ства, от които най-важното 
е, че няма недостатъци. При-
зоваваме ви да ни следвате и 
там – на адрес https://twitter.
com/anarchy_bg – и да кликне-
те камбанката, за да получа-
вате публикациите на ФАБ 
веднага, щом бъдат публику-
вани.

Радио ЕРА

Работим 8 часа, кой е вино-
вен?

Днес е прието работният 
ден да е 8 часа. Научили са ни, 
че това е извоювано от ра-
ботническите движения, но 
наистина ли е така? Настина 
ли работниците бяха онези, 
които подобриха живота си?

Историята дава по-разли-
чен отговор.

Работниците обикновено 
воюваха с пряко действие, а 
държавните политики като 
регулации върху условията 
на труд, здравно и пенсионно 
осигуряване, рядко влизаха в 
техния дневен ред. Кой прока-
ра тези политики и кой спече-
ли от това?

Този въпрос е развитие на 
темата, поставена във фе-
вруарския брой на вестника 
със статията „Лявото” е без-

силие, докато… Ако аудитори-
ята прояви интерес, тепърва 
ще продължим да я развиваме.

Кой организира протести-
те в САЩ?

Преди няколко седмици Съе-
динените щати бяха разтър-
сени от вълна от протести, 
незапомнена от 60-те годи-
ни на миналия век. Причината 
беше поредното безпардонно 
убийство при арест на черно-
кож човек. Последваха проте-
сти в цялата страна, а след 
тях и демонстрации на соли-
дарност по целия свят.

С нарастването на проте-
стите сред българите ста-
на все по-популярен въпросът 
„Кой организира тези бунто-
ве?”. Щом са срещу настояща-
та власт в САЩ, олицетворя-
вана от Доналд Тръмп, дали 
не ги организират неговите 
конкуренти от Демократи-
ческата партия? Или служби-
те за сигурност на Русия или 
Китай, които искат да попре-
чат „Америка да стане велика 
отново”? Или чернокожи бан-
дити, които искат да се въз-
ползват от хаоса, за да раз-
грабят безнаказано луксозни 
стоки? Или някой още по-зъл, 
чието име не бива да се спо-
менава?

Ще побързаме да разочаро-
ваме читателите – всички 

споменати организират про-
тестите.

Разбира се, че конкуренти-
те на Тръмп ще организират 
протестите! Те неуморно 
критикуват управлението му 
ту „отляво”, ту „отдясно”, без 
никакви скрупули и с една прос-
та цел – да заемат мястото 
на хунтата, която в момента 
се е настанила в Белия дом. Те 
имат своите лостове, с кои-
то направляват събитията. 
При това лостове, скъпи и до-
казано работещи – безброй 
неправителствени организа-
ции, огромни медийни корпо-
рации и не на последно мяс-
то – цели институти, които 
изследват методите за мани-
пулиране на населението. (Със 
същите лостове, между дру-
гото, работи и властващата 
хунта)

Разбира се, че конкуренти-
те на американския импери-
ализъм – били те регионални 
като Русия или глобални като 
Китай, ще се възползват от 
слабостта на врага си! Вече 
повече от век „Големият 
брат” от САЩ нагледно де-
монстрира как се гради, под-
държа и разрушава държав-
ност и днес те нямат търпе-
ние да приложат уроците, за 
да захапят по-голямо парче 
от световната баница.

Разбира се, че чернокожите 
бандити, които са научени от 
малки, че не струват нищо 
без скъпи маратонки и златни 
ланци, ще разбият витрини-
те при първия удобен случай! 
По-добре така да се сдобият 
със скъпи вещи, отколкото да 
продават наркотици, за да си 
ги купят, както правят обик-
новено.

Всички тези организират 
протестите, но протести-
те щяха да съществуват и 
без тях.

САЩ са страна, в която бо-
гатите нямат нужда да стъп-
ват по земята, а бедните ня-
мат пари да отидат на зъбо-
лекар. В която има 100 мили-
она души „втора ръка” и 200 
милиона оръжия в ръцете на 
„първокласните”.

Само народ, който е свик-
нал да разхожда чехлите на 
агите си, може да пита „Кой 
организира бунтовете” сре-
щу такова крещящо неравен-
ство!

Само човек, който не е ор-
ганизирал протест през жи-
вота си, може да си мисли, че 
зад всеки бунт на недоволни 
бедняци стоят милионери, 
които ги водят за носа!

Всеки бунт в историята, 
всеки обществен процес, го-
лям или малък, е под влияние-

то на различни групи в обще-
ството. Всяка група защита-
ва своя дневен ред и своите 
интереси. Обикновено потис-
ниците успяват да овладеят 
бунта, дори когато изглежда, 
че той е победил. Ивайло Бър-
доквата се бореше срещу та-
тарите, но стана цар и същи-
те тези татари го предадо-
ха. Френската революция за-
почна с борба срещу краля, но 
завърши с император Наполе-
он. Откакто има империи оба-
че, има и бунтове на потисна-
тите, които разтърсват ос-
новите на империите, и тези 
бунтове движат човечество-
то напред.

Вероятно това не е отго-
ворът, който очаквахте. В ис-
торията няма лесни и прости 
отговори. Ако сме доволни да 
живуркаме сред отпадъците 
на „златния милиард”, да тре-
перим от страх пред хората 
около нас и да плащаме на ре-
кетьорите във властта да 
защитават все по-оредява-
щата ни собственост, тога-
ва има смисъл да питаме „Кой 
организира бунтовете?”. Ако 
искаме обаче да подобрим жи-
вота си, трябва да спрем да 
питаме кой организира бун-
товете и да ги организираме 
сами. •

ФАБ

НА ЛИНИЯ

Ново в anarchy.bg
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Как се проявяват 
репресиите срещу 
несъгласните и 
опозицията?

Всички активни хора в Ру-
сия са подложени на постоя-
нен натиск. Трудно е да се по-
лучи разрешение за митинг 
или за събрание, а несанкцио-
нираните от градската ад-
министрация митинги и де-
монстрации се разпръскват 
жестоко от жандармите. 
Ако събитието е разрешено, 
тогава тези, които искат 
да участват в него, трябва 
да преминат през унизител-
ни процедури: пускат ги през 
рамка, претърсват ги, при-
нуждават ги да вдигнат ръце 
нагоре, разглеждат всичките 
им неща. Донесените плака-
ти също трябва да се показ-
ват на специални цензори в 
цивилни дрехи, ако не им ха-
ресват, те няма да ги пропус-
нат. Полицията следи соци-
алните мрежи и може да от-
крие наказателно дело, ако на-
пишете нещо, което не ґ се 
нрави. Наскоро заведоха дело 
срещу човек, който беше на-
писал нещо като „те са полу-
дели” по повод новите прави-
телствени инициативи. Има 
закон, който забранява „обиж-
дането” на властта, хората 
постоянно получават големи 

глоби за постове в интернет. 
В големите градове навсякъ-
де има видеокамери, в град-
ския транспорт има система 
за разпознаване на лица, така 
че е трудно да стигнете до 
някъде незабелязано.

В училищата и универси-
тетите има специални хора, 
отговорни за „борбата сре-
щу екстремизма”, те насър-
чават доносите. Много мал-
ко са местата, където хора-
та могат да се съберат, за 
да обсъдят някакви проблеми: 
няма социални клубове (както 
и местни общности), библи-
отеките са собственост на 
държавата и следят да няма 
политически дискусии, кафе-
нетата също не насърчават 
по-големи събирания. От дру-
га страна репресиите са на 
практика непредсказуеми – 
те дори не се опитват да 
арестуват всички „престъп-
ници” и никога не се знае как-

во наказание може да получи-
те за конкретно деяние. Няма 
съмнение, че с разрастване-
то на протестите (което 
всички очакват) и радикализа-
цията им властта ще прило-
жи масови репресии.

Какви са ответните 
действия на анархистите 
при описаните по-горе 
ситуации?

Отношението на анархисти-
те (въпреки че имаше редки 
изключения) към войната в 
Украйна винаги е било недву-
смислено: това е империалис-
тическа война, която Русия 
води, за да завземе и анексира 
части от съседната страна. 
Анархистите насочиха аги-
тацията си сред воюващите 
от двете враждуващи стра-
ни, като ги призоваха да насо-
чат оръжието си не едни сре-
щу други, а към властниците 

и капиталистите, които до-
караха тази война, като пре-
върнат империалистическа-
та война в гражданска война 
и социална революция. Въпро-
сът обаче не стигна по-да-
леч от призивите по време на 
опозиционните митинги, не 
бяха проведени кампании във 
военните части или директ-
ни действия, насочени към 
разложението на армията. 
Позицията на анархистите 
по отношение на експанзия-
та на Русия е недвусмислена – 
осъждане. Нас ни смущава по-
ведението на някои „другари” 
в Европа, които претендират 
да са анархисти, но в същото 
време представят конфрон-
тацията между Русия и САЩ 
на световната сцена като 
конфронтация между импери-
алистите в лицето на САЩ и 
антиимпериалистическа или 
почти социалистическа Ру-
сия. Изненадани сме от тези 

гръцки анархисти, които раз-
вяват знамената на сепара-
тистите и провеждат акции 
на солидарност с тях. Защо 
не отидат там лично? Може 
би подсъзнателно разбират, 
че вместо красивата картин-
ка от техните вестници, ще 
видят поредната Куба, Виет-
нам или Северна Корея?

За съжаление, значителна 
част от украинските анархи-
сти се поддадоха на патрио-
тичното чувство и подкре-
пят войната (в армията има 
дори анархистки добровол-
ци). В допълнение значител-
на част от анархистите под-
крепят синтеза с национал-
ноосвободителните идеи (по-
добно на ирландските, баски-
те или кюрдските движения). 
Като цяло украинското анар-
хистко движение по-вероят-
но прилича на левите либера-
ли и е изгубило революционна-
та си физиономия. Изключе-
ние правят анархистите-ин-
тернационалисти, които про-
дължават да се борят в анар-
хистически дух.

Мненията по въпроса за на-
ционалистите също се разми-
нават, малцината маргинали, 
които все още крещят „Хайл 
Хитлер”, безспорно трябва 
да бъдат бити безмилостно. 
Какво да правим обаче с тези, 
които мимикрират като 
анархисти? Едни казват, че 
е необходимо да се сключи с 
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Репресиите са на практика непредсказуеми – те дори не се 
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Няма съмнение, че с разрастването на протестите (което 
всички очакват) и радикализацията им властта ще приложи 

масови репресии.
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тях съюз при определени усло-
вия, други – че трябва да бъ-
дат игнорирани и изчаквани, 
докато рано или късно тези 
„национал-анархисти” напълно 
изоставят остатъците от 
национализма и заемат пози-
цията на интернационализма. 
С червено-кафявия, национал-
патриотически съюз разбира 
се трябва да се води борба в 
случай на революционни съби-
тия в Русия.

Като цяло анархистите 
в Русия приеха изчаквател-
ната тактика и почти нико-
га не предприемат открити 
действия. Струва си да се 
повтори още веднъж: анархис-
тическото движение претър-
пя съкрушителен спад след по-
ражението на съпротивата 
срещу автократизацията в 
страната, а в последно време 
беше отслабено от безпре-
цедентни репресии. Последи-
ците от репресиите сами по 
себе си се превърнаха в основ-
но поле на усилията ни.

Руското анархистическо 
движение: кои са 
различните тенденции, 
които го характеризират? 
Как се отнасят една 
спрямо друга?

Руското анархистическо дви-
жение може условно да бъде 
разделено на три независими 

едно от друго течения: легал-
ни, полулегални и нелегални.

Легални

Типичен представител на ле-
галната тенденция е органи-
зацията „Автономно дейст-
вие” (АД). Тази организация е 
основана през 2002 г. и е ня-
каква сплав на всички неавто-
ритарни левичари, от анар-
хисти до всички видове анар-
хистващи марксисти и други. 
АД избра като основни мето-
ди на дейност митингите, де-
монстрациите и отпечат-
ване на списания или общо – 
всякакви действия, които не 
противоречат на закона. Пре-
ди нея в продължение на поч-
ти 10 години в Русия нямаше 
голяма асоциация на анархи-
сти. Допреди няколко години 
организацията беше събрала 
стотици, може би дори хиля-
ди участници, беше изключи-
телно активна, ползваше се 
с добро име в гражданското 
общество, но разочарование-
то, последвало поражението 
на антипутинските проте-
сти, и затягането на законо-
дателството (което засегна 
и легалните методи за борба) 
почти унищожиха организа-
цията. Независимо от това, 
АД успя да поддържа и да раз-
работва своя уебсайт, който 
си остава най-посещаваният 
и превърнат в информацион-
на платформа за всички жела-

ещи да се изкажат. Той функ-
ционира активно, свързан е с 
филиал AД АЧК-Москва и с ня-
кои други проекти. Да мобили-
зира хора за протести обаче 
АД вече не е в състояние.

Полулегални

В същото време имаше мно-
го участници в АД, които се 
придържаха към класическите 
възгледи (на анархокомунизма 
в духа на Бакунин и Кропот-
кин) и не считаха АД за дос-
татъчно радикална организа-
ция. Това течение живееше в 
духа на традициите на мах-
новизма, на старата трудова 
теория и с историята на ру-
ската и испанската револю-

ции. Важна роля за формира-
нето на тази тенденция изи-
граха групи от анархосинди-
калисти (KРАС-MAT и MПСT), 
които въпреки малкия си брой 
развиват активна журналис-
тическа дейност, преоткри-
ват за младите хора револю-
ционната романтика от на-
чалото на 20 век. Течението 
нарече себе си социален анар-
хизъм, загърби всички практи-
ки на западните анархисти 
от следвоенния период (скуо-
ти, феминизъм, контракулту-
ра, ЛГБТ, защита на животни-
те и др.) с изключение на ан-
тифашизма и считаше всич-
ки идеи, които означават не-
приемане на насилието, за не-
ефективни, вредни, реформа-
торски, „хипарски”. Противни-
ците им ги нарекоха „класови 
редукционисти”.

По време на политическа-
та криза през 2011–2012 г. в 
Русия, която беше свързана 
с президентските избори, в 
страната започнаха мащаб-
ни протести и демонстра-
ции. АД не успя да съвмести 
толкова противоречиви те-
чения и се разцепи. „Социал-
ните анархисти” продължиха 
дейността си в организация-
та, известна днес като „На-
родна самоотбрана” (НС). Тя 
се превърна в полулегална ор-
ганизация, защото понякога 
не отказваше да използва на-
силието и да провежда неле-
гални действия. Народна са-

моотбрана се стараеше да 
участва в профсъюзни дей-
ности, местни социални про-
тести – например извоюваха 
от капиталистите (чрез пре-
ки действия) неплатените за-
плати на работниците и пре-
дотвратиха нападенията за 
изземване на квартири. Таки-
ва нападения за изземване на 
жилища са много разпростра-
нени в Русия. Те купуват стая, 
например в тристаен апар-
тамент, заселват се там и 
създават непоносими усло-
вия за живот на останалите 
жители, за да ги принудят да 
им продадат евтино своята 
част от апартамента.

С ожесточаването на дър-
жавата и общия упадък на 
анархистическото движение 
НС се ориентира към пропа-
гандата в интернет. Успяха 
да наберат аудитория от 30 
хиляди абоната във ВКонтак-
те и още 5 хиляди в Telegram, 
но след атаката на Жлобицки 
(през есента на 2018 г.) общ-
ността в Telegram беше пре-
взета от ФСБ, а редица учас-
тници в НС и техните абона-
ти бяха задържани, като ня-
кои след преследванията и мъ-
ченията трябваше да напус-
нат Русия.

Отношенията между AД и 
НС са на ниво нетърпимост, 
включваща конфликти от ли-
чен характер, завършващи по-
някога с насилие. •

(следва)
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Анархистиче-
ското движе-
ние претърпя 
съкрушителен 
спад след по-
ражението на 
съпротивата 
срещу автокра-
тизацията
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Ранният анархизъм.

Събитията през 18-и век

Съвременният анархизъм се 
ражда от светската и ху-
манна мисъл от епохата на 
Просвещението. Научните 
открития, които я предше-
стват дават увереност на 
мислителите, че хората мо-
гат да разсъждават за себе 
си. Когато природата е опи-
томена чрез науката, обще-
ството може да бъде свобод-
но. Развитието на анархизма 
е повлияно силно от творби-
те на Жан Мелие, Холбах, чий-
то материалистичен миро-
глед резонира във възгледите 
на анархистите и Жан-Жак 
Русо, особено в неговите „Раз-
съждения за неравенството” 
и аргументите му за морал-
ната първичност на свобода-
та. Русо акцентира върху до-
бротата в характера на хо-
рата и разглежда държавата 
като фундаментално потис-
каща. „Допълненията към пъ-
тешествията на Бугенвил” 
на Дени Дидро също оказват 
своето влияние върху форми-
рането на анархистическия 
светоглед.

Френската революция 
действа като ориентир в ис-
торията на анархизма. Из-
ползването на революцион-
но насилие от масите завла-
дява анархистите от по-къс-
ните векове с такива съби-
тия като похода на жените 
към Версай, щурма на Басти-
лията и бунта в завода на Ре-
вейон, които се разглеждат 
като революционен архетип. 
Анархистите се идентифи-
цират с „Бесните”, които из-
разяват искането на санкюло-
тите (фр. „безгащниците”) да 
се противопоставят на рево-
люционното правителство 
като „дървен камък” – прави-
телство не може да бъде ре-
волюционно. Разобличавайки 
якобинската диктатура, Жан 
Варлет пише през 1794 г., че 
„правителството и револю-
цията са несъвместими, ако 

хората не желаят да устано-
вят конституционна власт 
в постоянно въстание сре-
щу самите себе си”. В своя 
„Манифест на равните” от 
1801 г. Марешал очаква зана-
пред изчезването, веднъж за-
винаги, на „отвратителното 
разграничение между богати 
и бедни, между големи и мал-
ки, господари и лакеи, управля-
ващи и управлявани”. Френс-
ката революция запечатва в 
съзнанието на анархистите, 
че веднага щом бунтовници-
те завземат властта, те 
стават нови тирани, за кое-
то свидетелстваше насили-
ето, режисирано от държава-
та при царуването на теро-
ра. Протоанархистическите 
групировки на бесните и сан-
кюлотите в крайна сметка 
са гилотинирани от якобин-
ците.

Дебатът за влиянието на 
френската революция върху 
анархистическата кауза про-
дължава и до днес. За исто-
рика анархист Макс Нетлау 
френската революция не пра-
ви нищо повече от реформи-
рането и модернизирането 
на милитаристичната дър-
жава. Руският революционер 
и мислител, анархистът Пе-
тър Кропоткин обаче просле-
дява произхода на анархисти-
ческото движение в борбите 
на революционерите. С по-
умерен подход независимият 
учен Шон Шийхан отбелязва, 
че Френската революция до-
казва, че дори най-мощните 
политически институции мо-
гат да бъдат свалени.

Уилям Годуин в Англия е 
първият, който разработ-
ва съвременната анархист-
ка мисъл. Обикновено той се 

смята за основател на школа-
та, известна като философ-
ски анархизъм. В своята „По-
литическа справедливост” 
(1793 г.) Годуин твърди, че 
правителството по своята 
същност упражнява злокобно 
влияние върху обществото и 
увековечава зависимостта 
и невежеството. Той смята, 
че разпространението и из-
ползването на рационалното 
мислене сред масите в край-
на сметка ще доведе до из-
чезването на правителство-
то като ненужна сила. Въпре-
ки че отрича моралната леги-
тимност на властта, той е 
против използването на ре-
волюционната тактика за 
нейното отстраняване. По-
скоро той се застъпва за за-
местването ґ чрез процеса 
на мирната еволюция. Негово-
то отвращение към създава-
нето на общества, основани 
на закона, го води до осъжда-
нето на властта, правото на 
собственост и дори на бра-
ка, като проява на народното 
„умствено поробване”. Годуин 
счита, че основен принцип на 
обществото, поощряващ ес-
тественото развитие на ли-
чността, е използването на 
правото ґ на разсъждения, за 
да стигне до взаимноизгодни 
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Нашите добродетели и пороци са плод на епизодите, 
от които е изтъкан нашият живот, и ако всяка 

порочна наклонност излезе от тези епизоди, порокът 
ще бъде изкоренен от света.

Уилям Годуин
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История на анархизма
начини на социална организа-
ция. Във всеки случай, твърди 
той, правителството и него-
вите институции огранича-
ват развитието на способ-
ността да се живее пълноцен-
но в съответствие с напъл-
но и свободно упражняваната 
лична преценка.

Прудон и Щирнер

Французинът Прудон се счи-
та за основател на съвремен-
ния анархизъм, това си име 
той получава със своята пио-
нерска работа „Що е собстве-
ност? Или върху принципа на 
правото и правителството”, 
публикувана през 1840 г. В 
нея той пита: „Що е собстве-
ност?”, на който въпрос отго-
варя в обвинителен тон: „соб-
ствеността е кражба”. Теори-
ята на Прудон за симбиозата 
отхвърля държавата, капита-
лизма и комунизма. Той при-
зовава за коопериране на ос-
новата на сдружения на сво-
бодни личности, свързани в 
децентрализирана федерация 
с „народна банка”, предоста-
вяща безплатни кредити на 
работниците. Той я противо-
поставя на това, което на-
рича „владение” или огранича-
ване на собствеността вър-
ху ресурси и стоки при пове-
че или по-малко непрекъсната 
им употреба. По-късно Прудон 
добавя, че колективната „соб-
ственост и свобода” са опора-
та срещу държавната власт. 
Тази система на взаимност 
при труда и потреблението 
наричат „мютюализъм” (от 
фр. mutuel – взаимно), а нейни-
те последователи – „мютю-
алисти” или прудонисти. По-
късно те ще играят важна 
роля в Първия Интернацио-
нал, особено на първите му 
два конгреса, проведени в Же-
нева и Лозана, но европейско-
то му влияние намалява с ръ-
ста на анархокомунизма. Мю-
тюализмът обаче намира бла-
годатна почва в края на 19-ти 
век сред американските анар-
хоиндивидуалисти.

В Испания Рамон де ла Са-
гра създава анархистическо-
то списание „El Porvenir” (исп. 
„Бъдещето”) в Ла Коруня през 
1845 г., вдъхновено от идеи-
те на Прудон. Каталунският 
политик Пи-и-Маргал става 
основен преводач на произве-
денията на Прудон на испан-
ски език. За кратко той ста-
ва президент на Испания през 
1873 г., докато е лидер на Де-
мократичната федерална ре-
публиканска партия, с която 
се опитва да реализира някои 
от идеите на Прудон.

Влиятелната форма на ин-
дивидуалистичния анархизъм, 
наречена егоизъм или още его-
истичен анархизъм, е изло-
жена от един от най-ранни-
те и известни привърженици 
на индивидуалистичния анар-
хизъм – немският философ 
Макс Щирнер в неговия труд 

„Единственият и неговата 
собственост” – основен фи-
лософски текст, публикуван 
през 1844 г. В него Щирнер е 
критичен спрямо капитали-
зма, защото предизвиква кла-
сова борба, богатите експло-
атират бедните, използвайки 
държавата като свой инстру-
мент. Също така отхвърля 
религията, комунизма и либе-
рализма, защото създават 
личности, подчинени на Бога, 
колектива или държавата. 
Според Щирнер единствено-
то ограничение на правата на 
човека е тяхната сила, с коя-
то получават това, което ис-
кат, без оглед на Бог, държава 
или морал. Той вярва, че обще-
ство не съществува, но „хо-
рата са неговата реалност”. 
Щирнер се застъпва за само-
утвърждаване и предвижда 
създаването на съюзи на его-
исти, безсистемни сдруже-
ния, които непрекъснато се 
актуализират, като се под-
крепят всестранно чрез акта 
на волята, предлаган като 
форма на организация вмес-
то държавата. Индивидуа-
листичните анархисти твър-
дят, че егоизмът ще насърчи 
един истински и спонтанен 
съюз между хората. Щирнер е 
за индивидуалния бунт, който 
не се стреми към създаване 
на нови институции или те-
хни подобия.

Обратите през 1848 г.

Европа е разтърсена от нова 
революционна вълна през 
1848 г., която отново се на-
дига в Париж. Новото прави-
телство, състоящо се глав-
но от якобинци, е подкрепено 
от работническата класа, но 
не успява да проведе значими 
реформи. Прудон и руският ре-
волюционер Михаил Бакунин 
са въвлечени в събитията от 
1848 г. Провалът на революци-
ята дооформя възгледите на 
Прудон. Той стига до убежде-
нието, че революцията тряб-
ва да бъде насочена към уни-
щожението на властта, а не 
към завземането ґ. В капита-
лизма вижда корена на социал-

ните злини, а правителство-
то, използващо само полити-
чески инструменти, не е в 
състояние да реши реалните 
проблеми. Ходът на събития-
та от 1848 г. и провалът на 
революцията на свой ред кара 
Бакунин да загуби доверие във 
всякакви реформи.

Други анархисти, участ-
вали активно в революцията 
от 1848 г. във Франция, са Ан-
селм Белегариг, Ернест Кьор-
дероа и ранният анархоко-
мунист Жозеф Дежак, който 
пръв се нарича либертер (фр. 
libertaire – борец за свобода). За 
разлика от Прудон, той твър-
ди, че „не само продуктът на 
труда, а задоволяването на 
нуждите, независимо от тях-
ното естество, дава право 
на работника”. Дежак е кри-
тик на мютюалистката те-
ория на Прудон, на пазарната 
икономика, на антифеминист-
ките му възгледи и поддържа-
нето на индивидуалната соб-
ственост. По-късно в Амери-
ка той издава книгата си „Ре-
волюционният въпрос”, а по-
късно, на части и „Човешката 
сфера – една анархистка уто-
пия” в своето периодичното 
издание „Le Libertaire” – „Списа-
ние на социалното движение”.

Френското анархистиче-
ско движение, макар да се на-
рича „мютюалистко”, започва 
да набира скорост през 1860-
те години, когато работни-
ческите сдружения се превръ-
щат в сила.

Класическият анархизъм

Десетилетията от края на 
19-и и началото на 20-и век 
са „златният век” на анархис-
тическата история. В тази 
„класическа” епоха, обхваща-
ща периода от 1840/1860 до 
1939 г., анархизмът (наред с 
марксизма) играе важна роля 
в борбите на работническа-
та класа в Европа, Северна и 
Латинска Америка, Азия и Ав-
стралия. Модернизмът, желе-
зопътните линии, достъпът 
до печата и масовата мигра-
ция помагат на анархистите 
да разгърнат своята кауза.

Първият Интернационал, 
Парижката комуна и 
Михаил Бакунин

През 1864 г. се създава Между-
народната асоциация на тру-
да (МАТ), наричана още „Пър-
вият Интернационал”, обеди-
няващ различни революционни 
движения, включително пру-
донисти, марксисти, синди-
калисти, анархисти и бланки-
сти (от името на революцио-
нера Луи Огюст Бланки). Воде-
ща фигура в Интернационала 
и член на неговия Генерален съ-
вет е Карл Маркс. Четири го-
дини по-късно, през 1868 г. към 
Първия интернационал се при-
съединява Михаил Бакунин със 
своите другари анархисти-
„алиансисти”, които се застъп-
ват за колективизация на иму-
ществото и революционно 
премахване на държавата. С 
контактите и чрез кореспон-
денцията си с други членове 
на Интернационала Бакунин 
се стреми да създаде между-
народни братства от рево-
люционери, които да гаранти-
рат, че настъпващата рево-
люция няма да вземе автори-
тетен курс, в рязък контраст 
с другите движения, които се 
стремят към завземането на 
държавната власт. Енергията 
и писанията на Бакунин на най-
различни теми – от социална-
та революция, организацион-
ния въпрос, равенството меж-
ду половете до образование-
то –  допринасят за увеличава-
не на влиянието му в MAT. Ос-
новната му линия в Интерна-
ционала е работа за победата 
на революцията, против съз-
даването всякакви правител-
ства, включително от работ-
ници или „експерти”. Пролета-
риите трябва да се стремят 
да се освободят от класово-
то господство на буржоазия-
та с помощта на преки дейст-
вия, съюзяване, взаимопомощ 
и стачки, против участието 
в буржоазната политика.

Първоначално бакунисти-
те работят с марксистите, 
за да придадат на Първия Ин-
тернационал по-революцион-
на социалистическа насока. 

Впоследствие обаче Интерна-
ционалът се поляризира в два 
лагера от последователи на 
Маркс и на Бакунин, който ха-
рактеризира идеите на Маркс 
като централистки. Бакунин 
прогнозира, че ако марксист-
ката партия дойде на власт, 
лидерите ґ просто ще зае-
мат мястото на господства-
щата класа, срещу която са 
се борили. Последователите 
на Прудон – мютюалистите – 
също се противопоставят на 
Марксовия държавен социали-
зъм и са против участието на 
работниците в политиката и 
парламентаризма, за общест-
вена и лична собственост.

Междувременно въстание-
то на френските работници 
след френско-пруската война 
води до създаването на Па-
рижката комуна през март 
1871 г. Анархистите играят 
видна роля в Комуната, заедно 
с бланкистите. Въстанието е 
повлияно до голяма степен от 
идеите на анархистите и зае-
ма важно място в анархисти-
ческата история. Радикални-
те социалистически възгледи, 
подобни на Прудоновия феде-
рализъм, до известна степен 
са осъществени в Комуната. 
Най-важно е, че работниците 
доказват, че могат да упра-
вляват фабриките и общест-
вените услуги. След пораже-
нието на Комуната анархи-
сти като Варлен, Луиз Мишел 
и Реклю са разстреляни или за-
точени на Дяволския остров. 
Анархистическите идеи се 
преследват във Франция по-
вече от десет години. Видни 
членове на Първия Интерна-
ционал, оцелели от кърваво-
то потушаване на Комуната, 
емигрират в Швейцария, къ-
дето по-късно създават Анар-
хистически Интернационал в 
Сен Имие.

През 1872 г. конфликтът 
между марксисти и анархисти 
приключва. През 1871 г. на Лон-
донската Конференция Маркс 
предлага създаването на поли-
тически партии, което е осъ-
дено от анархистите като 
неприемлива опортюнисти-
ческа перспектива. Различни 
секции (като италианската, 
белгийската и юрската феде-
рация) отхвърлят предложе-
нието на Маркс по време на 
Конгреса в Хага (през 1872 г.), 
разглеждайки го като опит за 
създаване на държавен социа-
лизъм, който в крайна сметка 
не е в състояние да освободи 
човечеството. За разлика от 
марксистите, те предлагат 
вместо с политическа борба, 
освобождаването на работ-
ническата класа да се извър-
ши със социална революция. В 
резултат анархистите са из-
ключени от Първия Интерна-
ционал, в отговор на което 
антиавторитарните федера-
листки секции свикват свой 
Международен конгрес в Сен 
Имие и приемат революцион-
на анархистка програма. •

превод от руски – ru.qwe.wiki
(следва)

[Марксистите] твърдят, че само 
диктатурата – естествено тяхната – 

може да създаде народната свобода, а ние 
отвръщаме: никоя диктатура не може да има 
друга цел освен собственото си увековечаване 
и у народа, който я търпи, тя може да породи, 

да възпита само робство; свободата се създава 
само със свобода – всенароден бунт и свободна 
организация на работническите маси отдолу-

нагоре.
Михаил Бакунин
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КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

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

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

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

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

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 10 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

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

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

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

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

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

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

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

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

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

38. Статии – Александър Наков според възможностите

39. Социална революция или смърт – Георги Константинов 10 лв

40. Пуста кюския – Лъчезар Кръстев 10 лв

БРОШУРИ:

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

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

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

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

5. За общината 2,50 лв

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

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

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2020 СВОБОДНА  МИСЪЛ

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 02.06.1876 г. е убит 

българският поет, публи-
цист, анархист и револю-
ционер Христо Ботев.

• На 03.06.1966 г. умира без-
властникът Атанас Гер-
чев Дедяков.

• На 06.06.1919 г. в гр. Бур-
гас под редакцията на 
Марко Борзуков излиза 
анархистическият вест-
ник „Комуна”.

•  На 08.06.1908 г. във 
Ферзан (Мала Азия) на 18 
годишна възраст умира 
Милан Арсов, участник в 
Солунските атентати.

•  На 12.06.1856 г. в гр. Лерин 
(Македония) е роден анар-
хистът Спиридон (Спиро) 
Константинов Гулапчев, 
идеолог на „сиромахомил-
ството” в България.

•  На 14.06.1872 г. в гр. Ир-
кутск (Русия) е роден без-
властникът Юлий Цезар 
Розентал, създател и ор-
ганизатор на първите 
анархистически кръжоци 
в България.

•  На 14.06.2002 г. в гр. Плов-
див умира анархистът 
Христо Ганчев Бойчев, 
член на секретариата на 
ФАБ и сътрудник на вест-
ник „Свободна мисъл”.

•  От 15.06 до 17.06.1919 г. в 
София се провежда Първа-
та национална анархисти-
ческа конференция, на коя-
то е учредена Федераци-
ята на анархокомунисти-
те в България (ФАКБ).

•  На 20.06.1925 г. край село 
Белица (Ихтиманско) е 
убит анархистът Васил 
Бонев Икономов.

•  На 22.06.1896 г. е екзе-
кутиран френският без-
властник Равашол.

•  На 25.06.1856 г. умира 
немският философ и анар-
хист Йохан Гаспар Шмидт 
(Макс Щирнер), автор на 
книгата „Единствени-
ят и неговата собстве-
ност”.

•  На 27.06.1952 г. край с. Чу-
чулигово (Благоевградско) 
е убит от болшевишки-
те милиционери поетът-
анархист Кръстьо Хад-
жииванов.

•  На 28.06.1936 г. умира 
анар хис тът Александър 
Беркман.

ПОЕЗИЯ

Капиталът залага 
на всички коне
Избери по-малкото зло.
Но как, щом капиталът залага на всички коне?
Избери неолиберализма, а не нацизма.
Но как, щом капиталът залага на всички коне?
Избери толерантността пред нетърпимостта.
Но как, щом капиталът залага на всички коне?
Избери по-добрата от двете империи.
Но как, щом капиталът залага на всички коне?
Избери НЕ –
трябва да се закрие целият хиподрум. •

Владимир Сабоурин

ИДЕИ, СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА

Анархия, Анархизъм. 
Въпроси и отговори

» » » продължава от миналия брой

Идеалите на 
анархистическото 
общество

Анархистите искат да изгра-
дят децентрализирано обще-
ство, основано на свободно-
то сдружаване (съюз). Само 
такава организация на обще-
ството е способна да реали-
зира свободата, равенство-
то и солидарността. Само 
чрез децентрализация на 
властта, както структурно, 
така и териториално, може 
да се постигне свобода на ли-
чността. Делегирането на 
власт на едно малцинство е 
очевидно нарушение на лична-
та свобода и уронване на чо-
вешкото достойнство. Вмес-
то да оставят собствените 
си дела в ръцете на другите, 
анархистите подкрепят ор-
ганизации, които минимизи-

рат властта, като я оста-
вят в ръцете на тези, които 
са пряко засегнати от взети-
те решения.

Свободното сдружаване е 
крайъгълният камък на анар-
хистическото общество. Хо-
рата трябва да бъдат сво-
бодни да се обединяват, как-

то сметнат за целесъобраз-
но. Всяко такова свободно 
споразумение трябва да се 
основава на децентрализация 
на властта, тоест на раз-
пределението ґ между всич-
ки; в противен случай това 
ще бъде измама (както е при 

» » » продължава на страница 12
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капитализма) – само равен-
ството осигурява необходи-
мите социални условия за сво-
бодното развитие на всеки. 
Затова анархистите подкре-
пят колективите, основани 
на принципа „един човек – един 
глас” (този принцип на пряка-
та демокрация като полити-
ческа концепция за свободно 
съглашение между хората ще 
бъде разгледан по-късно в раз-
дела „Пряка демокрация”).

Трябва да отбележим, че 
анархистическото общество 
не предполага някакво идилич-
но състояние на хармония, 
при което всички имат едно 
мнение. Нищо подобно! Луи-
джи Галеани посочва, че несъг-
ласията и търканията меж-
ду хората ще съществуват 
винаги. Всъщност те са не-
обходимо условие за прогре-
са. След като кървавата бор-
ба за хляба и свободата бъде 
премахната обаче, проблеми-
те и разногласията ще могат 
да бъдат разрешавани без 
най-малка заплаха за общест-
вения ред и личната свобода. 
(Краят на анархизма?)

Затова анархистическо-
то общество ще се основа-
ва на социалните противоре-
чия, тъй като конфликтът не 
е вреден… разногласията съ-
ществуват [и не трябва да 
бъдат скривани]… Какво прави 
разногласието разрушител-
но? Не фактът на самия кон-
фликт, а само когато той се 
допълва от съперничество. 
(Алфи Кон, Съперничество-
то: доводи против).

На практика задължител-
ното изискване за постигане 
на споразумение означава, че 
хората всъщност ще бъдат 
възпрепятствани да се разви-
ват, те ще трябва да жерт-
ват своите желания в името 
на по-слабо образованата гру-
па (пак там). Поради тази при-
чина повечето анархисти от-
хвърлят практиката на взе-
мане на решения чрез консен-
сус в големи групи.

Анархистическите сдру-
жения предполагат управле-
ние чрез общото събрание на 
всички участници, след широ-

ко обсъждане на проблемите 
и дебати, при които трябва 
да бъде разкрит и елимини-
ран евентуалният конфликт 
между равни участници. След 
това задачите, определени 
от общото събрание, се из-
пълняват от изборни коми-
сии, които имат обикновени 
административни функции. 
Тези комисии се съставят от 
избрани за определен срок де-
легати, на които е предоста-
вен мандат да решат поста-
вените задачи, под контрола 
на събранието, което ги е из-
брало (императивен мандат). 
Ако делегатите действат по 
начин, противоречащ на воля-
та на избирателите, или се 
опитват да разширят и про-
дължат мандата или работа-
та си, те могат и трябва да 
бъдат отзовани незабавно, а 
техните решения – отмене-
ни. По този начин организа-
цията ще остава винаги в ръ-
цете на съюза от хората, кои-
то са я създали.

Самоуправлението е прин-
цип на всяка анархистическа 
организация. Ключовата раз-
лика между държавната или 
йерархическата система и 
анархистическото общество 
е кой има правото и възмож-
ността да решава проблеми-
те. В парламентарната сис-
тема например хората овлас-
тяват група представите-
ли, които вземат решения за 
тях и вместо тях в рамките 
на определен, обикновено че-
тиригодишен период от вре-
ме. Дали депутатите ще спа-
зят обещанията си, или не, е 
неизвестно и без значение, 
тъй като хората не могат да 
ги отзоват преди следващи-
те избори. Властниците мо-
гат да мамят „електората”, а 
тези, които са им подвласт-
ни, трябва да се подчиняват. 
По аналогичен начин в едно 
капиталистическо предприя-
тие властта принадлежи на 
неизбрано малцинство от ди-
ректори и мениджъри на вър-
ха, като от работниците се 
очаква, че ще им се подчиня-
ват.

В анархистическото об-
щество тези отношения са 
напълно променени. Никой – 

отделен човек или група (из-
брани или неизбрани) – няма 
власт в анархистката общ-
ност. Вместо това решени-
ята се вземат от общите 
събрания, като се използват 
прякодемократични принци-
пи, а когато е необходимо, 
общността може да избере 
или да назначи делегати, кои-
то да изпълняват тези ре-
шения. Има очевидна разли-
ка между разработването на 
тактика (от всички отделни 
работещи хора) и изпълнение-
то на взетите решения (кое-
то в крайна сметка е работа 
на избраните или посочени 
делегати).

Комисиите се образуват, 
когато е необходимо да се ко-
ординират и управляват ре-
шенията на събранията или 
на техните конгреси, при 
строг контрол отдолу. Де-
легатите в такива органи 
имат ограничен срок на учас-
тие и подобно на делегати-
те на конгресите имат им-
перативен мандат, тоест 
те имат право да вземат ре-
шения само от името на хо-
рата, които са ги упълномо-
щили. Освен това, подобно на 
делегатите на конференци-
ите и конгресите, те могат 
да бъдат незабавно отзова-
ни от събранията и конгреси-
те, които са ги избрали. Така 
тези комисии ще могат да ко-
ординират дейностите, но 
ще бъдат, както казва Мала-
теста, винаги под прекия кон-
трол на населението (Живот 
и идеи).

Общите събрания могат 
да отменят всяко решение на 
конференцията и да се отте-
глят от всяка конфедерация 
по всяко време. Всички ком-
промиси, направени от деле-
гата по време на преговори-
те, трябва да бъдат ратифи-
цирани от Общото събрание. 
Без ратификация всеки ком-
промис, направен от делегат, 
не задължава общността, 
която го е делегирала с кон-
кретна задача. Освен това 
Общите събрания могат да 
свикат конференция на деле-
гати на конфедерацията, за 
да обсъдят всякакви нови съ-
бития, да информират коми-

сиите за промяната на реше-
нията си и да ги инструкти-
рат какво да правят.

С други думи делегатите в 
анархистическата организа-
ция или общество не са пред-
ставители (под формата, в 
която те участват в демо-
кратичното управление). Кро-
поткин дава ясно да се разбе-
ре тази разлика: Разликите 
между истинското делегира-
не и представителството 
може да се разбере по-добре, 
ако си представим сто или 
двеста души, които се сре-
щат всеки ден на работа и 
се сблъскват с общ проблем… 
те са обсъдили всеки аспект 
на този въпрос помежду си и 
са дошли до едно общо реше-
ние. Тогава те избират няко-
го и го изпращат да постигне 
споразумение с други подобни 
делегати на други групи… Де-
легатът не е упълномощен да 
направи нещо повече от това 
да обясни на другите делега-
ти съображенията, които са 
довели неговите или нейните 
колеги до тяхното заключе-
ние. Делегатът не е упълномо-
щен да взема решения вмес-
то групата, той трябва само 
да изслуша и да разбере мне-
нието на другите групи и да 
представи тяхното мнение 
на вниманието на тези, кои-
то са го делегирали. Това мне-
ние те могат да приемат или 
отхвърлят. Такъв е процесът 
на истинското делегиране 
(Речи на бунтовника).

За разлика от представи-
телната система, власт-
та не се делегира в ръцете 
на избраните. По-скоро все-
ки делегат е просто „инстру-
мент” за предаване на възгле-
дите на сдружението, което 
го е избрало. Всички делега-
ти и комисии получават им-
перативен мандат и могат 
да бъдат незабавно оттегле-
ни, за да се гарантира, че из-
разяват мнението на свои-
те избиратели, а не своето 
собствено. По този начин 
правителството е замене-
но от анархистическа мрежа 
от свободни сдружения и об-
щини, които си сътрудничат 
при равни условия. Мрежата е 
основна на система от реше-

ния, с които са упълномощени 
делегатите, при спазване на 
принципите за незабавно от-
зоваване на делегата, свобод-
но споразумение и свободна 
конфедерация.

Мрежата от анархисти-
чески общини е разделена на 
три нива. Независими общи-
ни – за териториална органи-
зация на населението, федера-
ция на профсъюзите – за орга-
низация на хората в съответ-
ствие с различните им функ-
ции … [и] свободни сдружения 
и общества… за задоволяване 
на всички възможни и предви-
дими нужди – икономически, 
здравни, образователни; за 
взаимна защита, за популяри-
зиране на идеи, за изкуство, 
за забавление и пр (Пьотр 
Кропоткин, Развитие и окол-
на среда). Всичко в такова об-
щество се основава на само-
управление, на свободно сдру-
жаване, федериране и самоор-
ганизация отдолу.

Такава организация на об-
ществото би премахнала йе-
рархията във всички аспекти 
на живота, защото хората 
са в основата на организация-
та, а не техните делегати. 
Хората контролират всич-
ки процеси в обществото. 
Само тази форма на организа-
ция може да замени правител-
ството (властта на избрани-
те) с анархията (властта на 
всички). Такава форма на ор-
ганизация би съществувала 
във всички области, където 
се изисква групова работа и 
координация на дейността на 
много хора. Бакунин е казал, 
че е необходимо да се обеди-
нят хората в структури, кои-
то разбират и могат да кон-
тролират. Анархистите ис-
кат да създадат общество, 
основано на структури, кои-
то гарантират, че никой чо-
век или група не ще бъде в 
състояние да завземе власт-
та над другите. Свободното 
споразумение, конфедерира-
не, пряката демокрация са ме-
ханизмите, чрез които власт-
та се прехвърля от ръцете на 
правителствата в ръцете на 
тези, които са пряко засегна-
ти от нейните решения. •

(следва)
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