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Лявото решение на 
днешната криза
Фрагмент от незавършена дис-
кусия за коронавируса и други со-
циално-медицински проблеми

Причините за 
революциите
Обективни, субективни и струк-
турни фактори за неизбежност-
та на Социалната революция 

144 години 
от смъртта 
на Михаил Бакунин
Апостол на свободата и титан 
на революцията

Анархия, анархизъм. 
Въпроси и отговори
Борбата на анархистите про-
тив йерархията и за пряката де-
мокрация

История 
на анархизма
Анархокомунизмът, синдикализ-
мът, пропагандата на дело и ре-
волюционната вълна
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ТЕМА НА БРОЯ: ПРОБУЖДАНЕ?

Какъв е 
изходът?
АПЕЛ към протестиращите, които не 
са свързани с партиите или олигарсите
Че страната е в криза и че тя 
ще става още по-тежка през 
следващите месеци и години, 
по това са единодушни всички. 
Кризата е системна или как-
то казват от опозицията, тя 
е „криза на модела на управле-
ние”. Всички – и протестира-
щи, и властници – говорят за 
ПРОМЯНА, но никой от тях не 
сочи изход. Никой – било парти-
ите на властта, било тези на 
парламентарната или извън-
парламентарната опозиция – 
не е способен да реши пробле-
мите, които всестранната 
криза поставя пред всеки от 
тях поотделно и коалиционно. 
Няма да ги решат и изборите, 
нито експертното или „прави-
телството на националното 
спасение”, или това на канди-
дат-”бонапартите” и… „пиноче-
тите”. За това свидетелства 
и мълчанието на всички тези 
дами и господа от „елитите” 
по въпроса КАКЪВ Е ИЗХОДЪТ? 
На това мнение не са чужди и 
всички политолози, социолози, 
антрополози, футуролози, ана-
лизатори, журналисти.

„Борбата с корупцията” на 
властниците и на кандидати-
те за креслата им е фарс и 

лъжа, защото тя е иманентна, 
произтичаща от самата при-
рода на властта. Всеизвест-
на е максимата, че всяка власт 
корумпира, а абсолютната ко-
румпира абсолютно. Да се оч-
аква от властта да премахне 
корупцията е по-безнадеждно 
от очакването на Годо. Това 
отвратително явление на дър-
жавността и класовите обще-
ства може да изчезне само с 
премахването на всяка власт 
на човек над човека.

Решение има и то е в ръ-
цете на народа, но Народът 
трябва да се създаде!

С КАКВО ДА СЕ ЗАПОЧНЕ? 
СЪС САМОУПРАВЛЕНИЕ НА 
НАРОДА, със създаване на ор-
гани на Самоуправлението, 
които да изместят и замес-
тят тези на властта. Това 
предполага превръщането на 
всякакви протести, митинги 
или безплодни демонстрации 
и процесии в общи събрания, 
на които всяка и всеки свобод-
но ще разискват, изясняват и 
търсят решения на проблеми-
те на обществото, които са 
създадени от потисничество-
то, грабежа и алчността на 
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Обединение… срещу 
властта!
На 9 юли българският народ из-
веднъж се размърда в съня си.

Повод дадоха бандитите, 
които пазят закона, като без-
церемонно погазиха всякакви 
демократични маски. Насилие-
то, крепящо всяка власт, беше 
демонстрирано срещу по-сла-
бата президентска власт и 
срещу неколцина режисьори-
циркаджии, опитващи се да се 
правят на „граждани”.

Без да страдат от излиш-
ни симпатии към потърпев-
шите, хиляди хора излязоха на 
площада още същия ден, за да 
припомнят на властта, че все 
още има нужда да се прикрива, 
когато бие. Протестите про-
дължават вече десети ден, по-
лицията се стреми да бие хо-
рата зад прикритието на ко-
лоните, които крепят държав-
ната власт, а правителство-
то изглежда все по-нестабил-
но.

Разделението е едно

Всякакви политици скокнаха 
да овладеят гражданското не-
доволство. Тръгнаха на битка 
за България. Многострадални-
ят президент се завайка сре-
щу мутрите. Кандидатите за 
съдебната власт остро се за-
вайкаха срещу полицейското 
насилие. Опозицията защита-

ва върховенството на закона. 
Срещу тях стоят правител-
ството, прокуратурата и по-
голямата част от държавна-
та машина, които също били 
срещу мутрите и насилието и 
защитавали върховенството 
на закона!

Уж всички искат да ни обе-
динят – под своята власт!, – а 
непрекъснато ни убеждават, 
че се делим – на леви и десни, 
умни и глупави, красиви и гроз-
ни, предприемчиви и мързели-
ви, турци и българи.

И пред „сараите” на Доган, 
и в „триъгълника на властта” 
обаче си пролича истинското 
разделение: между обикнове-
ните хора, търсещи начин да 
преживяват, от една страна, 
и милионерите и техните слу-
ги, от друга.

Стражари и апаши

Докато всички политици и ми-
лионери ни увещават за пове-
че закон и власт, докато се 
опитват да сведат недовол-
ството до въпроса „Остав-
ка или не?”, мизерията про-
дължава да расте. Кризата 
с COVID-19 някак много бързо 
мина на заден план, някак меж-
ду другото законът потисна 
още повече работниците – 
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политическата и икономиче-
ската класа, която, предлагай-
ки за n-ти път услугите си на 
„спасител”, иска да ни измами. 
Затова тя трябва да бъде от-
странена.

На общите събрания във 
всеки населен пункт или в бло-
ковете, кварталите и общи-
ните на големите агломера-
ции всеки от участващите 
има право на един глас – своят 
собствен. Решенията по об-
щинските, окръжните и нацио-
налните проблеми ще се взе-
мат отдолу нагоре, директно 
от участниците в събрания-
та с консенсус по виталните 
за общността проблеми и с 
мнозинство по второстепен-
ните. (Пример на витален про-
блем е подреждането на за-
дачите по приоритет.) Това 
не изключва съобразяването 
с мненията и предложенията 
на специалистите, но, както 
е казал Волтер: има един, кой-
то е по-умен от тях – това са 
ВСИЧКИ. Освен това, в днеш-
ната система специалистите 
са се учили, подготвяли и вина-
ги са защитавали интересите 
на тези, които са ги назначили 
и им плащат, които са създа-
ли проблемите – властниците 
и „олигарсите”, които от 30 го-
дини протестиращите нари-
чат МАФИЯ, но всеки от кла-

новете ґ се прави, че това не 
се отнася за тях.

Общото събрание ще взе-
ма решения по локалните, ре-
гионалните и националните 
въпроси директно или с излъч-
ване на делегати за конферен-
циите и конгресите, за които 
трябва да важат следните из-
исквания:

- те са снабдени с импера-
тивни мандати, тоест не мо-
гат да се отклоняват от взе-
тите на общите събрания ре-
шения

- те са под постоянния кон-
трол на излъчилите ги събра-
ния

- те са отзоваеми и сменя-
еми по всяко време от избра-
лите ги

- за времето, през което из-
пълняват обществено полезни 
функции, ще получават средни-
те заплати на трудещите се

Как това може да стане 
реалност?

Като се окупират всички прос-
транства, зали и помещения, 
подходящи за провеждане на 
събрания – от тези, в които 
могат да се събират хиляди, до 
кината, театрите и помеще-
нията в жилищните блокове.

За да се познават или опоз-
наят участниците в тях, е за 
препоръчване народните съ-

брания да не надхвърлят ня-
колкостотин, максимум хиля-
да души. И тогава, след общи-
те и свободни разисквания те 
ще вземат решения, съобразе-
ни само и единствено с инте-
ресите на самоуправляващия 
се Народ.

Самоуправлението трябва 
да се генерализира, да обхва-
не производството и услуги-
те, разпределението и снаб-
дяването, тоест необходимо 
е разширяването му в социал-
ната и икономическата сфера. 
Културната и научната дей-
ност ще бъдат напълно сво-
бодни от всякакво опекунство 
и цензура. Поддържането на 
обществения ред и отбрана-
та на страната трябва да се 
поемат от въоръжения Народ, 
какъвто има в Швейцария на-
пример.

Координацията между съю-
зилите се свободно и добровол-
но общности ще се извършва с 
помощта на модерните тех-
нологии и средства за комуни-
кация, чрез създадените за нуж-
дите на самоуправлението со-
циални мрежи.

Само така може да се по-
стигне желаната ПРОМЯНА. 
Така ще се създадат необходи-
мите условия за елиминиране 
на мафиотите от всички сфе-
ри на живота и за преодолява-
не на кризата. Така, вместо 

звани и незвани „представите-
ли на суверена” самият Народ 
ще има думата, ще взема ре-
шения по всички местни, реги-
онални и национални въпроси, 
след което ще ги привежда в 
изпълнение и ще упражнява по-
стоянен контрол над функцио-
нирането на системата и ре-
зултатите от него.

В днешните конкретни ус-
ловия анатомията и физиоло-
гията на едно самоуправлява-
що се общество трябва да бъ-
дат съобразени с пандемията 
от коронавирус.

Решението, което ние 
предлагаме, е организация и 
реорганизация на целия нау-
чен, технологичен, производ-
ствен и социален потенциал 
за борба с пандемията. Какво 
означава това на практика?

1) Експроприация на всички 
средства, които днес се израз-
ходват за война и за издръж-
ка на военнополицейския и бю-
рократичен апарат на държа-
вата, както и на милиардите, 
предназначени за спасяване на 
капитализма от фалит и за 
луксозния живот на 1% (единия 
процент) от милиардери и ми-
лионери, с оглед задоволяване 
на екзистенциалните нужди на 
останалите 99% от население-
то.

2) Отделяне на необходими-
те средства и специалисти за:

а) приоритетно развитие 
на научноизследователските, 
учебните и производствени-
те дейности, свързани с от-
криване на противоепидемич-
ни ваксини и лекарства;

б) профилактика и средства 
за защита на всички срещу за-
разата;

в) организиране на необходи-
мата материална база за без-
платно лечение на всички забо-
лели, което предполага конфис-
кация на всички многозвездни 
хотели, палати и „сараи” и пре-
връщането им в болнични заве-
дения;

г) преквалификация на част 
от съществуващия медицин-
ски персонал, екстрено обуче-
ние на нови кадри за борба с 
пандемията и т. н.

3) Форсиране на роботи-
зацията и автоматизацията 
във всички жизненоважни про-
изводства и услуги при рязко 
съкращение на работния ден и 
седмица.

4) Солидарност и оказване 
на всестранна помощ на най-
беззащитните и на народите 
от „развиващите се страни”, 
чиято здравна система е в ока-
яно или ембрионално състоя-
ние, и всички други мерки, кои-
то ще бъдат поискани от спе-
циалистите и от колективния 
човешки разум. •

СВОБОДНА МИСЪЛ
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под овациите на казионните 
синдикати.

Всъщност най-мизерства-
щите хора, които дори не ра-
ботят, а трудно преживяват 
ден след ден в цигански гета, 
изоставени села и пропукани 
панелки, още не са потърсили 
своето. Те са още по-лесни за 
манипулиране от „полезните 
идиоти”, подпомагащи нечия 
власт. Повечето сред най-ми-
зерстващите се вълнуват от 
протести и избори дотолко-
ва, доколкото могат да зара-
ботят някой лев в агитката 
на по-платежоспособния бан-
дит.

Онова, което политиците 
наричат демокрация, не отго-
варя на името си. Не е власт 
на народа, а власт на органи-
зирани банди, които ту се ха-
пят, ту се облизват взаимно 
в борба за по-голяма власт над 
обществото. Законът за тях 
не е дори врата в полето, а бу-
халка или полицейска палка, с 
която пребиват всеки, който 
опита да им попречи. Когато 
ни призовават да защитим 
институциите на демокраци-
ята, всъщност искат да за-
щитим правилата на играта, 
която играят срещу нас.

Загубилият е целият народ. 
Пенсионерите изпосталяват 
с по две кисели млека и хляб на 
ден. Циганите не доживяват и 

пенсия. Децата затлъстяват 
от малки, откъснати от ро-
дителите си и хранени с ев-
тини боклуци. Работещите 
така печелят от труда си, че 
предпочитат да го правят на 
хиляди километри от тук и по 
възможност да вземат и де-
цата и бащите си със себе си.

Спечелилите печелят само 
за себе си. „Сараите” на Доган 
са само малка част от соб-
ствеността на неколцината 
милиардери и хилядите мили-
онери, които владеят всичко 
значимо в страната. Те фор-
мират класа от гешефтари, 
която безкомпромисно пази 
груповата си власт. Богата-
ши като Божков и Пеевски, по-
литици като Борисов и Корне-
лия са бушони, които изгарят, 
ако се вдигне напрежението – 
тогава се оттеглят от сце-
ната и потъват в неизвест-
ност да си харчат изработе-
ните в полза на олигархията 
милиони като граждани на 
света. Няколко милиарда може 
да сменят собствениците си, 
но властта на милиардерите 
остава.

Държавността крепи 
бандитите

Собствеността е свещена и 
неприкосновена за всяка дър-
жава. Тя е форма на власт вър-
ху предметите, а чрез тях – 
и върху хората. Няколко хиля-

ди бандити са преобразували 
властта си, придобита и съх-
ранена с насилие, в собстве-
ност и я използват, за да уве-
личават властта си да упраж-
няват насилие.

Протестите започнаха 
като чудесен признак на про-
буждане и пример за самоорга-
низация. Ако обаче продължат 
в защита на такава „демокра-
ция”, с искания за „нормална” 
или „правова” държава, „остав-
ка” на правителството и за-
мяната му с ново, само ще ук-
репят системата на ограбва-
не. Това не е и никога не е било 
демокрация (народовластие)! 
Никъде няма „правова” държа-
ва! България е точно толко-
ва „нормална”, колкото всички 
останали държави – и в тях 
малцина бандити управляват 
стадо манипулирани хора.

Да се живее става 
наслаждение!

Самоизяждайте се и ще бъде-
те изядени! Да се живее става 
наслаждение.

Това изрекъл немският ху-
манист и рицар Улрих фон Ху-
тен, изправен пред гледката 
на воюващите католишки и 
протестантски фанатици. 
Това можем да кажем и ние, на-
блюдавайки схватките между 
двата клана на българската 
мафия. Делбата между тях не 
е нито заради „модели на упра-

вление”, програми и идеи, нито 
за разлики в „нравствените” 
им императиви. Борбите на 
такива образувания са били 
и си остават борби за власт 
и пари. При това – за много 
пари. Още по-важно за разби-
ране на ставащото е обсто-
ятелството, че зад всякакви 
мафиоти и патриоти, опит-
ващи да водят недоволните 
за носа, стоят геострате-
гически, финансови и търгов-
ски интереси на по-големи или 
по-малки империалистически 
хищници.

Нашето предложение

На онзи, който иска да разчу-
пи системата на ограбване, 
ние, организираните анархо-
комунисти, предлагаме обе-
динение. Обединение на всич-
ки хора, отхвърлящи власт-
та от човек над човека и по-
конкретно нейните съвремен-
ни проявления – държавност-
та и собствеността. Работа 
за изобличаване на жестока-
та експлоатация на обезвлас-
тените от страна на държав-
ниците и капиталистите. Ра-
бота за създаване на органи-
зирани ядра на основата на со-
лидарността и взаимопомощ-
та сред потиснатите хора. 
Работа за изработване на ре-
волюционна програма за уни-
щожаване на властта в Бъл-
гария.

Главната задача на рево-
люционната пропаганда е да 
помогне на онова, което е ос-
танало от народа. Богаташи-
те изпиват силите му с гра-
беж. Политиците и техните 
подлоги го замайват с лъжи. 
Властта го превръща в уми-
ращ организъм, обречен да 
подхранва до последен дъх па-
разитите си. Нашата цел е да 
му помогнем да се превърне в 
Народ. Да възстановим дове-
рието и солидарността меж-
ду обикновените хора и да им 
помогнем да се организират 
срещу паразитите. Срещу 
Властта, с нейните олигарси, 
биячи и прокурори, да проти-
вопоставят Антивласт, ор-
ганизирана чрез комуни, мили-
ции, общи събрания и съвети.

В противен случай Бълга-
рия ще остане да съществу-
ва, но в нея няма да има нито 
българи, нито турци, нито ци-
гани, а само стадо поданици, 
които блеят под прозорците 
на политиците за подаяния и 
оставки. Каравелов казваше, 
че касапинът коли най-крот-
ките крави, а дивите вълци са 
живи и здрави!

Ако искат да станат въл-
ци, овцете трябва да извадят 
зъби, като се организират за 
борба! •

18 юли 2020 г.
Федерация 

на анархокомунистите 
в България

ТЕМА НА БРОЯ: ПРОБУЖДАНЕ?

Обединение… срещу властта!
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Лявото решение на днешната криза
Здравейте, А.

Преди да продължим с Капи-
тала и Труда, с принадената 
стойност и печалбите, сто-
ките и парите, с днешният 
свят и бъдещето на капита-
лизма, с теорията и с Маркс, 
комуто световната буржо-
азия би трябвало да издиг-
не златен паметник в лон-
донското гробище Хайгейт, 
защото с двата изтърса-
ка на своята доктрина – со-
циалдемокрацията и болше-
визмът – той удължи живо-
та ґ с един век, преди всич-
ко това е време да направим 
рекапитулация за коронави-
руса.

Вие пишете:
Коронавирус безспорно има, 

но той по никакъв начин не е 
„гигантски”, даже по-скоро е 
скромен. Смъртността не се 
е покачила и с десети от про-
цента. В Швеция практически 
не се вземат драстични мер-
ки, а картината не е по-раз-
лична от тази в съседните ґ 
страни, където такива се взе-
мат.

Жертвите и заболелите в 
сравнение с предишни (и ско-
рошни!) грипни епидемии са в 
пъти и пъти по-малко. И т. н., 
и т. н., все доводи, които (1) са 
безспорни, очевидни и (2) на-
пълно се игнорират, не се чу-

ват, не се вземат дори за об-
мисляне…

Да се обърнем към да-
нните от текущата ста-
тистика за коронавируса 
на 10.07.2020 г.:

На 10.07.2020 в Швеция са 
регистрирани 74 333 случая 
на заразени от коронавируса. 
Това е 0,60% от общия брой 
на заразените в света. До 
този ден в Швеция са умрели 
5500 души, а смъртността е 
7,40%. Напълно са се излекува-
ли 4971 души, което е 6,69% 
от заболелите. Швеция зае-
ма 25 място в „рейтинга” по 
броя на заразените в света.

На 10.07.2020 г. в Норвегия 
са регистрирани 8965 слу-
чая на заразени от COVID-19 
или 0,07% от общия брой на 
заразените в света. Умре-
ли са 252 души, смъртност-
та е 2,81%. Излекуваните 
са 8138 души или 90,78% от 
болните. Норвегия заема 74 
място в рейтинга по заразе-
ни в света.

На 10.07.2020 г. в Дания за-
разените са 12 916 души или 
0,10% от общия брой в света. 
Умрелите са 609, смъртност-
та е 4,72%, излекуваните са 
12045 или 93,26% от всички 
заразени. Дания е на 66 мяс-
то по рейтинг в света.

Само за сравнение, на 
10.07.2020 г. в България са ре-

гистрирани 6672 случая на 
заразени от COVID-19. Това 
е 0,05% от общия брой на за-
разените, тоест процентно 
те са 12 пъти по-малко, от-
колкото в Швеция (засега!).

Умрелите са 262 души, 
смъртността е 3,93%. Изле-
куваните са 3229 или 48,40%. 
България е на 82 място по рей-
тинг в света.

На 10 юли общото чис-
ло на заразените с корона-
вирус в света е 12 393 488. 
С летален изход са завърши-
ли 557 491, излекувани са 
7 224 882 души, смъртност-
та е 4,5%.

Такова е положението и та-
кива са резултатите от „ля-
вата” и „дясната” здравна по-
литика в тези страни и в све-
та. Както можем да видим, 
картината е и ще става все 
по-различна и навярно злове-
ща. Линията не е експонен-
циална, но е възходяща, като 
за 6 месеца от януари броят 
на ежедневно заразяваните 
в света е преминал от 200 
души на 200 хиляди или се е 
увеличил хилядократно. Ако 
това „темпо” се запази, през 
януари 2021 година броят на 
заразените би трябвало да 
бъде 200 милиона…

При 4,5% смъртност 
сметките за умрелите да-
ват следните резултати:

При 200 милиона ще имаме 
9 милиона трупа, но при 60% 
заразени, което е пет мили-
арда от световното населе-
ние, броят на отпътувалите 
в място светло, в място злач-
но, в място прохладно, къде-
то няма никаква болка, скръб 
и въздишка, ще възлезе на 5 
по 45 милиона = 225 милиона 
души, без да се отчита „при-
растът”, показан от издига-
щите се като кобри криви на 
заразността и смъртност-
та и без да вземаме под вни-
мание тоталното задръст-
ване на и без това мизер-
стващата здравна система 
на капитализма.

Какво може да очакваме 
при осъществяването на по-
добна прогноза? За кой сцена-
рий вероятността да се сбъ-
дне е най-голяма?

За да намерим приблизи-
телен отговор, ще припомня 
отново някои от елементи-
те на една незавършена те-
ория на социалната револю-
ция от „пето поколение”:

Всяка система – казва но-
беловият лауреат по химия за 
1977 година Иля Пригожин – (и 
капиталистическата в това 
число ще добавим ние) се със-
тои от вътрешни подсисте-
ми. Те вибрират, осцилират, 
стават обект на по-бавни 
или по-бързи, но непрекъсна-

ти промени или се намират 
в състояние на постоянни 
флуктуации. Когато една от 
тези флуктуации, които пре-
минават през системата или 
през някоя от нейните под-
системи, достигне достатъч-
но голяма амплитуда, цялата 
структура рухва. (Флуктуаци-
ята е термин, характеризи-
ращ всяко случайно колебание 
или периодично изменение. В 
квантовата механика това са 
случайни отклонения от сред-
ната стойност на физически-
те величини, които характе-
ризират системите с голям 
брой частици.) Често няколко 
флуктуации, засягащи различ-
ни подсистеми, интерфери-
рат и се усилват взаимно, пре-
ди да се стигне до промяна или 
разтърсване на системата. 
Освен това, всяка система е 
потопена в известна външна 
среда. Последната също е из-
точник на флуктуации. Една 
по-важна външна флуктуация 
може да съвпадне с обедине-
нието на няколко вътрешни, 
което прави системата още 
по-уязвима за трансформации 
или за революционни промени.

При определени условия раз-
падането на една система/
структура, провокирано от 
една или няколко флуктуации, 
довежда до формирането на 
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ИДЕ ЛИ?

Причините за революциите
Какви са причините за револю-
циите? Съществуват различ-
ни класификации, ще се спра бе-
гло на две от тях. Най-често 
срещаното деление е на:

ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ, кои-
то са свързани с наличието на 
материални условия за създа-
ването на обществото към, 
което се стремим. В наше вре-
ме те са резултат от Робот-
ронната революция (РР) – фак-
тор, който ще разгледам по-
детайлно малко по-надолу, как-
то и на дължащото се във ви-
сша степен на нея разрушава-
не на социалното и интерна-
ционално статукво.

Като следствие от това 
настъпва дестабилизация на 
старото общество, чието по-
нататъшно съществувание 
става проблематично, ако не 
и невъзможно.

СУБЕКТИВНИ фактори или 
причини са спонтанността и 
стихията на масите и орга-
низираността на революцио-
нерите. Субективните причи-
ни се определят от обектив-
ните, но те не са неизбежно 
следствие от тях и зависят 
от прекрачването на прага на 
поносимостта, от тежест-
та на кризата и изчерпването 
на търпеливостта на масите, 
когато викове като „Хващай-
те топорите!”, „На оръжие!” 
и други по-съвременни лозун-
ги не предизвикват страх, а 
въздействат мобилизиращо. 
Към тях спадат още прозорли-

востта, пропагандните, аги-
тационните и организатор-
ските качества на революцио-
нерите и не на последно мяс-
то – куражът и дързостта им.

Отношенията маси-рево-
люционери – при наличието на 
революционна ситуация – са 
отношения на взаимодейст-
вие, при което най-важни са 
организирането и самооргани-
зирането на революционната 
спонтанност и стихийност.

СЪЩЕСТВУВА и друго дефи-
ниране на причините за рево-
люцията, при което те са раз-
делени на структурни причи-
ни и причини-поводи. Първи-
те са дългосрочни и мащабни 
тенденции, които подкопават 
съществуващите икономиче-
ски, социални и властови ин-
ституции, отношения и връз-
ки и ориентират борбите на 
„нисшите класи” към преодоля-
ване на старото общество и 
замяната му с ново, чиито кон-
тури са започнали да се очер-
тават.

Ще се спра малко по-подроб-
но на тези причини за Социал-
ната революция (СР). Конкрет-
но за съвременното капита-
листическо общество и него-
вата държавна организация, 
които са подложени на ерози-
ращото въздействие на РР 
(Роботронната революция), 
структурните или обективни 
причини са:

Конкуренцията между ком-
паниите (тръстове, концерни, 

картели и пр.) на национални-
те и на световния пазар, коя-
то води до концентрация и 
централизация на капитали-
те, до образуване на монопо-
ли, на мулти- и транснацио-
нални компании, на богаташи 
и свръхбогаташи, които ста-
ват все по-малобройни и не-

подбиращи средствата за 
борба с чуждестранните си 
конкуренти и все по-алчни в 
стремежите си да изтръгнат 
максимални печалби.

Вследствие автоматиза-
цията броят на наемните ра-
ботници (най-напред в произ-
водството) рязко се съкраща-
ва, експлоатацията става все 
по-безжалостна, което води 
до натрупване на другия полюс 
на все повече „излишни”, „пре-
кариат”, лумпени, угнетени и 
презрени бедняци, които – за-
едно с остатъчния пролета-
риат – са революционният по-
тенциал и базата на револю-
ционното движение.

Противоречията и криза-
та в световната върхушка, 
която става все по-богата, 
но все по-малобройна, с все по-
ожесточено борещи се помеж-
ду си „национални” кланове, за-
плашват да станат неудър-
жими, защото работниците 
стават все по-малко, неплате-
жоспособните растат, паза-
рите и печалбите се свиват.

Тези кризисни процеси зася-
гат и „средната класа”, която 
също е осъдена от развива-
щата се РР да се разпадне на 
малцина, които ще се присъе-
динят към долния слой на вър-
ха на социалната пирамида, и 
мнозинство, което ще попъл-
ни редовете на „нисшите” кла-
си или Петото съсловие.

Стесняващата се база на 
експлоатацията става причи-

на за изостряне на борбите 
между различните вътреш-
ни кланове и компоненти на 
господстващата класа – най-
вече между властниците и 
собствениците на капитала, 
между господарите и „нощна-
та им стража”. Обект на бор-
бите им става „националната” 
собственост. Едните са за 
одържавяването, а другите – 
за приватизацията ґ. Борбата 
е за господство и богатство. 
Въпросът е КОЙ – КОГО? Бю-
рокрацията или плутокрация-
та?

Възможни са не по-малко яр-
остни борби между политиче-
ската „класа” и нейната воен-
нополицейска охрана (между 
патрициите и преторианци-
те). Особено когато нисшите 
слоеве на държавния апарат 
пожелаят да заемат местата 
на висшите върху йерархиче-
ската стълба.

Още една структурна при-
чина е дискриминацията и по-
тисничеството, прилагани 
по отношение на определе-
ни социални, етнически или 
религиозни групи. Те могат 
да подкопаят „легитимност-
та” на режима и да превърнат 
„малцинствата” във врагове 
на съществуващия общест-
вен ред. Тогава балансът ста-
ва нестабилен, защото те за-
почват да изпитват бунтов-
но недоволство и да се стре-
мят да променят социалната 
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Когато такъв 
идеал и 
такава вяра 
на народа се 
срещат заедно 
с мизерията, 
която го води 
до отчаяние, 
тогава 
социалната 
революция е 
неизбежна, 
близка и никаква 
сила не може да 
я предотврати
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Лявото решение на днешната криза
нова, по-сложна структура, 
която, за да поддържа същест-
вуванието си, изисква по-голя-
ма енергия.

Пригожин нарича тази 
нова структура structure 
dissipative, което означава 
нещо като самоорганизира-
ща се структура, произлязла 
от хаоса. (От Библията е из-
вестно, че и господ е използ-
вал хаоса, като първична „су-
ровина” при „сътворението 
на света в течение на шест 
дни”.)

Когато една система – про-
дължава Пригожин, – вслед-
ствие бавните, но непрекъс-
нати изменения, флуктуации и 
асинхронни осцилации на под-
системите си е доведена до 
дестабилизация и загуба на 
равновесие, тя става свръх-
чувствителна за действието 
на вътрешни и външни сили, 
безпомощни до този момент 
в опитите си да я променят 
или разрушат. Действието 
на тези сили, подготвяно от 
цялото предшестващо разви-
тие, и мащабът на неговите 
резултати изглеждат като 
случайност или „чудо” за стра-
ничния наблюдател… В подоб-
ни условия системата загубва 
своето равновесие и започва 
да се държи ирационално. Пре-

дишните закони, които са ре-
гулирали нейното съществу-
ване и функциониране, губят 
силата си. В подобни револю-
ционни моменти е невъзмож-
но да се предвиди теоретиче-
ски посоката, която ще поеме 
промяната: дали системата 
ще се дезинтегрира в хаоса, 
или внезапно ще се изкачи на 
едно по-високо ниво на органи-
зация и революционно преобра-
зуване?…

От своя страна, преди по-
вече от седем десетилетия, 
в своя труд Кибернетика или 
управление и комуникация в 
света на животните и ма-
шината бащата на киберне-
тиката Норберт Винер пред-
рече неизбежността на то-
талното затваряне на кръга 
на автоматизацията и робо-
тизацията и като следствие 
от тази си мисъл писа: Да си 
представим, че втората ре-
волюция (РР) е завършена. То-
гава средният човек със сред-
ни или още по-малки способно-
сти не ще може да предложи 
за продажба нищо, за което би 
си струвало да се плати. Изхо-
дът е един – да се построи об-
щество, основано на човешки 
ценности, различни от пазар-
ните (покупко-продажбата) и 
от властовите. За строител-
ството на такова общество 
ще се изискват голяма подго-

товка и голяма борба, която 
при благоприятни обстоятел-
ства може да се води на идей-
на плоскост, а в противен слу-
чай – дявол знае как?

Обществото, което се съз-
дава или е на път да се създа-
де от Роботронната револю-
ция (РР), разглеждано като „ди-
сипативна система”, изисква 
все повече и повече информа-
ция, за да съществува и да се 
развива, като не забравяме, че 
самоорганизиращите се еле-
менти в обществото са хора-
та, върху които са въздейст-
вали флуктуациите, които РР 
предизвиква във всички сфери 
от живота. В съвременното 
капиталистическо общество 
те водят до трансформации 
като залеза на старите ин-
дустриални браншове – ме-
талургия, автомобили, кора-
бостроителство и пр. – и до 
изникването на нови произ-
водства, свързани с информа-
тиката, роботиката, генети-
ката, нанотехнологиите и пр. 
Към тези „вътрешни флуктуа-
ции” се прибавят външни, ид-
ващи от новите „велики сили” 
и развиващите се периферни 
страни, което предизвиква и 
усилва тяхната агресивност 
и натиск върху капиталисти-
ческата система.

Флуктуациите и вибраци-
ите пораждат дестабилиза-

ция, трусове, срутвания и не-
обходимост от революцион-
ни промени в сферите или 
подсистемите на държавите 
и цялата международна капи-
талистическа система. Тези 
„дестабилизирани” човеш-
ки сили се наслагват в резул-
тантна, която прави необ-
ходима и неизбежна револю-
ционната реконструкция на 
социаликономическата сис-
тема и отношения между хо-
рата в най-развитите в тех-
нологично отношение стра-
ни.

На фона на тези хипоте-
зи, теории и факти в края на 
миналата 2019 г. се появи – 
най-напред в Китай, а след 
това и в целия свят – вирусът 
COVID-19, който предизвика 
пандемията, нарастващия 
брой на заразените и мърт-
вите, прогнозните гробарски 
статистики, данни за които 
посочихме по-горе. В очакване 
на всестранните и неясни по-
следици от всичко това пос-
ледва всеобща паника, търсе-
не на контрамерки, ваксини, 
медикаменти и – което е съд-
боносно за застрашеното и 
очакващо „да го оправят” ми-
лиардно население на Земя-
та – опити на властниците 
да формулират адекватни от-
ветни политики на надвисва-
щата над капитализма то-

тална криза и на откриващи-
те се пред неговите господа-
ри мрачни перспективи.

Двата основни проблема 
на днешното общество, по-
родени от атаката на виру-
са, са пораженията върху чо-
вешкото здраве и нарушено-
то функциониране на капи-
талистическата икономика. 
Докато няма ефикасни сред-
ства за борба с пандемията, 
се налага физическа изолация 
на хората и най-вече на труде-
щите се, които са най-изложе-
ни на заразата поради колек-
тивния характер на труда им. 
Изолацията обаче е свързана с 
преустановяване на трудова-
та им дейност и следовател-
но с края на печалбарството 
на богатите и на доходите на 
нисшите и средните слоеве 
на салариата [живеещите от 
заплата – б. ред.] за прехрана. 
Тоест изборът, пред който 
съхранението на капиталис-
тическото общество поста-
вя стотици милиони – ако не 
и милиарди – трудещи се със 
семействата им, е заболя-
ването и вероятната бърза 
смърт от COVID-19 или по-бав-
ната… от глад.

Капиталът и обслужваща-
та го държава, ръководени от 
алчност и воля да съхранят 
господството си на всяка 
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ИДЕ ЛИ?

Причините за революциите
система, която е несправедли-
ва спрямо тях.

Друга обективна/струк-
турна причина за революция-
та е неравномерното, изпре-
варващо или изоставащо ико-
номическо, технологично и 
научно развитие, дължащо се 
на множество фактори. (Аме-
риканският икономист Едуард 
Денисън обяснява скокообраз-
ното развитие или изостава-
не на дадена страна и народ с 
наличието на 23 фактора.) В 
резултат могат да настъпят 
значителни социални промени, 
вследствие на които „нисши-
те” класи и дори средната по-
тъват все повече и повече, до-
като малка група бързо се обо-
гатява, което води до разпад 
на „морално-политическото 
единство на нацията” и разце-
пления сред „елитите”. (Това 
може да се получи и тогава, ко-
гато икономическият растеж 
е до такава степен зависим 
от чуждите инвестиции, че 
от него извличат печалба глав-
но чуждестранните инвес-
титори и техните туземни 
партньори.) Такива трансфор-
мации се възприемат често 
като несправедливост, която 
може да предизвика револю-
ционно недоволство сред „нис-
шите класи” и разрушаване на 
устойчивото дотогава соци-
ално равновесие/статукво.

Още по-голямо е отраже-
нието на неравномерното раз-

витие върху планетарната 
сцена. То създава географски 
центрове на изпреварване и 
изоставане, което е източ-
ник на нестабилност. Кога-
то това изпреварване или из-
оставане излезе вън от опре-
делени граници (при един на-
бор от допълнителни условия), 
то се превръща в източник 
на експанзия или в стопански 
вакуум, равновесието се нару-
шава и тогава на дневен ред 
се поставя въпросът за промя-
на на нестабилното интерна-
ционално статукво. Промяна-
та в мощностите на „велики-
те сили” и като следствие – 
в системата на международ-
ните отношения води до све-
товна икономическа конкурен-
ция и конфликти, които могат 
да отслабят режима и да пре-
дизвикат революционни кризи, 
които често идват на вълни и 
съпътстват световните или 
континенталните империа-
листически войни, както беше 
в Европа през десетилетия-
та след Наполеоновите войни, 
след Френско-пруската, Първа-
та и Втората световна войни 
или в края на Студената война.

Войните за господство – 
локални, регионални, континен-
тални, световни – ангажират 
и отслабват репресивните 
сили на всяка от участващи-
те държави, но всичко това не 
означава, че войната и рево-
люцията се следват неизбеж-
но – в политическата исто-
рия на човечеството е имало 

над 14 000 войни, докато бро-
ят на революциите е чувст-
вително по-малък, ако може да 
се вярва на хронистите. За да 
се превърне една война в граж-
данска и в революция, тоест 
да се обърне оръжието сре-
щу „собствените” господари, 
държавната машина и тяхно-
то правителство, е необходи-
мо едновременното действие 
на комплекс от структурни/
обективни и субективни при-
чини. Сред последните не на 
последно място е революцион-
ното пораженство, тоест ак-
тивната работа за пораже-
нието на „родината” във вой-
ната и превръщането ґ в Со-
циална революция.

Друго следствие от нерав-
номерното развитие са „на-
преженията” и конфликтите 
между Юга и Севера (сред кои-
то е не само усилващото се 
„Велико преселение на народи-
те” от 3-тия към 1-вия свят). В 
резултат, в „глобалното село” 
се увеличават „гетата”, които 
поради расизма, ксенофобията 
и дискриминацията често се 
превръщат в заплашителни 
огнища на бунта.

Заплахата за живота на 
планетата, предизвикана от 
екологичната криза, може 
също да се превърне в револю-
ционно недоволство срещу ка-
питализма.

Някои автори нареждат де-
мографската криза или де-
мографските промени сред 
структурните причини за ре-

волюцията. В историята на 
човечеството до определено 
време населението се е проме-
няло много бавно и е изостава-
ло от икономическия и техни-
ческия прогрес. Когато обаче 
населението нараства бързо 
в рамките на няколко поколе-
ния, кумулативният (натруп-
ващ се) ефект от този про-
цес оказва отрицателно въз-
действие върху обществени-
те институции на капитали-
зма. Земята и работните мес-
та стават оскъдни, рентата 
се увеличава и реалните дохо-
ди падат, което предизвиква 
възмущението на ощетени-
те. Цените се повишават, да-
нъците се събират трудно, въ-
трешните и външните дълго-
ве растат и за властта става 
все по-невъзможно да поддър-
жа армията и полицията и да 
възнаграждава своите привър-
женици. Конкуренцията и бор-
бите за места върху йерархи-
ческата стълба се засилват и 
непрекъснатият ръст на насе-
лението, често наричан демо-
графски взрив, води до поява-
та на все по-многобройни гру-
пи от млади хора, които труд-
но намират подходяща рабо-
та, по-лесно се влияят от ре-
волюционните идеологии и се 
мобилизират за социален про-
тест, както е в арабските и 
много други страни от „Тре-
тия свят”.

Всички тези социални про-
цеси са предпоставки за въз-
ходящото развитие на класо-

вата борба. Борбата между 
колибите и палатите може да 
бъде на живот и смърт, защо-
то в условията на власт и ка-
питал РР застрашава същест-
вуванието на „излишните” и 
„нисшите”.

Наред с изброените, съ-
ществуват и други „класиче-
ски” фактори и причини за со-
циалните революции, действи-
ето на част от които в усло-
вията на капитализма става 
експлозивно под влиянието на 
Роботронната революция.

Някои от тези причини/фак-
тори на дестабилизацията са 
в състояние сами да изпратят 
днешната „цивилизация” в гро-
бищата на историята, а в жи-
вия живот, в моментите на 
неустойчиво равновесие те 
действат комбинирано и вку-
пом.

Едновременната комбина-
ция на тези и други структур-
ни причини води до отслабва-
не и дестабилизация на власт-
та. С течение на времето об-
ществото преминава от със-
тояние на стабилно в състоя-
ние на нестабилно равновесие 
и настъпва „моментът на би-
фуркация”, откриващ блестя-
щи перспективи за револю-
ционната дейност.

Когато такива причини за-
сягат няколко държави от оп-
ределен регион едновременно, 
те заедно изпадат в състоя-
ние на нестабилно равновесие. 
Тогава революционната екс-
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Лявото решение на днешната криза
цена, избраха като основа на 
своята стратегия за борба с 
вируса метода „проба-грешка”.

В самото начало на епиде-
мията държавите, в които 
доминираха привържениците 
на неолиберализма (пример за 
тях е Великобритания), комби-
нираха доктрината си със со-
циалния дарвинизъм, решиха 
да съхранят предишния начин 
на труд и живот, в резултат 
на което определен малък про-
цент (до 0,5%) от население-
то щял да се превърне в кли-
ентела на погребалните аген-
ции, но в замяна останалите 
щели да си изработят колек-
тивен имунитет, за да про-
дължи всичко от добро към по-
добро в „най-добрия от всички 
възможни светове”.

Когато обаче броят на за-
разените и покойниците на-
расна свръх „нормата” и здрав-
ната система и моргите за-
почнаха да пращят по шевове-
те, властниците на Даунинг 
стрийт 10 и почти всички по-
добни офиси въведоха стро-
ги рестриктивни мерки, кои-
то доведоха до рязък спад на 
икономическата активност, 
до спиране на работата в 
много браншове, закриване 
на предприятия и заплашите-
лен ръст на броя на безработ-

ните до десетки милиони и 
като резултат – съкращения 
на печалбите с трилиони, кое-
то предизвика неприятни спо-
мени и сравнения с „голямата 
депресия от 1929 до 1932 го-
дина”. Тогава, под натиска на 
„бизнеса” и „деловите кръгове”, 
„специалисти” и държавници 
заговориха за близкото „пре-
минаване през пика на епиде-
мията” и за необходимостта 
от сваляне на ограниченията 
заради… „съхраняването на 
„цивилизацията”, психическо-
то и физическо здраве на на-
рода”, което и започна стъпка 
по стъпка.

Паралелно с това, сега се 
очаква „нова вълна” на зараза-
та от коронавируса, за която 
някои вирусолози твърдят, че 
ще бъде многократно по-мощ-
на и смъртоносна от първа-
та. Такова алтернативно ре-
дуване на „социалната изо-
лация” и възобновяването на 
икономическата активност 
с цената на прогресивното 
увеличение на броя на трупо-
вете, стратезите на метода 
„проба-грешка” наричат „свик-
ване със съжителството с 
COVID-19”.

Решението, което предла-
гаме, сме описали в точките 
и подточките от статията 
„Какъв е изходът?” на предиш-
ната страница.

Такова решение обаче е въз-
можно, само ако на място-
то на днешната печалбарска, 
властническа и разделяща 
народите на класи и на чове-
чеството с граници и огради 
обществена система се съз-
даде ново общество, което 
се характеризира с пряка де-
мокрация, тоест с участие-
то на всички в решението на 
проблемите, със задоволяване 
на обществените и индиви-
дуалните нужди срещу пола-
гането на свободен и добро-
волен труд от всяка и всеки, 
които са годни физически и ин-
телектуално за него, и с обе-
динението на човечеството 
в една световна Конфедера-
ция, тоест, ако се създаде об-
щество, основано на човеш-
ки ценности, различни от па-
зарните и властовите, както 
казва Норберт Винер, или ако 
се извърши Световната соци-
ална революция, както казва-
ме ние.

Доколко това е 
реалистично?

Ако песимистичната прогно-
за се окаже с най-голямо те-
гло, което изглежда все по-ве-
роятно, тогава можем да си 
представим какви флуктуа-
ции, осцилации, вибрации, би-
фуркации и дестабилизации 

очакват днешната социали-
кономическа и политическа 
система с всичките ґ подсис-
теми. Тогава, избраната от 
държавата и капитала „стра-
тегия” може да превърне ко-
ронавируса в капката, която 
прелива чашата на търпение-
то, като съкрати предпола-
гаемото време, което ни от-
деля от революционната раз-
връзка, примерно от две-три 
десетилетия на… 2-3 години. 
Тогава от хаоса ще се роди 
новата самоорганизираща 
се структура.

Засега това е само хипоте-
за, която много скоро ще бъде 
отхвърлена или потвърдена 
от живота, но какъвто и да е 
резултатът, „нисшите класи 
няма да изгубят нищо, освен 
веригите си”, ако започнат 
отсега да се готвят, както 
се пее в забравения химн,… за 
„последния и решителен бой”.

Ще напомним, че дългът 
на всеки, който на дело, а не 
на думи, е избрал попрището 
на революционера, е да про-
пагандира, агитира, органи-
зира и действа в интерес на 
интернационалната, универ-
сална, социална революция. 
Особено в очертаващите се 
„моменти на бифуркация” и ре-
волюционна ситуация, когато 
създаването на – макар и ем-
брионална – революционна ор-

ганизация е абсолютно необ-
ходимо и задължително. На ор-
ганизация, която ще може да 
помогне на масите да постиг-
нат неформални свобода, ра-
венство и братство. Която 
да бъде в състояние да ги уле-
сни при вземането на реше-
ние кога, къде и как да се на-
месят, „за да се изкачи диси-
пативната система на едно 
по-високо ниво на организация 
и революционно преобразува-
не”… Организация, която – кол-
кото и малобройна да е – ще 
може да изпълни своето пред-
назначение, защото когато 
капиталистическата систе-
ма и държавната организация 
са дестабилизирани и загубили 
равновесие, те стават свръх-
чувствителни за действието 
на вътрешни и външни сили, 
безпомощни до този момент 
в опитите си да ги променят 
или разрушат. Действието на 
тези сили, подготвяно от ця-
лото предшестващо разви-
тие, и мащабът на неговите 
резултати изглеждат като 
случайност или „чудо” за стра-
ничния наблюдател…

Аз мисля, че в това е лява-
та позиция и лявото реше-
ние на днешната криза, оста-
налото е измама. •

13 юли 2020 г.
Сърдечни поздрави,

Георги Константинов
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ИДЕ ЛИ?

Причините за революциите
плозия в една от тях може да 
послужи като детонатор за 
революциите в другите дър-
жави. Затова революциите 
често идват на вълни и се раз-
пространяват верижно, прех-
върлят се от една на пръв по-
глед стабилна страна в друга.

Когато изброените причи-
ни/условия са съзрели, дори 
най-незначителното събитие 
(например една демонстрация 
на жените срещу глада на де-
цата им или една стачка, дори 
убийството или самозапалва-
нето на един-единствен чо-
век) може да се превърне в Пи-
емонт и в началото на мащаб-
на Социална революция. Това 
са така наречените причини-
поводи. Те са като „полъха от 
крилцата на пеперудите над 
океана” – случайни и непред-
видени събития или дейст-
вия на отделни хора и групи, 
в които се проявяват или 
които съвпадат с действи-
ето на дългосрочните тен-
денции, като образуват „кап-
ката, поради която чашата 
прелива” или отприщват бу-
рята, подтикват масите и 
революционните организа-
ции да предприемат реши-
телните стъпки.

При една кумулативна кон-
фигурация на структурни-
те причини, създаваща криза, 
едно умерено и дори незначи-
телно въздействие върху ду-
ховете, резултат от локално 

въстание, друго действие – 
например дръзко неподчинение 
или брутална репресия – или 
дори много по-незначител-
ни причини, може да предиз-
вика буря от народни вълне-
ния, придружена от остра 
конфронтация между клано-
вете на господстващата 
класа, търсещи различни ре-
шения на кризата. Ако значи-
телна част от населението 
се присъедини към фракцията, 
която води борба срещу пра-
вителството и изисква по-го-
леми промени, можем да пред-
положим, че първата фаза на 
революцията е започнала. Ако 
след това армията започне да 
дезертира или военните не ис-
кат или не могат да се спра-
вят с нарастващата съпро-
тива, революцията е навлязла 
в следващата си фаза. Точно 
така започват революциите. 
В този случай незначителни 
вълнения могат да предизви-
кат увеличаване на дестабили-
зацията и да доведат до сваля-
не на съществуващия режим.

За разлика от структурни-
те причини, които постепен-
но, в продължение на няколко 
години или десетилетия во-
дят до нестабилно равнове-
сие, случайните (преходни) при-
чини или причините-поводи са 
неочаквани събития, които из-
биват обществото от коло-
воза и нарушават неговата 
стабилност. Те могат да бъ-
дат събития от най-различно 
естество като рязък скок на 

инфлацията, особено ако това 
се отразява на цените на хра-
ните, бунтове и демонстра-
ции, отправящи предизвика-
телства към властта, пора-
жение във война или… панде-
мия. Освен това острата ре-
акция на властите срещу про-
тестите може да доведе до 
още по-масови протести. Ре-
пресията е ефективна, само 
когато по-голямата част от 
населението счита протес-
тиращите за „екстремисти” 
и държавата се разправя с тях 
поединично. Ако обаче про-
тестиращите са обикновени 
хора от народа, а репресиите 
се прилагат твърде широко и 
безразборно, това може да на-
кара масите да възприемат 
властта като опасен, „нелеги-
тимен” и несправедлив режим. 
Когато терорът е упражня-
ван върху широките маси, ос-
трието му може лесно да се 
пречупи.

Изброените случайни съ-
бития стават причини за ре-
волюцията в нестабилните 
страни, подтикват хората да 
застанат срещу властта от-
крито и масово, което може 
да ускори преминаването и на 
част от човешкия пълнеж на 
институциите на страната 
на революционерите.

Революциите започват то-
гава, когато режимът отслаб-
ва, плъховете, усетили близко-
то корабокрушение, напускат 
лодката на властта и дори 
преминават от другата стра-

на на барикадата. Резулта-
тът от събитията обаче не е 
предрешен, защото революци-
ите не са изолирани събития, 
а продължителни процеси, из-
вършващи се в сложна между-
народна обстановка. Преди да 
се стабилизира ситуацията, 
революциите могат да пре-
минат през фази на контра-
революция, на гражданска вой-
на, терор или поредна револю-
ционна експлозия. Резултати-
те зависят от съвкупност-
та и взаимодействието на 
обективните и субективни-
те фактори, от степента на 
тяхната зрялост и обхвата 
им.

Само гладът и мизерията в 
повечето случаи не довеждат 
до революции. Затова свиде-
телства многовековната ис-
тория на много от най-бедни-
те страни. Бедните селяни и 
работниците не са в състоя-
ние да свалят правителство-
то, ако професионалните въ-
оръжени сили са решени да 
защитават режима. Почти 
през цялата история дълбока-
та бедност и огромното не-
равенство са били оправдава-
ни от религията и традиция-
та като нещо естествено и 
неизбежно. Хората се бунту-
ват, чак когато неравенства-
та или класовите разлики ста-
нат нетърпими или надежди-
те за по-добри времена се сри-
нат.

На въпроса какво може да 
превърне бедността и нера-

венството в движеща сила на 
революцията Бакунин отгова-
ря: Необходим е още общонаро-
ден идеал, който винаги се раз-
вива исторически в дълбините 
на народния инстинкт … нуж-
на е обща представа за наше-
то право и дълбока, страст-
на, може да се каже, религиоз-
на вяра в това право. Когато 
такъв идеал и такава вяра на 
народа се срещат заедно с ми-
зерията, която го води до от-
чаяние, тогава социалната ре-
волюция е неизбежна, близка и 
никаква сила не може да я пре-
дотврати.

Идеологиите са неразделна 
част от революциите. Те при-
надлежат към субективните 
фактори, но появата им не е 
достатъчна, за да настъпят 
революционните промени. Об-
ществото не е нещо пасивно, 
а се състои от милиони актив-
ни хора и групи, които еволю-
ират. Само когато те са въз-
приели идеите за такива про-
мени, техните действия мо-
гат да омаломощят и съборят 
обществения ред или да го 
пресъздадат и консолидират, 
заменяйки го с нов, по-справед-
лив, съобразен с плановете, съ-
държащи се в революционните 
идеологии.

Накрая следва да подчерта-
ем, че причините еволюират и 
се променят с епохите, а това 
от своя страна определя съ-
държанието и характера на 
революциите. •

Георги Константинов
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Русия
1.	 Александр	Александрович	Кольченко
2.	 Илья	Эдуардович	Романов
3.	 Евгений	Витальевич	Каракашев

Наказателно дело „Мрежа”

4.	 Илья	Шакурский
5.	 Василий	Куксов
6.	 Дмитрий	Пчелинцев
7.	 Андрей	Чернов
8.	 Арман	Сагынбаев
9.	 Михаил	Кульков
10.	 Максим	Иванкин
11.	 Виктор	Филинков
12.	 Игорь	Шишкин
13.	 Юлий	Бояршинов

Азърбайджан 
14.	 Байрам	Мамедов	и	Гияс	Ибрахимов

Белорусия
15.	 Святослав	Владимирович	Баранович
16.	 Роман	Богдан
17.	 Вадим	Сергеевич	Бойко
18.	 Дмитрий	Полиенко
19.	 Влад	Ленько

Гърция

20.	 Агелики	Спиропулу
21.	 Аргирис	Далиос
22.	 Дамианос	Болано
23.	 Христос	Цакалос
24.	 Димитрис	Политис
25.	 Фотис	Циоцис
26.	 Герасимос	Цакалос
27.	 Янис	Михалидис
28.	 Йоргос	Николопулос
29.	 Йоргос	Петракалос
30.	 Константинос	Ягцоглу
31.	 Костас	Гурнас
32.	 Михалис	Николопулос

33.	 Никос	Мазиотис
34.	 Теофилос	Мавропулос
35.	 Никос	Романос
36.	 Олга	Економиду
37.	 Костас	Сакас
38.	 Йоргос	Полидорос
39.	 Спирос	Христодулу
40.	Мариос	Сеисидис
41.	 Панайота	(Пола)	Рупа
42.	 Христос	Родопулос
43.	 Панайотис	Аргиру
44.	 Панайотис	Аспиотис

Италия

45.	 Франческо	Пулизи
46.	 Алфредо	Коспито
47.	 Пиерлорето	(Паска)	Фаланка
48.	 Никола	Гаи
49.	 Джовани	Геци
50.	 Давиде	Делогу
51.	 Андреас	Кребс
52.	 Мадалена	Калоре
53.	 Мауро	Росети	Буза
54.	 Салваторе	Веспертино

Операция „Scripta Manent”

55.	 Марко	Бисести
56.	 Алесандро	Мерколиано
57.	 Ана	Бениамино
58.	 Данило	Емилиано	Кремонезе
59.	 Валентина	Специале

САЩ

60.	Бил	Дън
61.	 Конър	Стивънс
62.	 Брандън	Бакстър
63.	 Кейси	Брезик
64.	 Мариъс	Мейсън
65.	 Дъг	Райт
66.	 Ерик	Кинг
67.	 Джаред	Чейс
68.	 Дженифър	Ган
69.	 Шон	Суейн
70.	 Джереми	Хамънд

71.	 Джошуа	„Скели”	Стафърд
72.	 Майкъл	Кимбъл

Испания
73.	 Джовани	Барча
74.	 Клаудио	Лаваца

Чили
75.	 Марсело	Вияроел	Сепулведа
76.	 Хуан	Алисте	Вега
77.	 Хуан	Флорес	Рикелме
78.	 Тамара	Сол	Фариас	Вергара

Германия
79.	 Лиза	Дорфер
80.	Райнер	Льонерт
81.	 Манфред	Петер
82.	 Томас	Майер-Фалк

Турция 
83.	 Осман	Евджан

Холандия
84.	 С.	Пейке

Англия
85.	 Сам	Фоулдър
86.	 Свен	ван	Хаселт

Гияс Ибрахимов 
и Байрам 
Мамедов
Студентите Гияс Ибрахимов 
и Байрам Мамедов са арес-
тувани на 10 май 2016 г. в 

Баку, Азърбайджан. Властите 
твърдят, че полицията „от-
крила” в тях хероин. Истина-
та е, че те са рисували гра-
фити „Честит робски ден” и 
„Майната ґ на системата” 
върху статуята на бившия 
президент на Азърбайджан 
Гейдар Алиев и баща на днеш-
ния авторитарен президент 
Илхам Алиев и са публикували 
във Фейсбук снимка на тези 
политически графити.

Гияс Ибрахимов и Байрам 
Мамедов заявяват, че нарко-
тиците са подхвърлени от 
полицията и след това „от-
крити” в присъствието на 
„свидетели”, които „работят” 
за полицията. Байрам и Гияс 
казват, че по време на разпи-
тите са им били задавани въ-
проси само за графитите, но 
не и за наркотиците.

Обвиненията за наркоти-
ците срещу Гияс Ибрахимов и 
Байрам Мамедов са изфабри-
кувани с единствена цел да 
бъдат наказани за политиче-
ския им протест.

Те са изтезавани по време 
на ареста, включително с бру-
тални побоища и заплахи за 

изнасилване, с цел да ги нака-
рат публично да се извинят за 
обидата на Гейдар Алиев. Пре-
бити са жестоко от полиция-
та заради отказа им да се из-
винят.

Гияс и Байрам са осъдени по 
на десет години заради поли-
тическите графити.

Писма до Гияс и Байрам 
може да се изпращат на 
адрес info@nidavh.org 

чрез неправителствената 
организация https://www.facebook.

com/nidavh.org/.

Святослав 
Баранович

Святослав Баранович, акти-
вист от Минск, е задържан 
на 2 октомври 2017 г. по по-
дозрение, че е извършил наси-
лие над полицейски служител. 
На 15 март 2017 г. по време 
на „Шествието на нетунея-
дците”, Святослав се опитва 
да предотврати опит за за-
държане на анархист от поли-
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Има	само	една	догма,	един	закон,	
един	морал	–	СВОБОДАТА.

Михаил Бакунин
От	Бакунин	да	вземем	огън!

Александър Блок

Гръмовният му рев проехтя в 
Русия и Германия, Чехия и Ита-
лия, Швейцария и Франция, Шве-
ция и Холандия, Белгия и Япо-
ния, дори в Панама. Лъвската 
му грива проблясваше в Мос-
ква и Санкт Петербург, в Твер 
и Томск, Иркутск и Николаев-
ск на Амур, в Кяхта на китай-
ската граница и в японската 

Йокохама, в Берлин и Брюксел, 
Флоренция и Неапол, Сан Фран-
сиско и Ню Йорк, Лондон и Ли-
върпул, Париж, Копенхаген, Же-
нева, Цюрих, Берн, Болоня и дру-
ги големи и малки градове. Ис-
полинският му силует на Иля 
Муромец се открояваше в ща-
бовете на въстанието и ба-
рикадите в Прага и Дрезден, 
Лион и Болоня, могъщият му 
стан едва се побираше в еди-
ничните килии на Алексеев-
ския равелин и Шлиселбургска-
та крепост. Професионални 
политици и изтъкнати филосо-

фи скланяха глава пред негова-
та желязна логика и изтънче-
на диалектика. Вдъхновената 
му убеденост, страстните му 
призиви и речи, които той от-
правяше на осем езика, прео-
бразяваха хората, превръщаха 
ги в бойци, готови да умрат в 
името на идеалите на револю-
цията. Той беше аплодиран от 
работници и бунтовници, от 
занаятчии и студенти, музи-
канти и рибари.

Белински и Тургенев, Херцен 
и Огарьов, Рихард Вагнер, Вик-
тор Юго, Джузепе Гарибалди, 
Джузепе Мацини, владетелка-
та на женските мисли Жорж 
Санд и знаменитият географ 
Елизе Реклю го обичаха през 
различни етапи от бурния му 
живот (въпреки че не винаги 
тази любов издържа на изпита-
нието на времето). Считаха го 
за свой и славянофили, и запа-
дняци. Константин Аксаков му 
посвети балада, Тургенев напи-
са за него „Рудин”, Вагнер – Зиг-
фрид, Достоевски – Ставрогин 
(поне така смятат мнозина ли-
тературни критици). Алексан-
дър Блок в статия, посветена 
на 30-ата годишнина от смър-
тта на бащата на анархията, 
нарече Бакунин едно от най-
забележителните кръстопъ-
тища на руския живот и също 
така заяви: за Бакунин може да 
се напише приказка … Имаше у 

него нещо от безразсъдното 
опиянение на руските таверни. 
Могъщата фигура на Бакунин 
просто не се вписваше в стро-
гите рамки на надутата офи-
циална Европа.

Думите на Блок отекваха 
у Николай Бердяев, който смя-
таше своя прочут сънародник, 
станал гражданин на света, 
за разбунтувал се срещу него 
руски господар, за най-яркия 
представител на славяно-ру-
ското месианство, сравнява-
ше Бакунин с античния бог Ди-
онис, а руския анархизъм като 
цяло – с вакханалиите (той на-
рече анархията „революцион-
на вакханалия”). И накрая, поли-
тическият антипод на анти-
държавника Бакунин (макар и 
да стана първият президент 
на първата независима чехо-
словашка държава), Томаш Ма-
сарик в тритомното си про-
изведение „Русия и Европа” на-
рече руския бунтовник и анар-
хистки идеолог на световната 
революция гений. Когато през 
1895 г. се появява „Песента за 
сокола” на Горки, един от про-
ницателните критици веднага 
и вярно забелязва, че първият, 
за когото се отнася знамени-
тият рефрен „Безумството на 
храбрите възпяваме”, трябва 
да бъде Бакунин. По-късно Мак-
симилиан Волошин ще пише за 
родството на Бакунин с про-

топопа Авакум и ще нарече 
предвестника на световния по-
жар символ на революционна 
Русия:

С възходи и падения Бакунин
показа истинското ни лице.
Анархия Русия съгради:
Европа с огъня върви напред,
а ние заредени сме с барута.

Той стана предтеча на филосо-
фията на бунта, която процъф-
тя през 20-и век и се разкри в 
отчаяните студентски про-
тести срещу устоите на дър-
жавата по улиците на Париж и 
други градове, на терористич-
ните акции на Червените бри-
гади срещу лакеите и опашка-
рите на буржоазията по цяла 
Европа. Идейното и философ-
ско кредо на Михаил Бакунин 
беше доведено до своя логичен 
завършек от френския екзис-
тенциалист Албер Камю, кой-
то в съответния дух перифра-
зира известния афоризъм на 
Декарт: бунтувам се, следо-
вателно съществувам. Днес 
идеите на Бакунин вдъхновя-
ват антиглобалистите.

Вождовете на Първия ин-
тернационал Карл Маркс и 
Фридрих Енгелс не можаха да 
се справят с Бакунин. От него 
се бояха руските царе Николай 
I и Александър II, австрийски-
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ТИТАН
ят император Франц Йосиф, 
кралете на Прусия и Саксония, 
палачът на парижката комуна 
Адолф Тиер, станал президент 
на Франция, и другите владе-
тели на тогавашна Европа. 
Съдбата на човека-титан ви-
наги е трагична. Човекът-ти-
тан не прилича на обикновени-
те хора – той е поне две гла-
ви над тях и изпреварва всич-
ки, защото се носи напред, не-
умолимо напред, с гигантски 
скокове. За еснафа такъв човек 
е отшелник, в най-добрия слу-
чай – „от друг свят”, по прави-
ло – обладан от духове и луд.

Приживе Бакунин е нари-
чан баща на анархията, въпре-
ки че корените на анархизма 
тръгват от дълбока древност 
(сред първите „анархисти” мо-
жем да наредим   Лао Дзъ и ки-
тайските даоисти, древног-
ръцките философи Сократ, 
Диоген и другите антични ци-
ници), а крупни теоретици на 
анархизма са известни и преди 
Бакунин (англичанинът Годуин, 
французинът Прудон и герма-
нецът Щирнер). По-често оба-
че е наричан апостол на свобо-
дата. Той влезе в историята 
на човечеството като велик 
Революционер (един от малко-
то, чието звание е наистина 
с главна буква). През 20-и век 

той напълно можеше да се пре-
върне в европейски Панчо Виля.

Многобройните врагове и 
противници на Бакунин в своя-
та ожесточена критика обик-
новено съсредоточават вни-
манието си върху антидър-
жавната му позиция (като по 
този начин водят дискусията 
по проблемите на друга плос-
кост или – както казват логи-
ците – извършват подмяна на 
тезата). В действителност 
ключовото понятие във фи-
лософията на Бакунин е един-
ствената свещена за него 
дума – СВОБОДАТА (всичко ос-
танало следва от нея). Разбира 
се, много от идеите му така 
и не се осъществиха. Незави-
симо от това, Бакунин се пре-
върна в звезда от първа вели-
чина в историята на светов-
ното революционно освободи-
телно движение и несъстояло-
то се обединение на славяни-
те. Без неговите идеи исто-
рията на световната мисъл и 
философия биха били по-малко 
интересни. Без неговата мо-
гъща, колоритна фигура кар-
тината на европейския жи-
вот през 19-и век би изглежда-
ла много по-бледа. Той вкара в 
него нещо, което никой друг не 
може да внесе – славянската 
отзивчивост и широтата на 
руската душа… •

Валерий Дьомин

144 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА МИХАИЛ БАКУНИН

Прощално писмо
Благодаря ти за писмото, 
за приятелството и брат-
ството. Наистина се чувст-
вам много зле. Ревматизмът 
е свързан с увреждане на сър-
дечната клапа. 12-и ден лежа 
като дебел пън с крак като 
дънер. Не мога да ти кажа 
нищо – не знам дали е по-до-
бре, или по-зле, макар че тумо-
рът ми се свива. Страдам сил-
но. Не съм напълно паднал ду-
хом и само се вглеждам в зао-
бикалящите ни събития и в яв-
ленията на момента, в който 
живеем, в подлостта, дребна-
востта, малодушието, без-
характерността; в пълното 
отсъствие на честни стре-
межи (в по-голямата си част), 
в тъпотата, егоизма, обуржо-
азяването и безпомощност-
та на пролетариата, в стад-
ността, в самолюбието и 
прочее… в цялото съвременно 
крушение на нравствената 
личност, в „социалистическа-
та” поквара на работника, из-
портен от бръщолевения и за-

губил дори инстинкта си – не 
очаквам нищо от съвременно-
то поколение. Знам само един 
начин, който може да послужи 
на делото на революцията – 
това е смъкването на маски-
те от лицата на така нарече-
ните революционери. Почва-
та ни е толкова замърсена, че 
е необходима много работа, 
за да я почистим от целия бок-
лук, иначе каквото и да засеем, 
ще бъде задушено от плевели 
и бурени. Примерите са нався-
къде: във Франция, Италия, Ис-
пания, Швейцария. Мога да из-
броя хиляди. Растеж на плеве-
ли и бурени – такъв е период-
ът, в който живеем. Казваш 
да бъдем мъдри. Каква ти мъд-
рост, по дяволите, не знаеш 
ли, че в революционната пар-
тия на 100 души навярно 90 са 
подлеци и негодници, вредящи 
на каузата. Така е между ин-
телигенцията, а сред народа? 
Оттогава, след Париж, Лион, 
след френско-пруската война 
и Комуната навсякъде виждам 

само едно – пълно отсъствие 
на човечност и цивилизацион-
ната гангрена на буржоазни-
те стремежи. Изключенията 
са редки и според мен дори 
необясними. Какво да се пра-
ви? Да се чака. Да се очаква, 
че може би европейските об-
стоятелства, тоест съвкуп-
ността от икономическите и 
политическите условия, рязко 
ще се променят. Индивидуал-
ната дейност – организацион-
на, агитационна – нито ще ни 
приближи, нито нещо ще про-
мени. Полето не е наше, а е за 
плевелите – всичките тези 
марксовци, утиновци – всич-
ките подлеци практически 
все още могат да действат, 
тоест да изпълнят своето 
предназначение – да покваря-
ват човешката мисъл и воля. 
За тях полето е готово, под-
готовката е богата и залож-
бите – огромни. Нашият час 
не е дошъл. •

Писмо на Михаил Бакунин до 
3амфир К. Рали от 15 юли 1875 г.
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цаи в цивилни дрехи. Той удря 
един от тях, за което на 12 
март 2018 г. е осъден на 3 го-
дини затвор в наказателна 
колония. Святослав признава, 
че е ударил полицая, който не 
е имал идентификационни зна-
ци. Пострадалият полицай от 
ОМОН не е предявил оплаква-
ния срещу осъдения.

Святослав Баранович е осъ-
ден и на 3 години условно след 
протестна акция срещу фал-
шифицирането на изборни-
те резултати на 19 декември 
2010 г. на площада в Минск. 
Тогава също е обвинен в напа-
дение на ОМОН-овците, макар 
да заявява, че не се счита за 
виновен, защото всъщност 
се е защитавал от незаконни-
те им действия.

211446, Витебска област, град 
Новополоцк, ул. Техническая, д. 8, 

ИK-1

Роман Богдан
Роман е анархист от Брест. 
Арестуван е на 1 април 
2015 г. по подозрение за учас-
тие в сбиване с лица от край-
ната десница, станало на 8 
май 2013 г. Заедно с Дмитрий 
Стешенко са им повдигнати 
обвинения по чл. 147.2 (теж-
ка телесна повреда), предвиж-
дащ лишаване от свобода от 
5 до 10 години. По това дело 

Дмитрий Званко е осъден 
през март 2014 г. Делото се 
гледа на 3 юни 2015 г.

На 3 октомври 2015 г. Ро-
ман е осъден на 8 години за-
твор в наказателна колония 
при тежък режим (чл. 339.3 и 
чл. 147.2) и изплащане на иск 
на „потърпевши” в размер на 
63,5 милиона рубли.

На 15 декември 2015 г. при 
обжалване пред касационния 
съд чл. 339.3 е преквалифици-
ран в чл. 339.2, а срокът – на-
мален на 6 години затвор.
* Освободен е през март 
2020 г. при амнистия.

213004, Беларус, област 
Могилев, Шклов, ул. 1-ва Заводская 

8, ИK-17, отряд 12.

Вадим Бойко
Вадим Бойко е анархист и фен 
на ФК „Партизан”. Той е задър-
жан на 22 март 2016 г. заедно 
с Иля Воловик по подозрение 
за съучастие в сбиването, 
станало на 29 юни 2014 г. 10 
дни след инцидента пресслуж-
бата на Министерството 
на вътрешните работи съ-

общава, че отделът за кри-
минално разследване при Ок-
ръжния участък на вътрешни-
те работи в Заводской,   Мин-
ск е задържал друг антифа-
шист – Дмитрий Цеханович. 
Няколко дни по-късно, на 12 ав-
густ 2016 г. той е освободен 
срещу подписка. На 10 март 
2017 г. Вадим Бойко е осъден 
на 4 години затвор. Остана-
лите подсъдими също получа-
ват присъди затвор: Филип 
Иванов – 4 години, Дмитрий 
Цеханович – 6 години, Иля Во-
ловик – 10 години, Андрей Чер-
тович – 12 години, Артьом 
Кравченко – 12 години.

ИK-17 ст. 1-ва Заводская, 8, 
213004, Шклов, област Могилев, 

Беларус

Дмитрий 
Полиенко
Дмитрий Полиенко е белару-
ски активист. На 29 април 
2016 г. няколко автомобила 

на КАТ се опитват да блоки-
рат движението на велосипе-
дисти, участващи в критич-
ната маса, която се движи по 
пътното платно. Полицията 
се опитва да задържа някои 
от протестиращите, но в на-
чалото те успяват да се за-
щитят. В резултат на този 
конфликт са задържани 6-има 
души, двама от които по-къс-

но са заподозрени в употре-
ба на насилие срещу служител 
на КАТ. Останалите задържа-
ни получават глоби за нару-
шаване на правилата за дви-
жение и оказана съпротива на 
полицията. Стас Коновалов и 
Дмитрий Полиенко са задър-
жани за три дни, след което 
Коновалов е пуснат под гаран-
ция, а Дмитрий Полиенко е об-

винен в насилие над полицай. 
На 12 октомври 2016 г. той е 
осъден на 2 години с условна 
присъда и освободен в съдеб-
ната зала. На 7 април 2017 г. 
съдът отменя отсрочване-
то на присъдата поради мно-
жеството административ-
ни арести, които Полиенко из-
търпява през месеците март 
и април 2017 г., и го изпраща 
да излежи присъдата си.

ИK-2, отряд 9, ул. Сикорски, 1, 
Бобруйск, област Могилев, 213800

Влад Ленко
Влад Лен-
ко е анти-
фашист от 
И в а ц е в и ч . 
На 27 декем-
ври 2014 г. е 
задържан за 

сбиване с неонацисти, стана-
ло на 23 декември същата го-
дина. Обвинен е по чл. 339.2 
(за хулиганство на група лица) 
и 147.2 (причиняване на тежка 
телесна повреда).

През септември 2015 г. 
съдът осъжда Влад на 6 го-
дини в колония с максимално 
строг режим и обезщетение 
на „потърпевшите” в размер 
на 20 милиона рубли.
* Освободен през октомври 
2019 г. при амнистия.

211300 Витебска област, 
селище Витба, ИK-3 •

(следва)
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Против йерархията

Създаването на новото обще-
ство се основава на анархис-
тическия принцип на негова-
та организация, на правото 
на милиони хора да преобра-
зуват обществото по прием-
ливи за тях начини. Мнозина 
обаче намират тази форма на 
организация за непрактична 
и обречена на провал. За раз-
лика от тези, които мислят, 
че подобна конфедерация на 
неавторитарни организации 
би създала безредие и липса 
на единство, анархистите 
считат, че държавата като 
централизирана и йерархич-
на форма на организация кул-
тивира безразличие вместо 
съпричастност, безсърдечие 
вместо солидарност, класо-
ва борба вместо единство и 
привилегия на елитите вмес-
то социално равенство и – 
още по-вредно – йерархични-
те организации унищожават 
индивидуалната инициатива, 
самостоятелността на чове-
ка и критичния подход към ре-
шаването на проблемите.

Това, че анархистическата 
организация е работоспособ-
на, е доказано от испанско-
то анархистическо движение. 
Фенър Брокуей, секретар на 

Британската независима лей-
бъристка партия, при посеще-
нието си в Барселона по вре-
ме на революцията от 1936–
1939 г. отбелязва, че голяма-
та солидарност между анар-
хистите се дължи на това, че 
хората разчитат на собстве-
ните си сили, а не са зависи-
ми от лидерите. Организаци-
ите, за да успеят, трябва да 
обединяват не „масите”, а хо-
рата, които мислят свободно 
и самостоятелно (цитат от 
Анархосиндикализмът на Р. 
Рокер).

Както вече беше казано, 
йерархичните централизира-
ни структури ограничават 
свободата. Прудон отбеляз-
ва: централизираната систе-
ма може да е добра за управле-
ние, но в нея личността вече 
не принадлежи на себе си, тя 
не може да почувства своята 
стойност, животът ґ изоб-
що не се взема под внимание 
(цитат от Пътят към Уто-
пията на Мартин Бубер). При-
знаци на йерархия могат да се 
видят навсякъде. Йерархията 
и властта съществуват пов-
семестно, на работа, у дома, 
на улицата. Както казва Боб 
Блек, ако прекарвате по-голя-
мата част от живота си в из-
пълнение на заповеди или целу-
ване на началническия задник, 
ако сте свикнали с йерархия-

та, ще се превърнете в пасив-
но-агресивни садомазохисти, 
в роби, които цял живот ще 
се превиват под този товар.

Това означава, че краят на 
йерархията коренно ще про-
мени ежедневието. Ще се съз-
дадат организации, в които 
всеки човек ще може най-пъл-
ноценно да развива своите 
способности. Чрез включване 
на хората в процеса на взема-
не на решения, които засягат 
техния живот, работа и об-

щество, може да се гаранти-
ра пълното развитие на инди-
видуалните им способности.

Само самоопределянето и 
свободното съгласие на всяко 
ниво на обществото могат 
да развият напълно отговор-
ността, инициативността, 
интелигентността и соли-
дарността на хората и обще-
ството. Само анархистиче-
ската организация позволява 
на хората да развият своите 
дарби и да ги използват в пол-
за на всички, а обществото 
се обогатява от самия про-
цес на развитие на отделна-
та личност. Само чрез включ-
ването на всички в процеса на 
планиране, вземане, координи-
ране и изпълнение на решения, 
които ги засягат, може да има 
разцвет на свободата и ин-
дивидуалността. Анархията 
освобождава творческия по-
тенциал и талант на масата 
поробени от йерархията хора.

Анархията може да бъде 
полезна дори за онези, кои-
то сега се възползват от 
капитализма и неговата 
властова структура. Анар-
хистите твърдят, че и два-
мата – властникът и под-
чиненият – са покварени от 
властта; както експлоата-
торът, така и експлоатира-
ният се развращават от екс-
плоатацията, макар и по раз-

личен начин (Пьотър Кропот-
кин, Действайте самостоя-
телно!). Това е така, защото 
във всяка йерархична струк-
тура шефът и подчинените 
плащат твърде висока цена, 
докато изпълняват своите 
задължения. Тиранинът не-
годува срещу задълженията 
си: през цялото време той е 
принуден да влачи мъртвеш-
ката тежест на бездейст-
ващия творчески потенциал 
на своите подчинени.

Пряка демокрация

За повечето анархисти де-
мократичният вот по поли-
тическите решения в рамки-
те на свободните сдружения 
е политическо копие на сво-
бодното споразумение. При-
чината за многото форми на 
господство може да се крие 
в „свободната”, „непринуди-
телна”, договорна форма… и 
би било наивно… да се мисли, 
че обикновеното противопос-
тавяне на политическия кон-
трол само по себе си ще дове-
де до края на потисничество-
то. (Джон П. Кларк, Егоизмът 
на Макс Щирнер).

Очевидно е, че хората 
трябва да работят заедно, 
за да водят достоен човеш-
ки живот. Има три варианта 
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Само при 
пряката 
демокрация 
личността може 
да се изразява и 
развива своята 
способност 
за критично 
мислене, 
интелект и 
етика
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За днешните проблеми и характеристики на анархизма
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Нелегалните

Решаващо влияние върху фор-
мирането на радикалните гру-
пи в Русия оказа въстанието 
на анархистите в Гърция през 
2008 г. Почти веднага започ-
наха да се проявяват много 
бунтовни автономни групи, 
които публикуваха изявления 
първо в Indymedia, а след въ-
веждането на цензура започ-
наха да публикуват видеокли-
пове и репортажи за акции в 
специално създадените сай-
тове Black Blog (Черен блог) и 
From Russia with Love (От Ру-
сия с любов). С появата на Чер-
ния блог (ЧБ) анархистически-
те групи за действие получиха 
възможност да информират 
другите членове на движение-
то за своята дейност и да 
предават своите мнения. Чрез 
него бяха публикувани радикал-
ните действия на анархисти, 
като основното видео беше 
за палежи на офисите на упра-
вляващата партия Единна Ру-
сия, на скъпи коли и строител-
на техника.

Привържениците на нефор-
малната организация и групи-
те за действие започнаха ра-
дикална дейност в много гра-
дове на Русия. Периодът от 
2010 до 2012 г. може да се счи-
та за най-активната фаза на 
бунтовниците. През този пе-
риод броят на акциите и гру-

пите, които ги извършиха, 
беше най-голям. Тук могат да 
се включат и дейностите на 
радикалните анархисти от 
Беларус, които чрез своите 
действия (например нападе-
нието срещу руското посол-
ство) се солидаризираха с ру-
ското анархистическо движе-
ние и също допринесоха за раз-
витието на бунтовническата 
тенденция на територията 
на Беларус, Украйна и Русия.

Така в Русия се появиха на-
пълно нелегални и тайни анар-
хистически групи. Те образува-
ха течение, което е различно 
както от Автономно дейст-
вие (АД), така и от Народна 
самоотбрана (НС) и може да 
се нарече „въстанически анар-
хизъм”. За разлика от идеоло-
гическото „бунтовничество”, 
бунтовниците от Беларус, Ук-
райна и Русия никога не са из-
граждали организациите си на 
теоретична основа и към тях 
можеха да се присъединяват 
всякакви – от анархосиндика-
листи до привърженици на иде-
ите на Бонано и индивидуали-
сти. Основното за всички тях 
беше активното съгласие с 
принципа „Анархия – нелегална 
и атакуваща”. За бунтовници-
те останалите анархистиче-
ски движения като „евролеви-
ца” или „социални анархисти” 
не бяха напълно ортодоксал-
ни, тъй като в една или друга 
степен бяха легалисти и ре-
формисти. За бунтовниците 

анархизмът трябваше да бъде 
в непрекъсната конфронтация 
със системата на държавата 
и капитализма. Критерият за 
конфронтацията не беше фи-
лософска абстракция, а прак-
тика, провеждана изключител-
но вън от рамките на закона.

Въпреки голямото сход-
ство и общия дух, тактика-
та на бунтовниците може-
ше да се различава в детай-
лите. Някои от тях насочваха 
нападенията си не само сре-
щу техниката, но и срещу ра-
ботници, които са участвали 
например в изсичането на го-
рите, наричайки ги открито 
свои врагове, каквито са поли-
цията и другите власти. От 
своя страна блогът ЧБ не спо-
деляше това мнение и написа 
кратък текст по този повод. 
Може би има и някои други при-
чини, поради които се появи 
другият блог „От Русия с лю-
бов”, като съдържанието на 
двата варираше.

От известно време AД пуб-
ликува и комюникета на ра-
дикални анархисти (при това 
само тези от чужбина) – всич-
ко това беше вдъхновено от 
гръцкото въстание. В същото 
време действията на мест-
ните бунтовници бяха остро 
критикувани (чак до обявява-
нето им за полицейски прово-
кации!), което разкри лицеме-
рието на легалистите.

След упадъка на протести-
те през 2011-2012 г. радикал-

ните анархистически дейст-
вия също започнаха да нама-
ляват, като някои анархисти 
бяха арестувани. Бунтовни-
ческото движение се активи-
зира след украинския Майдан. 
В Киев редовно започнаха да 
се палят обекти на властта, 
тенденцията беше към нана-
сяне на максимални щети (а не 
символични атаки, както пре-
ди) и използване на огнестрел-
но оръжие. Също така опитът 
на Майдан и Рожава доведе ня-
кои от бунтовниците до иде-
ята за изграждане на нелегал-
ни военизирани организации 
със сериозна бойна подготов-
ка, за да се активизират при 
възникване на революционна 
ситуация. Видеоклипове от ня-
кои тренировъчни лагери бяха 
качени в интернет. Съдебно-
то дело „Мрежа” е само един 
от примерите за такава орга-
низация.

Като цяло, от 2013 г. дви-
жението е в криза и реоргани-
зация. АД се опитва да продъл-
жи да действа легално, днев-
ният им ред повече напомня 
на ляво-либералния. ЧБ и „От 
Русия с любов” мълчат отдав-
на поради намалелия брой ак-
ции. Народната самоотбрана 
претърпя тежки загуби, като 
един от репресираните – Свя-
тослав Речкалов – замина за 
Франция и поиска политическо 
убежище, други също трябва-
ше да бягат. В момента те уп-
равляват публично сайта си.

Наскоро в интернет зара-
боти нашият проект Anarchy 
Today (Анархията днес), както 
и появилият се след нас Боец-
анархист и младият медиен 
проект Ефект Монро (пред-
ставен само в социалните 
мрежи). Тези проекти въвеж-
дат/връщат в движението 
дебата за радикалния и въоръ-
жен анархизъм.

Какви съвременни 
анархистически проекти и 
видове борба предлагат и 
водят другарите?

Съществени текущи проек-
ти вероятно не съществуват 
(или ние не знаем за тях) или 
начинанията на другарите не 
са достигнали сериозно ниво. 
Дейностите на анархистите 
са повече епизодични, откол-
кото постоянни. Често това 
са приноси на малки групи или 
отделни участници, които се 
активират в зависимост от 
своите възможности. Някои 
проекти и инициативи са ад-
ресирани повече към самите 
анархисти. И така, анархисти-
те продължават да експери-
ментират различни тактики 
и видове борби, да участват 
в социалните протести и да 
провеждат информационна 
работа, най-вече чрез интер-
нет.

Уличната активност на 
анархистите в Русия и Бела-
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Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
на взаимодействие между хо-
рата – да се подчинят на же-
ланието на другите (да бъдат 
поробени), да подчиняват дру-
гите на своята власт или –
най-добре – да живеят с други-
те хора в братско съгласие, в 
интерес на мнозинството (да 
им бъдат партньори). Никой 
не може да оспори това. (Ери-
ко Малатеста, Анархистиче-
ската революция).

Анархистите избират по-
следния вариант – сдружава-
нето – като единствено сред-
ство за организиране на от-
ношенията между хората, без 
да се ограничават свободата, 
правата и индивидуалността 
на отделната личност. Само 
при пряката демокрация инди-
видуалното самоуправление 
става възможно – личността 
може да се изразява и разви-
ва своята способност за кри-
тично мислене, интелект и 
етика. Затова си струва по-
някога човек да бъде в малцин-
ство, отколкото да се подчи-
нява през цялото време.

Анархистическата теория 
за пряката демокрация

Веднага след като човек се 
включи в обществото или по-
стъпи на работа, тя или той 

става „гражданин” (поради 
липсата на по-подходящ тер-
мин) на това сдружение. Сдру-
жението се организира на съ-
брание на всички негови члено-
ве (при големи отрасли и гра-
дове това може да бъде функ-
ционална подгрупа на опреде-
лено предприятие или квар-
тал). На това събрание, наред 
с останалото, се определя 
съставът на групата и граж-
данските ґ задължения. В рам-
ките на сдружението хората 
съвместно правят критични 
преценки и вземат решения, 
тоест управляват собстве-
ната си дейност. Това озна-
чава, че гражданските задъл-
жения на отделния човек не са 
към отделен юридически су-
бект, стоящ над групата или 
обществото, държавата или 
фирмата, а към другарите „съ-
граждани”.

Хората заедно приемат 
правилата, управляващи об-
ществото, и трябва да се 
съобразяват само с това, 
което сами са приели. Освен 
това те знаят много добре, 
че тези правила винаги мо-
гат да бъдат променени или 
отменени от тях. Сдружени-
те „граждани” осъществяват 
управление, но тъй като то 
се основава на хоризонтал-
ни отношения помежду им, а 
не на вертикални между тях 

и елита, управлението е не-
йерархично, „рационално” или 
„естествено” (вижте също 
раздела „Защо анархистите 
са срещу властта и йерархи-
ята?”)

Прудон пише: Вместо да пи-
шем закони, ще сключваме до-
говори (свободни споразуме-
ния). Няма да има повече зако-
ни, приети от мнозинството 
или дори единодушно; всеки 
гражданин, всеки град, всеки 
индустриален съюз ще опре-
деля своите собствени зако-
ни. (Общата идея на револю-
цията).

Обществото ще се осно-
вава на постиндустриалната 
демокрация, където всички ре-
шения ще се вземат и одобря-
ват от членовете на сдруже-
нието на работниците. Вмес-
то капиталистическа или 
държавна йерархия, самоупра-
влението (тоест пряката де-
мокрация) ще бъде водещият 
принцип на сдруженията, към 
които хората се присъединя-
ват свободно и с които обра-
зуват свободното общество.

Разбира се, може да се 
твърди, че ако сте в малцин-
ство, тогава мнозинството 
ви контролира. (Демократич-
ното управление е все пак уп-
равление в Сюзън Браун, Поли-
тиката на индивидуализма). 
Концепцията за пряка демо-

крация не е задължително об-
вързана с правилото на уп-
равление от мнозинството. 
Ако някой е в малцинство, ко-
гато гласува по конкретен въ-
прос, той има възможност да 
се съгласи или да откаже да 
приеме решението на мнозин-
ството. Отричането на пра-
вото на едно малцинство да 
се ръководи от собственото 
си мнение ще наруши автоно-
мията му и ще му наложи за-
дължения, които то не е при-
емало. Принудителното спаз-
ване на решенията на мнозин-
ството противоречи на иде-
ала за „самостоятелно прие-
то” задължение и на принципи-
те на пряката демокрация и 
свободното сдружаване. Пря-
ката демокрация в едно сво-
бодно общество е единстве-
ното средство, чрез което 
свободата може да се поддър-
жа. Разбира се, малцинство-
то, ако остане в сдружение-
то, може да защити своето 
мнение и да се опита да убеди 
по-голямата част, че взети-
те от нея решения не са пра-
вилни.

Трябва да се подчертае, 
че анархистическото разби-
ране за пряката демокрация 
предполага, че мнозинство-
то не винаги е право. Напро-
тив! Обикновено при демо-
крацията се смята, че мно-

зинството винаги е право, а 
малцинството не е меродав-
но и може да се пренебрегне, 
за да не се предпочетат ин-
тересите на малцинството 
пред тези на мнозинството. 
Историята доказва, че все-
ки човек с диктаторски пра-
вомощия (независимо дали е 
държавен глава, директор, съ-
пруг) използва властта, за да 
се обогати за сметка на свои-
те подчинени. Анархистите 
смятат, че мнозинството 
също може да сгреши и зато-
ва нашите теории за обще-
ството обръщат толкова го-
лямо внимание на правата на 
малцинствата. Това може да 
се види от нашата теория за 
поетия ангажимент, която се 
основава на правото на мал-
цинството да възразява сре-
щу решения на мнозинството 
и да прави от инакомислието 
ключов фактор при вземане-
то на решения. Карол Патман 
казва: Ако мнозинството гре-
ши, … малцинството има пра-
во да предприеме политиче-
ски действия, включително 
неподчинение, за да защити 
своята независимост… Поли-
тическото неподчинение е на-
чин за изразяване на активна-
та гражданска позиция, на кое-
то се основава пряката демо-
крация … Практиката на пря-
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За днешните проблеми и 
характеристики на анархизма
рус се свежда до пропаганда на 
открито (окачване на банери, 
раздаване на листовки, шест-
вия и пр.). Възможно е групи 
„под прикритие” да узряват в 
движението и да видим отно-
во качествен скок и нова въл-
на от присъствие на анархи-
сти по улиците, но засега по-
скоро може да се каже обра-
тното. Освен отделни дейст-
вия като това на Жлобицки и 
НАФ/ИРФ (анархобунтовници 
в Украйна) други опити да се 
разтърси застиналото в очак-
ване анарходвижение не се за-
белязват.

На повърхността всичко 
се свежда до някои забележи-
ми практики. Първо, това са 
опити за участие в нараства-
щите народни протести, но 
изглежда, че дневният ред на 
анархистите е ограничен до 
приспособяване към умерени 
лозунги, макар че до преди ня-
колко години те бяха привле-
кателни за някои от протес-
тиращите със своята ориги-
налност. Има и такива, които 
участват в протестите, без 
да афишират своите възгле-
ди и символи, опитвайки се да 
увеличат максимално радика-
лизацията на лозунгите и так-
тиките на протестите. В ус-
ловията на репресии срещу 

анархистическото движение 
този подход ни се струва най-
конструктивен. Второ, това 
са опити за популяризиране 
на идеите ни чрез социални-
те мрежи, защото днес това 
е основният начин за довеж-
дане на информацията до ма-
сите. Проблемът е в това, че 
анархистите не могат да съз-
дават толкова висококачест-
вено съдържание, колкото про-
тивниците им и независими-
те блогъри.

Анархистическото движе-
ние в Беларус, Украйна и Русия 
се нуждае от обобщаваща дис-
кусия и стратегически план, 
от обединяване на ресурси-
те и взаимна подкрепа, вклю-
чително всички видове так-
тики за укрепване и засилване 
на анархистическото влияние. 
Дълги години анархистите от 
повечето групи изразходваха 
енергията си в разколнически 
действия и проповядване на 
морал в движението, в споро-
ве кой е най-правилният път, 
забравяйки за борбата с външ-
ния враг. Двойните стандар-
ти бяха станали повсемест-
ни. В резултат анархистите 
останаха до голяма степен 
разпокъсани, донякъде непо-
следователни, с неподправе-
на вражда между различните 
фракции и групировки, която 
се разгърна в определен пери-

од и породи много разцепления 
и битки под всякаква критика. 
Сега гръмките спорове са ос-
танали зад гърба, но „тихата” 
омраза продължава да тлее на 
лично ниво.

Нелегалният анархизъм 
през последната част от 
20-и век

Когато говорим за „нелегал-
ния” анархизъм през 1990-те 
години, е необходимо да спо-
менем Новата революционна 
алтернатива (НРА) – нелегал-
на бойна организация, дейст-
ваща от 1996 до 2000 г. Тази 
тема обаче е проблематична, 
защото през онези години ле-
вият радикализъм беше широ-
ко разпространен. Човекът, 
който наричаше себе си анар-
хист, можеше да бъде член на 
болшевишка младежка орга-
низация, която от своя стра-
на беше свързана с национа-
листите. Антисемитизмът 
беше характерна черта на 
постсъветските „комунисти”, 
повечето от които дори не 
бяха класически болшевики, а 
„червено-кафяви”. Това се от-
насяше не само за по-старото 
поколение, но и за младежта. 
Национал-болшевишката пар-
тия не възникна на празно мяс-
то. Имаше дори хора, които 
наричаха себе си анархисти – 

например Лариса Щипцова – и 
по-късно станаха „комунисти”.

НРА постави и взриви ня-
колко бомби във военния коми-
сариат, в синдикатите, в про-
куратурата и в приемната на 
ФСБ. На заден план останаха 
някои „чисто червени” бомбени 
атаки като взривяването на 
паметната плоча на царското 
семейство и статуята на по-
следния император Николай II.

Важно е да се каже, че няма 
приемственост между НРА 
и следващите бунтовници, 
а малцина дори са знаели за 
тях. По делото на НРА три-
ма участници бяха осъдени на 
5,5, 6 и 9 години. Други членове 
на НРА също влязоха в затво-
ра, по други дела, като анар-
хиста Иля Романов, заловен в 
Украйна през 2002 г. в рамки-
те на репресиите срещу чер-
вените бунтовници (по „дело-
то Одеса”) и осъден на 10 годи-
ни. След освобождаването му 
през 2013 г. той беше екстра-
диран в Русия, където година 
по-късно пострада от експло-
зия на своя самоделна бомба. 
Романов претърпя ампутация 
и беше осъден отново на 10 
години за подготовка за те-
рористично нападение. През 
2017 г. в затвора му бяха до-
бавени още 3 години чрез въ-
трешна присъда. •

(следва)
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Никой не ни 
е виновен!
В априлския брой на „Свободна 
мисъл” публикувахме текста 
„И пак ние виновни”. Този ефек-
тен текст беше написан за 
портала Без лого и с него ис-
кахме да илюстрираме спра-
ведливото възмущение на по-
трезвомислещата част от 
българския народ от засилва-
нето на геноцида върху него 
в условията на настъпилата 
„корона”-криза.

За целта на анархизма – со-
циалната революция – обаче 
справедливото възмущение 
не е достатъчно. Възмуще-
нието предизвиква бунт, но 
за да доведе бунтът до ре-
волюция, трябва да има кри-
тичен минимум хора, не прос-
то възмутени от геноцида, а 
разбиращи причините за съ-
ществуването му. Затова 
тук ще направим критичен 
прочит на текста на Веселин 
и ще уточним няколко елемен-
та, които той е оставил да 
звучат неточно, за да бъдат 
по-лесно приети от мнозин-
ството читатели.

Ще започнем с твърдение-
то, че като цяло българският 
народ се държи изключително 
адекватно, дисциплинирано и 
солидарно, подкрепено с аргу-
мента, че народът търпеше 
стоически опашките по мага-
зини и КПП, носеше безсмис-
лените маски, някои хора – в 
Перник например – ставаха 
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Появата на 
анархокомунизма

Анархокомунизмът се разви-
ва от радикалните социалис-
тически движения след Френс-
ката революция, но за първи 
път е формулиран като та-
къв в италианската секция на 
Първия интернационал. Имен-
но убедителната критика на 
Кафиеро и Ерико Малатеста 
проправя пътя за анархокому-
низма и загърбването на ко-
лективизма с аргумента, че 
последният неизбежно ще до-
веде до конкуренция и неравен-
ство. Публицистът Ален Пен-
гам отбелязва, че между 1880 
и 1890 г. перспективата за 
революция е затворена. Анар-
хокомунистите се обявяват 
против организационните 
тенденции на политическа и 
синдикална борба (например за 
осемчасов работен ден) като 
прекомерно реформаторски 
и в отделни случаи се придър-
жат към терористични акто-
ве. Все по-изолирани, те реша-
ват да се присъединят към ра-
ботническите движения след 
1890 г. С помощта на Пьотър 
Кропоткин, с неговия оптими-
зъм и убедително перо, анар-
хокомунизмът се превръща в 

основното анархистическо 
течение в Европа и извън нея, 
с изключение на Испания, къ-
дето преобладава анархосин-
дикализмът. Теоретичната 
работа на Кропоткин и Ери-
ко Малатеста придобива зна-
чение по-късно, тъй като тя е 
разширена и развита от про-
организационните секции, кои-
то изместват антиорганиза-
ционните и бунтовни групи. 
Кропоткин разработва те-
орията за анархокомунисти-
ческата революция, като зая-
вява: „работническата класа, 
организирана в предприятия-
та (в клетките на капиталис-
тическия начин на производ-
ство), е тази, която се стре-
ми да се утвърди като дейст-
вителна работна сила и като 
по-рационален промишлен ор-
ган или социален мозък от ра-
ботодателите.”

Организираният труд и 
синдикализма

Поради големия приток на ев-
ропейски имигранти, Чикаго 
се превръща в център на аме-
риканското анархистическо 
движение през 19-и век. На 1 
май 1886 г. в няколко града в 
Съединените щати се провеж-
да обща стачка с искания за 
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Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
ката демокрация включва пра-
вото да се отказват или да се 
променят задължения – зато-
ва тя е безсмислена без прак-
тическото признаване на пра-
вото на малцинство да отказ-
ва, да оттегля съгласието си 
или, ако е необходимо, да не се 
подчинява на мнозинството. 
(Проблемът за политическа-
та ангажираност)

Отношенията между сдру-
женията почиват на същите 
принципи като отношения-
та вътре в тях. Както хора-
та се сдружават, конфедера-
циите са обединения на сдру-
жения. Отношенията между 
сдруженията в конфедерация-
та имат същия хоризонтален 
и доброволен характер, както 
и в рамките на сдруженията, 
със същите права за гласува-
не и напускане за членовете 
или малцинствата. По този 
начин обществото се превръ-
ща в сдружение от сдруже-
ния, общност от общности, 
община от общини, основани 
на максималната индивидуал-
на свобода. Тези организации 
и отношенията вътре в тях 
и между тях ще бъдат разгле-
дани в подробности.

Системата на пряката де-
мокрация в анархистическа-
та теория заема важно мяс-

то. Малатеста говори от 
името на всички анархисти, 
когато твърди, че анархисти-
те отричат   правото на мно-
зинството да управлява чо-
вешкото общество. Мнозин-
ството няма право да дикту-
ва своите условия на малцин-
ството – малцинството има 
право да напусне обединение-
то по всяко време и не е длъж-
но да се подчинява на решени-
ята на мнозинството, преди 
да се е запознало с тях. Сле-
дователно пряката демокра-
ция в рамките на доброволно-
то сдружение не създава „уп-
равление на мнозинството” и 
не означава, че малцинство-
то трябва да се подчинява на 
мнозинството, независимо 
дали иска, или не. Според при-
вържениците на пряката де-
мокрация анархистите при-
знават, че за малцинството 
често е необходимо да приеме 
мнението на мнозинството. 
Когато нещо очевидно може 
да се постигне само със съгла-
сието и участието на всички, 
малцинството следва да ос-
ъзнае необходимостта да се 
присъедини към желанията на 
мнозинството… Всяко подоб-
но съгласие между страните 
обаче трябва да бъде взаимно, 
доброволно и да идва от раз-
биране на нуждите на другата 
страна и приятелско отноше-

ние към нея, за да не се пара-
лизира решаването на социал-
ните проблеми поради упор-
ство. Макар това да не може 
да се установи със закон, то 
следва да бъде принцип и нор-
ма…

Малцинството има пра-
во както да се оттегли от 
сдружението, така и да се 
противопоставя на прави-
лата на мнозинството, кои-
то по принцип не са задължи-
телни. По-скоро това е начин 
за вземане на решения, кой-
то позволява да съществува 
несъгласие на малцинството 
и да се гарантира, че негови-
те мнения ще бъдат чути. С 
други думи решенията на мно-
зинството не са обвързва-
щи за малцинството. В край-
на сметка не може да се очак-
ва или дори да се желае човек, 
който е твърдо убеден, че кур-
сът, поет от мнозинството, 
води до катастрофа, да жерт-
ва собственото си мнение и 
пасивно да наблюдава или – 
още по-лошо – да бъде задъл-
жен да подкрепи решението, 
което тя или той смята за 
грешно. (Малатеста, Живот 
и идеи)

Дори анархистът-инди-
видуалист Лисандър Споун-
ър признава, че методът на 
пряката демокрация може да 
бъде използван, като отбеляз-

ва, че всички или почти всички 
доброволни сдружения дават 
на мнозинството или малцин-
ството правото на ограни-
чена независимост при избо-
ра на средствата за постига-
не на обозрими бъдещи цели. 
Само единодушното решение 
на публичния съд обаче може 
да определи индивидуалните 
права на човека, доколкото 
този трибунал представлява 
справедливо всички хора и ни-
какви закони или действия не 
могат да се предписват от 
сдружението на човек против 
волята му, дори ако всички 
членове на сдружението са съ-
гласни, че те трябва да бъдат 
предписани. (Този извод след-
ва от аргументите на Споун-
ър, че би било практически не-
възможно да се постигне съ-
гласие между всички членове 
на сдружението.) (Отсъжда-
нето на съдебните заседа-
тели)

Така пряката демокрация и 
правата на личността/мал-
цинствата не си противоре-
чат. На практика можем да си 
представим, че пряката де-
мокрация може да се използва 
за вземане на решения с мно-
зинство в повечето сдруже-
ния (вероятно с „квалифицира-
но мнозинство”, необходимо 
за фундаментални решения) 
плюс някаква комбинация от 

системи за арбитриране, към 
които малцинството може 
да се обърне с възражения и 
да поиска защита на права-
та си в анархистическото об-
щество. В действителност 
формите на осъществяване 
на свободата могат да бъдат 
създадени само в процеса на 
практическото прилагане на 
пряката демокрация.

И накрая трябва да под-
чертаем, че анархистическа-
та подкрепа за пряката демо-
крация не означава, че това е 
единственото решение, кое-
то трябва да бъде одобрено 
от всички и при всякакви об-
стоятелства. Например ня-
кои много малки сдружения 
могат да подкрепят принци-
па за вземане на решения с 
просто съгласие (в следващия 
раздел е разгледано съгласи-
ето и защо повечето анар-
хисти смятат, че това е не-
жизнеспособна стратегия за 
прилагане на демокрацията). 
Въпреки това повечето анар-
хисти считат, че пряката де-
мокрация в свободните сдру-
жения е най-добрата (и най-ре-
алистичната) форма на орга-
низация, която е напълно съв-
местима с анархистически-
те принципи на индивидуална 
свобода, достойнство и ра-
венство. •

(следва)
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в три часа през нощта, за да 
се наредят на магистрала-
та и да могат в 9 часа да бъ-
дат в София на работа. Подоб-
но поведение вероятно може 
да мине за солидарно, със си-
гурност е признак на робска 
дисциплина, но трудно може 
да бъде наречено адекватно. 
Не е адекватно въпреки глу-
постите на правителството 
и Щаба, въпреки че беше оста-
вен сам да се оправя, без да по-
лучи стотинка истинска по-
мощ от държавата, народът 
да преглътне огромния то-
вар на полицейщината и без-
работицата, който властта 
стовари на гърба му. Причи-
ната за неадекватното по-
ведение обаче не е, че наро-
дът е неадекватен. Причина-
та е, че народ вече няма – има 
стадо от изолирани консума-
тори, чието чувство за при-
надлежност към определена 
общност бива отхранвано и 
контролирано от държавата, 
паразитираща върху плътта 
му.

Българският народ не е из-
ключение – другите народи 
също изчезват, претопявани 
от глобалния капитализъм, 
пред когото хората се разли-
чават единствено по размера 
на банковата си сметка. Няма 
нищо достойно в това да го-
ворим, че което други народи 
наричат криза, ние българите 
наричаме ежедневие, все едно 

хората в Африка, Азия или Ла-
тинска Америка не знаят как-
во е бедност и къртовски 
труд. Нали не броим за народи 
само онези, за които ни учат 
в училище, че са носили циви-
лизация по света?!

Наистина нашите пред-
ци са преживели нашествия, 
войни и епидемии, също как-
то предците на почти всич-
ки хора по света. Няма съмне-
ние, че ще преживеем и тази 
пандемия, въпросът е дали 
ще успеем поне малко да от-
хвърлим хомота на държава-
та от вратовете си. Това 
обаче няма да стане, като се 
жалваме, че бяхме изоставе-
ни от държавата, бизнесът 
показа и доказа, че се интере-
сува само от своите класови 

интереси, бяхме предадени (с 
много малки изключения) и оп-
люти от една продажна и слу-
гинска интелигенция. Защото 
никоя държава не търпи На-
род, а прави всичко възможно 
да го превърне в безгласното 
стадо, което сме днес. Никой 
бизнес няма претенции, че се 
грижи за чуждите класови ин-
тереси и никоя интелигенция 
не е просъществувала, без да 
се продава и слугува на власт-
та. Наистина ние сме винов-
ни, но не за разпространение-
то на вируса, а за дивашката 
си вяра в добрите намерения 
на онези, които контролират 
живота ни.

Наистина нямаме друг из-
ход, освен да си върнем стра-
ната, да си върнем достойн-
ството, да защитим бъде-
щето на децата си, но това 
може да стане само срещу 
държавата, бизнеса и инте-
лигенцията, без значение в 
какъв цвят са се маскирали 
днес и как ще се маскират в 
бъдеще. За съжаление не може 
да се случи без народът (все 
още с малко „н”) да бъде про-
светен в подобни азбучни ис-
тини. Иначе ще плати кърва-
вата сметка за поредния ту-
луп, който ще оглави новата 
държава в негово име, за да го 
стъпче в калта с твърда ръка 
и железен ботуш – много по-
жестоко, отколкото днес го 
тъпчат правителството и 
т. нар. Щаб. •

Златко

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Никой не ни е виновен!
» » » продължава от страница 9

Никоя държава 
не търпи 
Народ , а 
прави всичко 
възможно да 
го превърне в 
безгласното 
стадо, което 
сме днес



юли 2020, брой 7 11

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

е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и затова 

не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, написани 

грамотно на стандартни машинописни страници – 30 реда 

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

автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения! 

Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

с а й т 	 н а 	 Ф А Б : 		 	 anarchy.bg

с а й т 	 н а 	 „ С в о б о д н а 	 м и с ъ л ” 	 anarchy.bg/вестник
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о т г о в о р е н 	 р е д а к т о р 	 А. Ванчев

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

1. Неизвестен извършител 400 лв
2. VV  80 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

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

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

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

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

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

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

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 10 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

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

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

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

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

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

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

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

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

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

38. Статии – Александър Наков според възможностите

39. Социална революция или смърт – Георги Константинов 10 лв

40. Пуста кюския – Лъчезар Кръстев 10 лв

БРОШУРИ:

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

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

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

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

5. За общината 2,50 лв

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

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

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2020 СВОБОДНА  МИСЪЛ

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
•  На 1 юли 1876 г. Берн, Швей-

цария умира руският револю-
ционер и теорeтик на анар-
хизма Михаил Бакунин.

•  На 4 юли 1807 г. е роден из-
вестният италиански рево-
люционер Джузепе Гарибалди.

•  На 5 юли 1905 г. умира френ-
ският анархист и теоретик, 
видният географ Елизе Ре-
клю.

•  На 6 юли 1934 г. в Париж уми-
ра анархистът революцио-
нер, “ба щицата” Нестор Мах-
но.

•  На 6 юли 1837 г. е роден Васил 
Левски в Карлово.

•  На 7 юли 1986 г. в Полски 
Тръмбеш умира анархистът 
Васил Тодоров – Народа, поли-
тически емигрант във Фран-
ция, прекарал дълги години 
във фашистките и болше-
вишки затвори и лагери.

•  На 8 юли 1546 г. умира на кла-
дата реформаторът Жорж 
Вишар.

•  На 11 юли 1903 г. се състои 
конгресът на Петрова нива 
и е взето решение за избух-
ването на Преображенското 
въстание.

•  На 12 юли 1828 г. е роден ру-
ският революционер, фило-
соф, писател и литературен 
критик Николай Гаврилович 
Чернишевски.

• На 13 юли 1789 г. Шарлота 
Корде убива Марат.

• На 14 юли 1793 г. е превзета и 
разрушена Бастилията в Па-
риж.

• На 15 юли 1922 г. в София уми-
ра легендарният анархист 
Петър Ангелов Мазнев - Дас-
кала.

• На 17 юли 1892 г. умира ита-
лианският безвластник Кар-
лос Кафиеро.

• На 18 юли 1936 г. испанските 
фашисти начело с генерал 
Франко организират метеж 
срещу Испанската република.

• На 19 юли 1936 г. започва Ис-
панската гражданска война.

• На 20 юли 1936 г. при превзе-
мането на казармата в Та-
разанас е убит анархистът 
Франсиско Асказо.

• На 26 юли 1887 г. международ-
ният език Есперанто е пред-
ставен публично.

• На 27 юли 1990 г. в гр. Байон, 
Франция умира Диню Петров 
Динев, последният редактор 
на в. “Работническа мисъл”.

• На 30 юли 1950 г. умира анар-
хистът Асен Илиев Христов 
прекарал дълги години в бол-
шевишките концлагери.

• На 31 юли 1906 г. избухва въс-
тание на Кронщадските мо-
ряци.

НЕНОВИНИ

1 милиард 
без вода
Около 2 милиарда души по све-
та нямат достъп до работе-
щи тоалетни, а повече от 1 
милиард нямат достъп до чис-
та вода. Стотици хиляди уми-
рат всяка година от диария, 
която може да се предотвра-
ти с пречистване на водата, 
хигиена и санитарни мерки.

По данни на Стокхолмския 
институт по водите, в све-
та от лошо качество на вода-
та и заболявания с диария все-
кидневно умират близо хиляда 
деца на възраст до пет годи-
ни.

Това сериозно застрашава 
живота на стотици милиони 
жители на три континента. 
Опасни заболявания като холе-
ра и тиф могат да се върнат 
на планетата като епидемии.

Всичко това е поредният 
резултат от капиталисти-
ческия път на развитие, къде-
то печалбата е по-важна от 
човешките потребности, а 
средствата за производство 
са в ръцете на тесен кръг соб-
ственици. •

Източник: euromag.ru

ДО ТОЧКАТА НА БИФУРКАЦИЯ

Колко седмици?
Прочетох в сайт, който не е 
на „ти” с числата, че каранти-
ната срещу COVID-19 струва-
ла на Австралия 800 милиарда 
щатски долара седмично и си 
рекох, че в такъв случай кар-
тината в САЩ ще бъде дра-
матична. Защото, ако при 13 
пъти по-голямо население и 
брутен вътрешен продукт, 
при 350 пъти повече заразени 
и 1000 пъти повече покойни-
ци, цената от трилион дола-
ра седмично за страната, чи-
ето величие Тръмп обеща да 
върне, ще бъде едно нищо. То-
гава до точката на бифурка-
ция в САЩ остават по-мал-
ко от 20 седмици (загубата 
ще възлезе на 20 трилиона 
долара, повече от годишния 
БВП), към изборите за пре-
зидент ще са изгубили поло-
вината от своя БВП, което 
ми се стори абсурдно и за да 
пия вода от извора, правейки 
уговорката, че не търся „кла-
сифицирана информация”, из-
пратих писмо до чиновници-
те от посолството на САЩ с 
най-учтива молба да ми отго-
ворят, ако знаят, колко изли-

за на Съединените американ-
ски щати седмичната каран-
тина.

Както можеше да се очак-
ва, отговорът беше мълча-
ние, което ме накара да се по-
ровя в сайтовете и намерих, 
че на 10 април т. г. икономи-
стите на JP Morgan са очак-
вали 40% спад на БВП на САЩ 
с 20% ръст на безработица-
та, като само за последните 
три седмици броят на хора-
та, търсещи обезщетения за 
безработица, се е равнявал на 
цели 16,8 милиона.

През последните седмици 
анализаторите работят в ис-
тинска мъгла – се оплакват 
от JP Morgan.

Ако пандемията, която в 
много щати е извън контрол, 
продължи да бушува със съща-
та или с увеличаваща се сила 
до края на тази и следващата 
година, мъглата ще се вдигне, 
защото ще се стигне до опи-
саната от Пригожин точка на 
бифуркация, дестабилизация и 
революционно преобразуване 
на системата.•

Георги Константинов
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ЗА САМООБРАЗОВАНИЕ

История на анархизма
осемчасов работен ден и анар-
хистите влизат в съюз с ра-
ботническото движение, ма-
кар че целта е реформистка. 
На 3 май, при схватка в Чика-
го стачкоизменници се опит-
ват да преминат през живата 
верига. Двама работници за-
гиват, когато полицията от-
крива огън срещу тълпата. На 
следващия ден анархистите 
организират протестен ми-
тинг на площад Хеймаркет в 
Чикаго. Провокатори хвърлят 
бомба от странична уличка. В 
последвалата паника полиция-
та открива огън по тълпата. 
Загиват седем полицаи и най-
малко четирима работници. 
Осем анархисти, пряко или кос-
вено свързани с организатори-
те на митинга, са арестувани 
и обвинени в убийството на 
полицаите. Те се превръщат 
в политически знаменитости 
на международното работни-
ческо движение. Четирима от 
тях са осъдени на смърт и ек-
зекутирани, а петият се са-
моубива преди екзекуцията. 
Инцидентът става известен 
като делото Хеймаркет, с 
което властта иска да поста-
ви бариера пред движението 
и борбата за осемчасов рабо-
тен ден. През 1890 г. се прави 
втори опит – този път в меж-
дународен мащаб – да се орга-
низира борбата за осемчасов 
работен ден. Същевременно 
той има за цел да увековечи па-
метта на работниците, кои-
то загиват в класовата бор-
ба срещу капитала. Въпреки 
че първоначално честването 
е замислено като отделно съ-
битие, през следващата годи-
на 1 май се утвърждава като 
международен работнически 
празник на борбата за хляб и 
свобода. Синдикализмът, чии-
то корени са в 19 век, когато 
се организират работнически-
те движения и синдикатите в 
Първия интернационал, прежи-
вява своя разцвет от 1894 до 
1914 г. Впоследствие се разви-
ва анархосиндикализмът, чий-
то основен принцип – иконо-
мическата борба предшества 
политическата – може да бъде 
проследен до Прудон и Баку-
нин, когато същият проблем 
довежда до разцепването на 
Първия интернационал. Анар-
хосиндикалистите застъп-
ват гледището, че работни-
ческите синдикати трябва да 
бъдат насочени не само към 
подобрение на условията на 
труд и увеличение на възна-
гражденията на работници-
те, но и към революционните 
цели за трансформация на об-
ществото.

Френската Confédération 
générale du travail (Всеобща 
конфедерация на труда) е една 
от най-известните анархо-
синдикалистки организации в 
Европа. Тя отхвърля нелегал-
ната борба и е силно повлияна 
от анархизма. Със своята ба-
зова организация и лаборато-
рия за революционните идеи, 
нейната структура е прене-

сена в другите европейски 
организации на съмишленици. 
По-късно, след 1914 г. органи-
зацията поема по пътя на ре-
формизма, за да попадне под 
влиянието и разпоредбите на 
ръководените от Коминтерна 
маркс-ленински партии.

През 1907 г. Международни-
ят конгрес на анархосиндика-
листите в Амстердам събира 
делегати от повечето евро-
пейски страни, Съединените 
американски щати, Япония и 
Латинска Америка. Централ-
ната дискусия засяга връзка-
та между анархизма и синди-
кализма. Ерико Малатеста и 
Пиер Монат са на диаметрал-
но противоположни позиции 
по този въпрос. Монат смя-
та, че синдикатите са рево-
люционни по природа и че чрез 
своите борби те ще създадат 
условия за извършването на 
социалната революция, дока-
то Малатеста, следвайки Ба-
кунин, не приема, че синдика-
лизмът сам по себе си е дос-
татъчен. Той счита, че синди-
калното движение е реформа-
торско и дори консервативно, 
като се аргументира, че про-
фесионалните синдикални бю-
рократи са по същество обур-
жоазени и антиработнически. 
Малатеста предупреждава, 
че техните цели се свеждат 
до увековечаването на самия 
синдикализъм, докато анархи-
стите трябва винаги да пре-
следват анархията като своя 
крайна цел и следователно – 
да се въздържат от всякакви 
компромиси, пречещи на пос-
тигането ґ.

В Испания синдикализмът 
се засилва значително още 
през 1880-те години, но пър-
вите организации, свързани с 
анархисти, не процъфтяват. 
Едва през 1910 г. е основана 
Националната конфедерация 
на труда или CNT, която по-
степенно се слива с анархи-
зма, като през 1927 година се 
създава ФАИ (Федерацията на 
анархистите от Иберийския 
полуостров, включваща и пор-
тугалските анархисти), наре-
чена „Желязната ръка на CNT”. 
CNT е свързана тясно с Меж-
дународната асоциация на ра-
ботниците (на федерациите 
на анархосиндикалистите, ос-
нована през 1922 г.) Успехът на 
CNT стимулира разпростране-
нието на анархосиндикализма 
в Латинска Америка. Регио-
налната Аржентинска работ-
ническа федерация (ФОРА) дос-
тига четвърт милион членове 
и надминава социалдемокра-
тическите профсъюзи.

Към началото на 20-и век 
революционният синдикали-
зъм е разпространен по целия 
свят, от Латинска Америка до 
Източна Европа и Азия, като 
голяма част от дейността му 
се осъществява извън Западна 
Европа.

Пропагандата на дело

Използването на революцион-
ното политическо насилие, из-
вестно под името пропаганда 

на дело, е работа на малка, но 
влиятелна част от анархис-
тическото движение в продъл-
жение на около четири десе-
тилетия след 1880-те години. 
То е замислено като форма на 
въстанически и терористиче-
ски действия за вдъхновяване 
и подтикване на масите към 
революция. Това се случва във 
време, когато анархистите са 
репресирани и революционери-
те остават все по-изолирани. 
Разпадът на френското социа-
листическо движение след по-
тушаването на Парижката 
комуна през 1871 г., екзекуци-
ите и заточенията на много 
комунари в колонията на Дя-
волския остров предизвикват 
появата и практикуването на 
индивидуалния терор. Главни-
ят фактор за засилването на 
пропагандата на дело според 
историка Констанс Бантман 
обаче са писанията на двама-
та руски революционери меж-
ду 1869 и 1871 г. – Михаил Ба-
кунин и Сергей Нечаев, – кои-
то разработват сериозни въс-
танически стратегии. (Тези 
твърдения трябва да се при-
емат резервирано, защото Ба-
кунин е противник на индиви-
дуалните акции.)

Пол Брюсе, лекар и активен 
участник във въоръжените 
бунтове, популяризира пропа-
гандата на дело. В Съединени-
те щати Йохан Мост се за-
стъпва за безпощадните пуб-
лични действия за отмъщение 
срещу контрареволюционери-
те, защото ние проповядваме 
не само дела сами по себе си, 
но и действия като актове на 
пропаганда.

Руските анархокомунисти 
използват тероризма и неле-
галните действия в своята 
борба. Множество държавни 
глави в света стават мишена 
на членове на анархисткото 
движение. През 1901 г. полско-
американският анархист Чол-
гош убива президента на САЩ 
Уилям Маккинли. Ема Голдман, 
за която погрешно се подози-
ра, че е замесена в тази акция, 
изразява известна симпатия 
към Чолгош, което става при-
чина за горното мнение.

Голдман подкрепя и Алексан-
дър Беркман в неуспешния му 
опит за атентат срещу сто-
манения магнат Хенри Фрик 
след стачката в Хоумстед. 
Тя пише колко несравними са 
тези малки актове на насилие 
с потопа от насилие, извърш-
вано редовно от държавата и 
капитала. В Европа вълната на 
нелегалната борба (и отдава-
нето на живота „извън закона” 
като цяло) се разпространява 
от анархистическото движе-
ние като Мариус Жакоб, Рава-
шол, интелектуалецът Емил 
Анри и бандата на Боно са сред 
по-забележителните приме-
ри. Членовете на Бандата на 
Боно например оправдават не-
законните и агресивни дейст-
вия с аргумента, че „експропри-
ират” имущество, което не е 
правомерно придобито от ка-
питалистите. В Русия „Народ-
на воля”, която не е анархист-

ка организация, но черпи вдъх-
новение от работите на Ба-
кунин, убива царя Александър 
II през март 1881 г. и получава 
известна обществена подкре-
па. В по-голямата си част оба-
че анархистическото движе-
ние в Русия остава маргинално 
през следващите години.

Още през 1887 г. важни фи-
гури на анархистическото 
движение се дистанцират 
както от нелегалната борба, 
така и от пропагандата на 
дело. Пьотър Кропоткин на-
пример пише в Le Revolte, че 
структура, основана на тол-
кова дълга история, не може да 
бъде унищожена с няколко кило-
грама динамит. Държавните 
репресии срещу анархистиче-
ските и работническите дви-
жения, включително прослову-
тите френски „закони срещу 
злосторниците” от 1894 г., въ-
ведени след поредица успешни 
атентати, може би доприна-
сят за изоставянето на този 
вид тактика. Ранните застъп-
ници на тази пропаганда като 
Александър Беркман започват 
да поставят под въпрос ле-
гитимността на насилието 
като тактика. Редица анар-
хисти се застъпват за отказ 
от нея в полза на колективни-
те революционни действия 
чрез синдикалното движение. 
В края на 19-и век става ясно, 
че пропагандата на дело няма 
да предизвика революция. Въ-
преки че е използвана само от 
малцина анархисти, тя успя-
ва да вкорени схващането за 
анархизма като стихийна сила 
и води до изолиране на анархи-
стите от широките социални 
движения. В началото на 20-и 
век тя е изоставена от по-го-
лямата част от анархистко-
то движение.

Революционната вълна

В революционната вълна от 
1917-23 г. анархистите се 
включват активно в различна 
степен. След неуспешната ру-
ска революция от 1905 г. анар-
хистите отново участват 
както във февруарската, така 
и в октомврийската револю-
ция от 1917 г. и първоначално 
някои са във възторг от бол-
шевишката кауза. Преди рево-
люцията Ленин успява да убе-
ди мнозина анархисти и син-
дикалисти с високата оценка, 
която им дава в работата си 
от 1917 г. „Държавата и ре-
волюцията”. Възраженията на 
анархистите обаче не закъс-
няват. Те се противопоста-
вят например на лозунга „Цяла-
та власт в Съветите”. Дикта-
турата на пролетариата е не-
съвместима с гледната точ-
ка на анархистите и сътруд-
ничеството скоро приключва, 
тъй като болшевиките се об-
ръщат срещу тях и другите 
леви опозиционери. След като 
затвърждават своята власт, 
болшевиките започват масо-
ви репресии срещу анархисти. 
В централна Русия те са раз-
стрелвани, затваряни, преми-
нават в нелегалност или капи-

тулират и се присъединяват 
към победилите болшевики. 
Анархистите от Петроград 
и Москва бягат в Украйна. Там 
е създадена анархистическа 
Свободна територия, автоно-
мен район с близо седеммили-
онно население. Анархистите, 
които в началото на граждан-
ската война в Русия се сража-
ват срещу антиболшевишка-
та бяла армия, вече воюват 
срещу Червената армия, укра-
инската националистическа 
армия и германските и авс-
троунгарските войски, които 
продължават бойните дейст-
вия и след Брестския мир 
(1918). Този конфликт приключ-
ва с Кронщатското въстание 
от 1921 г., когато балтийски-
те моряци и граждани в гарни-
зона Кронщат обявяват „Тре-
тата революция”. Болшевиш-
кото правителство смазва 
въстанието. Революционната 
въстаническа армия на Украй-
на, водена от Махно и създала 
Свободната територия на Ук-
райна, продължава да действа 
до август 1921 г., когато е раз-
бита от болшевиките броени 
месеци след Кронщатското 
въстание.

Ема Голдман и Александър 
Беркман, депортирани от Съ-
единените щати през 1917 г., 
са сред анархистите, прове-
ли кампания в отговор на бол-
шевишката диктатура и по-
тушаването на въстанието 
в Кронщат. Те описват видя-
ното в Русия и разобличават 
болшевишката полицейщина. 
За тях прогнозата на Миха-
ил Бакунин за последиците от 
марксистката власт и пре-
връщането на лидерите на 
новата социалистическа дър-
жава в нова управляваща кла-
са се оказва напълно правилна. 
През 1920 г. Пьотър Кропот-
кин публикува послание до за-
падните работници, в което 
предрича, че измамният път 
на държавния социализъм е об-
речен на провал. Разочарова-
ни от развитието на събити-
ята, Голдман и Беркман напус-
кат СССР през 1921 г., а в съ-
щата година умира и Кропот-
кин. Към 1925 г. анархизмът 
вече е напълно забранен от 
болшевишкия режим. „Победа-
та” на болшевиките в Октом-
врийската революция и Граж-
данската война нанася теж-
ки поражения на анархистиче-
ските движения в междунаро-
ден мащаб. Много работници 
и активисти виждат пример 
в успеха на болшевиките, а ко-
мунистическите партии на-
растват за сметка на анар-
хизма и други социалистиче-
ски движения. Във Франция и 
Съединените щати например 
членовете на основните син-
дикални движения и Общата 
конфедерация на труда, както 
и повечето от работниците 
в промишлените предприятия 
по света напускат анархисти-
ческите организации, за да се 
присъединят към Коминтер-
на. •
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