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ПАНДЕМИЯ И СОЛИДАРНОСТ

Човешко е да се 
помага

Стар почин, пандемично 
подновен

Когато старите системи из-
дъхват, трябват нови. Това 
не е философия, не е полити-
ка – това е логиката на здра-
вия разум. Това е задача, коя-
то трябва да ни мобилизира. 
Чакащите избавление свише 
в тежки времена страдат от 
религиозни заблуди. Това не е 
теория, не е илюзия, не е дори 
идеал – това е живият чо-
вешки опит. Явлението вза-
имопомощ е неразделна част 
от оцеляването и добруване-
то на хората, техните гру-
пи и общества. Затова е още 

по-страшно, че се загърбва в 
днешните времена на разкла-
тени йерархии и съмнителни 
връзки.

Един пример: през корона-
вирусния април някой звъни 
на вратата на стотици хиля-
ди домове в Аржентина. Въз-
растни хора предпазливо я 
открехват и получават то-
пла храна. Не от социалните 
служби. Не от местната ка-
толическа благотворителна 
организация. Храната е при-
готвена от активистите на 
движението за взаимопомощ 
Barrios de Pie (Квартали на 
крак) в народни кухни по цяла-
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ПРОТЕСТИТЕ

Не граждани, работници!
ПОЗИЦИЯ НА АРК ЗА АНТИПРАВИТЕЛ-
СТВЕНИТЕ ПРОТЕСТИ ОТ ЮЛИ 2020 Г.

Протестите срещу Борисов 
от последните дни обедини-
ха почти всички опозицион-
ни политически партии и ние 
виждаме представителите 
им тук, на улицата. В същото 
време настоящите проте-
сти – както безброй пъти до-
сега – обединиха и всички нас, 
работещите хора. Ние сме 
мнозинството в това движе-
ние по същия начин, по който 
представляваме мнозинство-
то от хората в една страна, 
управлявана от олигархично 
и корумпирано малцинство. 
Ние сме мнозинството, кое-
то няма представители, за 
разлика от малцинството, 
което има мнозина. Техните 
изразители са както в парла-
мента, така и тук, на улица-

та. Бутафорното си самопро-
тивопоставяне те наричат 
„демокрация”.

Нашето мнозинство обаче 
има съвсем различни интере-
си от тяхното малцинство. 
Поради това и ще направят 
всичко възможно, за да ни убе-
дят, че също както „правата” 
ни, така и интересите ни съв-
падат: било то от трибуна-
та, било – на тротоара. Ще 
разпознаем тези им опити по 
стремежа да изравнят раз-
личните колективни играчи в 
обществото под изпразнена-
та от съдържание категория 
„граждани”. Никой от нас, ра-
ботещите хора, не е в съща-
та степен „гражданин”, в коя-
то са Кирил Домусчиев, Делян 
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та страна, финансирани не от 
държавата или дарения на оли-
гарси, а от безчет обикновени 
хора и магазинчета, включи-
телно (за щастие) месарници 
и хлебарници. Тази инициати-
ва не пада от небето, тя е по-
редната проява на една дълго-
годишна традиция на ангажи-
раност и демократична само-
организация в страна, чиито 
работници десетилетия на-
ред окупират фабрики и про-
дължават да работят самос-
тоятелно пред заплаха от за-
криване – и то успешно. Оказ-
ва се, че се оправят прекрасно 
без началството от дармо-
еди, които знаят само да ко-
мандват, да тъпчат гуша, до-
като има, а като спре да капе, 
си обират крушите – и какво-
то друго има за обиране – и ни 
лук яли ни лук мирисали почват 
да се ослушват за поредната 
далавера.

Аржентинският пример 
не е частен случай. Хората 
по цял свят се събират и за-
претват ръкави, без никой да 
ги командва. 2020 година не е 
изключение. Американската 
писателка Ребека Солнит в 
своята книга Рай, построен в 
ада (A Paradise Built in Hell) пре-
красно показва как хората по 
време на криза или изпадна-

ли в бедствено положение ре-
агират предимно с взаимопо-
мощ – с примери от земетре-
сението в Сан Франсиско през 
1906 г. или урагана Катрина в 
Ню Орлийнс през 2005 г. Пов-
семестна взаимопомощ. Беди-
те не идват от бездействие-
то на хората, а от агресията 
на държавните органи, които 
виждат в тези алтернативни 
структури заплаха за своето 
господство. Често държава-
та се опитва да съхрани своя 
сбъркан и потъващ ред с всич-
ки възможни средства – вклю-
чително с насилие. Дори след 
библейския потоп тя охраня-
ва магазините в Ню Орлийнс 
от „мародери”, вместо да обя-
ви, че откъснатите от света 
и борещи се за оцеляване хора 
могат – естествено – да се 
възползват от оскъдните на-
лични запаси.

Кризите налагат промени, 
но смислените промени чес-
то се разбиват в устоите на 
старото. Безброй примери за 
взаимопомощ и необятни чо-
вешки способности, вместо 
да бъдат издигнати на пиедес-
тал, се замитат под килима, 
затиснат от кантонерка, вър-
ху която се мъдри нечий пра-
шасал гипсов бюст. Набиват 
ни в главите, че трябва да ка-
раме по старому, да вярваме 
в свещената и неприкоснове-

на власт и чужда воля, да про-
дължаваме да живеем без соли-
дарност и безропотно да тър-
пим битието си на застройка 
за блудкавата чорба, разлива-
на от държавата, докато без-
образната концентрация на 
богатствата в национален и 
световен мащаб продължава 
с все по-главоломни темпове 
и несправедливостта в някои 
части на света е по-страшна 
от робството в древността.

Когато излизам да греба су-
трин, сядам в лодката до дру-
ги ранобудни гребци. Веднъж 
сме двама, друг път – чети-
рима, че даже петима. Често 
не сме гребали никога заедно 
в такъв състав и пак успява-
ме да влезем в такт без тъ-
пана на някой тъпанар-корм-
чия. Разбираме се за курса и 
темпото. За броени минути 
се стиковаме достатъчно до-
бре, за да цепим бодро срещу 
течението на Дунава. Взаимо-
помощта не е елитен проект. 

Безброй клубове и сдружения в 
тази страна демонстрират 
дързост и постоянство. Тъй 
често охулваният клубен фа-
натизъм в Германия не е само 
израз на буржоазно тесногръ-
дие, а също така на граждан-
ска енергия: основа за реална 
демокрация.

Предпоставка за взаимо-
помощта е нещо, което ар-
жентинците наричат орисон-
талидад (horizontalidad – оста-
вям превода на читателите). 
На немски често го наричат 
flache Hierarchien (плоски йе-
рархии), но това е общо взето 
безсмислица – все едно да оп-
исваш равнините като плоски 
планини. Взаимопомощта е ан-
титеза на най-страшния бич 
за човечеството – заблудата, 
че са ни нужни вождове и на-
реждания – „материални сти-
мули” и „парични възнагражде-
ния”, – преди да се отърсим от 
самонатрапената летаргия, 
да се съюзим със съседите и 
колегите за обща полза и за-
едно да поемем, накъдето ни 
сочи пътепоказателят с над-
пис: Внимание! Ако този урок 
не ни научи да действаме още 
по-енергично в бъдеще, за жа-
лост не сме си извлекли поука 
от историята с короната.

Има достатъчно поводи за 
оптимизъм. Въпреки систе-
мата, която възнаграждава 

егоизма и алчността, всеки 
ден сме свидетели на солидар-
ност: взаимно подпомагане, 
решения за сътрудничество. 
Тези протегнати ръце – мал-
ки или големи – помагат пове-
че за стабилността на наше-
то общество от рентабил-
ната експлоатация на остой-
ностяваните технологии, кои-
то обезпечават единствено 
властта и богатството на 
една все по-тясна прослойка.

Карл Цукмайер пише, че све-
тът никога няма да стане до-
бър, но винаги може да стане 
по-добър. За съжаление е про-
пуснал да спомене, че предста-
вата за един добър свят е за-
дължителна за неговото по-
добряване. Без нови идеи, без 
бунт се обричаме на безна-
деждността, която Карл Яс-
перс нарича „предчувствие 
за поражение”. Равенството 
и взаимопомощта са не само 
прекрасни идеи – те са незаме-
ними със своите постоянни, 
полезни крачки напред.

Читатели ще възразят: 
това е блян. Може би. Ганди 
пише: докато бленува, човек 
вярва в своя блян. Прав е. Такъв 
блян ни имунизира срещу вър-
луващата несигурност за бъ-
дещето, особено във времена-
та на пандемия. Аз мога само 
да ви поверя този блян. •

Илия Троянов
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Без нови идеи, 
без бунт се 
обричаме на 
безнадеждност

Пеевски или някое от имена-
та, попадащо под абревиату-
рата „ТИМ” например. Права-
та и интересите ни не съвпа-
дат и с тези на всички оста-
нали знайни и незнайни бога-
таши, къпещи се с шампанско 
по недостижими курорти на 
наш гръб.

Ние, работниците, бяхме 
граждани по време на т. нар. 
„Виденова зима”. Бяхме гражда-
ни и през 2013 г. Бяхме граж-
дани още безчет пъти, като 
единственото, което по-
стигнахме пред последните 
тридесет години, бе да препо-
твърдим властта на малцин-
ството.

Отвъд краткосрочните 
интереси на политическите 
партии, които виждат в сва-
лянето на Борисов пряк път 
към изборна победа и нова 
парламентарна конфигурация 
в името на малцинството, 
повечето от нас не са тук, за 
да подкрепят опозиционните 
сили, а поради желанието да 
се отървем от самозабрави-
лата се настояща власт. На-
стоящата власт обаче ще се 
подмени от нова власт, а но-
вата власт – особено пред-
вид състоянието, в което се 
намира световната икономи-
ка – по нищо няма да се разли-
чава от старата. Тя отново 
ще облагодетелства малцина-
та с охолство, частни плажо-

ве и платени от собствения 
ни джоб охранявани замъци, 
докато сред нас, създаващи-
те тези блага, ще продължи 
да сее още от същото – лише-
ние и нищета.

Нашата работническа ор-
ганизация не участва в избо-
ри, не обикаля парламентар-
ни кабинети и не е страна в 
явните или скрити пазарлъци 
за разпределение на властта, 
които текат с все сила. Ние 
се сблъскваме с властта на 
съвсем друга арена – тази на 
всекидневните работнически 
борби. През последните някол-
ко години се борихме и продъл-
жаваме да се борим с работо-
дателския произвол в стра-
ната, в която най-бедните и 
най-обезправени хора в ЕС се 

сблъскват с една озверяла и 
покровителствена от власт-
та бизнес клика. Същата тази 
клика е напълно неспособна да 
поддържа гротескно разточи-
телния си начин на живот по 
друг начин, освен чрез налага-
нето на изкуствено ниски за-
плати, укриването на данъци, 
неплащането на осигуровки и 
заграбването и на последния 
останал лев публични сред-
ства. Именно тази разбесняла 
се върхушка на малцинство-
то неспирно погазва същите 
онези закони, пред които уж 
всички сме равни, пред които 
уж всички сме „граждани”.

Борихме се и ще продължим 
да го правим наравно с меди-
цинските специалисти срещу 
търговията в здравеопазва-

нето; срещу произвола на ди-
ректорите на болници из цяла-
та страна, назначени къде от 
ГЕРБ, къде от техните пред-
шественици или приемници, 
с мандат да смазват всякак-
во недоволство и гласност 
за безобразията в ключовия 
за общото ни благоденствие 
сектор. Борихме се с екологич-
ните последствия от една ос-
вирепяла за лесни печалби биз-
нес олигархия, която получи в 
настоящата конфигурация на 
правителството най-пълно-
то си и самоотвержено пред-
ставителство. Изправяме се 
лице в лице не просто с тези 
безобразия, а със самия поли-
тически и икономически мо-
дел на страната, неспирно 
възпроизвеждащ едно и също, 

едно и също до безкрай. Тъкмо 
този модел направи възмож-
на настоящата криза, в която 
един откровено мутренски 
режим разполага със съдбите 
на целия народ.

Затова и днес излизаме на 
улицата, захвърляйки нала-
ганото от малцинството и 
така удобно за тях етниче-
ско разделение сред нас, мно-
зинството от работещи. Тук 
сме, за да помогнем за пре-
махването на модела ГЕРБ-
Патриоти от властта, но и 
за да намерим начин да ини-
циираме широк, независим и 
най-вече извънпарламентарен 
фронт на работещите хора 
изобщо.

Този фронт ще ни даде си-
лата да се противопоставим 
не само на настоящия, но и на 
следващия Бойко Борисов, кой-
то вероятно вече крачи ре-
дом до нас.

Тридесетте години преход 
не могат да бъдат заличени 
току-така.

От нас и от социалните 
искания, които ще издигнем 
днес, зависи в каква посока ще 
поеме следващото управлява-
що малцинство.

Колкото по-бързо осъзна-
ем силата си обаче, толкова 
по-бързо ще дойде времето за 
управлението на мнозинство-
то. •

Автономна работническа 
конфедерация

avtonomna.com
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ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Из „Революционния катехизис“ на Бакунин
Флоренция, 1866 г.

Принципите и 
организацията на 
международната 
революционна федерация:

1. Отрицание на съществу-
ванието на какъвто и да е из-
вънземен, обективен или ли-
чен бог, а следователно и на 
всякакво божествено откро-
вение и намеса в делата на 
вселената и на човечество-
то.

Унищожаване на богослуже-
нието и на неговия култ.

2. Ние заменяме култа към 
божеството с уважението и 
любовта към човечеството и 
провъзгласяваме:

- човешкият ум е единстве-
ният критерий за истината

- човешката съвест е осно-
вата на справедливостта

- индивидуалната и колек-
тивната свобода са един-
ственият съзидател на реда 
в човешкото общество.

3. Свободата е абсолютно-
то право на всички възрастни 
жени и мъже да не искат раз-
решение от никого за своите 
действия, с изключение на раз-
решението на собствената 
им съвест и собствения им 
разум, да определят действи-
ята си само съобразно собст-
вената си воля и следовател-
но да бъдат отговорни само 
пред тях и след това – пред 
обществото, към което при-
надлежат, но само дотолко-
ва, доколкото са дали свобод-
но съгласието си да принадле-
жат към него.

4. Не е вярно, че свободата 
на един е ограничена от сво-
бодата на всички останали. 
Човекът е наистина свобо-
ден само дотолкова, доколко-
то неговата свобода е при-
зната от всички. Отразена 
и излъчвана от него, тя на-
мира – като в огледало – по-
твърждение и разширение до 
безкрайност в свободата на 
другите. Човекът наистина 
е свободен само сред еднак-
во свободни хора и тъй като е 
свободен само като личност, 
робството на един е отрица-
ние на свободата на всички и 
е нарушение на самия принцип 
на човечността.

5. Свободата на всеки 
може да намери осъществя-
ване само при равенството 
на всички. Упражняването на 
свободата в условията на 
юридическо и фактическо ра-
венство е справедливостта.

6. За нас съществува само 
една единствена догма, един 
единствен закон, една един-
ствена морална основа – сво-
бодата. Уважението към сво-
бодата на ближния е задълже-
ние; да го обичаш, да му слу-
жиш е добродетел.

7. Безусловно изключване 
на всеки принцип на власт и 
държавна необходимост.

Човешкото общество в 
началото си е било естест-
вен факт, предшестващ сво-
бодата и пробуждането на 
човешката мисъл, и по-късно 

се е превърнало в религиозен 
факт, организирано според 
принципа на божествената 
и човешката власт. Днес то 
трябва да получи нов образ 
на основата на свободата, 
която отсега нататък след-
ва да се превърне в единстве-
ния формиращ принцип на не-
говата обществена и иконо-
мическа организация. Редът в 
обществото трябва да бъде 
резултат от всички местни, 
колективни и индивидуални 
свободи, достигнали своята 
най-висока възможна степен 
на развитие.

8. Следователно общест-
вената и икономическата ор-
ганизация на социалния жи-
вот повече не трябва да се 
изгражда отгоре надолу и от 
центъра към периферията, 
както е бивало досега, по си-
лата на принципа на единона-
чалието и принудителната 
централизация, а отдолу наго-
ре и от периферията към цен-
търа, според принципа на сво-
бодното сдружаване и феде-
рализма.

9. Политическа организа-
ция. Не е възможно да се съз-
даде всеобщо, конкретно, 
универсално и задължително 
правило за вътрешното раз-
витие и обществената орга-
низация на всички нации, тъй 
като съществуването на вся-
ка отделна нация е подчинено 
на много различни историче-
ски, географски и икономиче-
ски фактори, които не поз-
воляват създаването на мо-
дел на организация, който да 
бъде еднакво подходящ и при-
емлив за всички. Такова начи-
нание, безусловно лишено от 
всяка практическа полезност, 
би било намеса в богатство-
то и непосредствеността на 
живота, който обича безкрай-
ното разнообразие, и което 
е още по-важно – би влязло в 
рязко противоречие със самия 
принцип на свободата.

Има обаче съществени, аб-
солютни условия, без които 
практическото осъществя-
ване и организация на свобо-
дата винаги ще бъдат невъз-
можни. Тези условия са следни-
те:

а) Изкореняване на вся-
ка официална религия и вся-
ка привилегирована или дори 
само охранявана, плащана и 
подкрепяна от държавата 
църква. Безусловна свобода на 
съвестта и на пропагандата 
за всяка и всеки с неограниче-
ната възможност да издигат 
даже свои богове – каквито и 
да са те, с колкото храмове 

искат – и да издържат и под-
крепят поповете на своята 
религия.

б) Църквите, разглеждани 
като религиозни корпорации, 
не се ползват с нито едно 
от правата, предоставени 
на производствените сдру-
жения, не могат нито да на-
следяват, нито да притежа-
ват каквото и да било имуще-
ство, принадлежащо на общ-
ността, с изключение на свои-
те молитвени домове или уч-
реждения, не могат в никакъв 
случай да се занимават с въз-
питанието на децата, защо-
то тяхната единствена жи-
тейска цел – като свъртали-
ща на доходоносното магьос-
ничество – е систематич-
ното отрицание на морала и 
свободата.

в) Премахване на държава-
та в нейната монархическа, 
републиканска, „народна” или 
диктаторска форма.

г) Премахване на класите, 
ранговете, привилегиите и на 
всякакъв род социални разли-
чия. Безусловно изравняване 
на жените и мъжете по поли-
тически права. Всеобщо пра-
во на глас.

д) Премахване, унищожава-
не и морален, политически, съ-
дебен, бюрократичен и финан-
сов банкрут на опекунство-
то на доминиращата, цен-
тралистична държава, която 
е двойникът и другото „аз” на 
църквата – постоянният из-
точник на обедняването, за-
тъпяването и поробването 
на народите. Като естест-
вено следствие – премахва-
не на всички държавни универ-
ситети. Грижата за общест-
веното образование следва 
да се възложи изключително 
на общините и на свободни-
те сдружения. Премахване на 
държавния съд – всички съдии 
следва да се избират и нами-
рат под контрола на народа. 
Премахване на всички дейст-
ващи в момента граждански 
и наказателни кодекси в Евро-
па, тъй като всички те са вдъ-
хновени от един и същи култ 
към Бога и държавата, към ре-
лигиозно или политически уза-
конените семейство и соб-
ственост, и противоречат 
на общочовешкото право, а 
кодексът на свободата може 
да бъде създаден единствено 
от самата свобода. Премах-
ване на банките и всички ос-
танали кредитни учреждения 
на държавата. Премахване на 
всяко централно правител-
ство, бюрокрация, постоянна 
армия и държавна полиция.

е) Пряко и непосредствено 
избиране от народа на всички 
обществени, съдебни и граж-
дански служители, както и на 
всички национални, провинци-
ални и общински делегати или 
съветници, тоест избиране-
то им чрез предоставяне пра-
вото на глас на всички пълно-
летни жени и мъже.

ж) Вътрешна реорганиза-
ция на всяка страна с безу-
словна свобода на индивиди-
те, на производителните 
сдружения и на общините 
като изходна точка и основа.

з) Индивидуални права:
1) Право на всяка отделна 

личност да се ползва от деня 
на раждането си до навършва-
не на пълнолетие от пълната 
поддръжка, защита, възпита-
ние и обучение за сметка на 
обществото във всички об-
ществени училища – нисши, 
средни и висши, професионал-
ни, обучаващи по изкуствата 
и науките.

2) Равно право на всяка 
и всеки да получават съве-
ти и – доколкото е възмож-
но – помощ от обществото 
в началото на своя житейски 
път, какъвто всяка и всеки, 
навършили пълнолетие, изби-
рат свободно. След това об-
ществото, което е обявило 
личността за абсолютно сво-
бодна, няма да има никаква по-
нататъшна власт и контрол 
върху нея и снема от себе си 
всякаква по-нататъшна от-
говорност за нея, като има 
само задължението да уважа-
ва и – ако е необходимо – да за-
щитава нейната свобода.

3) Свободата на всяка пъл-
нолетна личност – жена или 
мъж – трябва да бъде пълна 
и безусловна; свобода на дви-
жение, свобода на изразяване 
на мнение, свободата да бъде 
мързелива или старателна, 
неморална или морална – с 
една дума, да се разпореж-
да със себе си и имущество-
то си по собствена преценка, 
без да дава никому отчет за 
това;

4) Свободата да живеем 
честно от собствения си 
труд или от срамното въз-
ползване от благотворител-
ността или личното доверие, 
след като те са доброволни и 
се оказват не само на деца, но 
и на пълнолетни.

5) Неограничената свобо-
да за всякакъв вид пропаган-
да чрез изказвания, преса, об-
ществени и частни събрания. 
На тази свобода не се налага 
никакво друго ограничение, 
освен благотворното и ес-

тествено влияние и сила на 
общественото мнение.

Безусловна свобода на вся-
какви съюзи и споразумения, 
без да се изключват и оне-
зи, които по своята цел биха 
били аморални или изглежда-
щи така, и дори тези, чиято 
цел е да извратят и унищо-
жат индивидуалната и об-
ществената свобода.

6) Свободата може и 
трябва да се защитава само 
чрез свободата. Опасно и без-
смислено противоречие е да 
се посяга на нея под мнимия 
претекст, че я защитават, 
тъй като моралът няма друг 
източник, друга мотивация, 
друга причина и друга цел ос-
вен свободата. Моралът не е 
нищо друго освен свобода и за-
това всички ограничения, на-
лагани на свободата в защи-
та на морала, се превръщат 
във вреда за морала. Психоло-
гията, статистиката и цяла-
та история доказват, че ин-
дивидуалната и социална амо-
ралност винаги са били след-
ствие от лошото общест-
вено и домашно възпитание 
и отсъствието или извраще-
нията на общественото мне-
ние. Последното съществу-
ва, развива се и се морализира 
само благодарение на свобо-
дата. Злото е резултат пре-
ди всичко от престъпната 
организация на обществото. 
Опитът ни учи, казва извест-
ният френски статистик Ке-
тле, че обществото винаги 
подготвя престъпленията, 
а престъпниците са само не-
обходимите инструменти за 
тяхното извършване. Зато-
ва е безполезно да се проти-
вопоставяме на социалната 
аморалност и на престъпле-
нията със строгостта на за-
конодателството, посягащо 
върху свободата на личност-
та. Опитът, напротив, ни 
учи, че авторитарната реп-
ресивна система не само не 
ограничава престъпността, 
но я развива по-дълбоко и по-
широко в заразените от нея 
държави; че общественият и 
личният морал винаги е падал 
или се е издигал в зависимост 
от ограничаването или раз-
ширяването на личната сво-
бода и че следователно, за да 
направим съвременното об-
щество морално, трябва да 
започнем най-напред с изкоре-
няването на всичко, което се 
основава на неравенството, 
на привилегиите, на божест-
вения авторитет и на пре-
зрението към човечността и 
човечеството, на днешната 
политическа и социална орга-
низация, и когато я разрушим 
и преустроим отново въз ос-
нова на най-пълно равенство, 
справедливост, труд и обра-
зование, основани върху разу-
ма и вдъхновявани единстве-
но от уважението към чове-
ка, трябва да я поставим под 
закрилата на общественото 
мнение, като го изпълним с 
духа на безусловната свобо-
да. •

(следва)

Човекът наистина е свободен само сред еднакво 
свободни хора и тъй като е свободен само като 

личност, робството на един е отрицание на 
свободата на всички и е нарушение на самия 

принцип на човечността
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„Ти си нищо“ – децата-роби в Швейцария
Понякога, когато е сам вкъ-
щи, Фред разтребва. Изваж-
да всички чекмеджета от 
шкафовете, изпразва полици-
те и сътворява грандиозен 
хаос в къщичката си в швей-
царското село Ютендорф, за 
да го пренареди отново иде-
ално. Разпределя, сгъва, под-
режда. „Искам да подредя 
всичко в главата си, но мога 
да го направя само тук, вкъ-
щи”, казва Фред и избърсва 
сълза от окото.

Фред всъщност се каз-
ва Алфред Ритер и скоро ще 
навърши 80 години. Когато 
стане дума за детството 
му обаче, започва да говори 
на ти дори с непознати. По-
близко не можеш да го докос-
неш – в живота му няма нищо 
по-лично, интимно, болезнено 
от неговото детство.

В този септемврийски ден 
пенсионерът, едър мъж с бра-
да, загоряла кожа и бяла коса, 
сяда на масата във всеки-
дневната и разказва за вре-
мето, когато е бил „наемно 
дете”, както са ги наричали 
тогава. Разказва за бой, глад 
и болести, пренебрежение и 
липса на любов.

Жестоката история на 
Алфред Ритер не е частен 
случай, това е историята на 
цели поколения в Швейцария. 
Десетки хиляди деца са пре-

живели произвола и насилие-
то в „задължителните соци-
ални грижи” до осемдесетте 
години – при приемни роди-
тели или във възпитателни 
институции, като деца, де-
войки или юноши, в продълже-
ние на два века. Най-засегна-
ти са децата, оставени от 
държавата при приемни ро-
дители, както се е случило 
през 1948 година с Фред, на 
седем години и половина.

Животът на момчето е съ-
сипан за броени месеци. Днес, 
на 76 години, той диша теж-
ко, когато разказва за време-
то във фермата в родния си 
град Фрутинген. За ударите 
по кървящия гръб, за тежка-
та работа в обора от пет 
часа сутринта. За мразови-
тите нощи в склада. За фура-
жа за свине, заместил ядене-

то, и за постоянното натяк-
ване от приемната му майка: 
„Ти нищо не можеш, нищо не 
искаш, ти си нищо”.

Въпреки че отдавна ходи 
на психиатър веднъж ме-
сечно, едва от няколко годи-
ни Ритер говори открове-
но за онези осем години от 
своя живот при три различ-
ни селски семейства. Тази 
мрачна глава от историята 
на Швейцария също неотдав-
на е тема на разговор в об-
ществото. Кампанията на 
строителния предприемач 
Гуидо Флури – така нарече-
ната „Инициатива за обез-
щетение” – от 2014 година 
поставя на обсъждане в ця-
лата страна подкрепяната 
от държавата злоупотреба с 
деца и я превръща в събитие 
с политическо значение.

Допреди няколко десетиле-
тия в Швейцария насилието 
над подрастващите е леги-
тимирано. Редица изследва-
ния междувременно помагат 
да се видят чудовищните из-
мерения на тази несправедли-
вост.

През двадесети век швей-
царските власти позволя-
ват на селските площади да 
се наддава за подрастващи. 
Който иска от държавата 
най-малко за издръжка, пече-
ли. Жертви на принудителен 
труд, насилие и глад стават 
не само деца, държавата се 
намесва дълбоко в живота на 
семейства в нужда: майките 
се принуждават да станат 
стерилни, бременните – да 
абортират, малките деца се 
осиновяват насила. Младежи 
биват затваряни дори в пси-

хиатрични клиники – без при-
съда – до 1981 година.

Няма достоверни данни за 
пълните мащаби на тази су-
рова социална политика. От 
някогашните „наемни деца” 
като Алфред Ритер според 
официална оценка все още са 
живи около 15 000. „Инициа-
тивата за обезщетение” при-
ема цифрата 20 000 за живи-
те жертви и общо стотици 
хиляди засегнати само през 
20-и век. Изследвания доказ-
ват, че редица институции, 
църкви и частни организации 
са участвали в системата за 
наемане.

Мъжът, поставил начало-
то на инициативата, се връ-
ща в този есенен ден към 
собственото си минало. Гу-
идо Флури, пъргав, петдесе-
тгодишен мъж с безупречен 
костюм и къса брада, стои в 
оскъдно обзаведена детска 
стая и гледа през прозореца 
идилията навън. Навремето 
е живял в една от тези стаи, 
когато тази жълтеникава по-
стройка е била дом за деца в 
Мюмлисвил, а Флури – един от 
последните му питомци.

Бащата на Флури бил се-
меен мъж, който имал извън-
брачна връзка със седемна-
десетгодишна – майката на 
Флури. „Ние, извънбрачните 
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В Швейцария детското робство е разрешено 
до седемдесетте години на миналия век. 
Хиляди „наемни деца“ са подложени на 

жестоко насилие. Днес оцелелите трябва да 
бъдат възмездени – за мнозина от тях е 

твърде късно.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

Конституцията такава, каквато е
Стана модерно да се пишат консти-
туции. Управляващата мафия има 
желание да пренапише „основния до-
кумент”, така че да ґ бъде по-удобно 
да упражнява геноцида си над „дър-
жавния суверен”. Знайни и незнайни 
анимационни герои се засилиха да 
пишат проекти за нова конститу-
ция, в които се упражняват как хем 
по-стабилно да укрепят властта на 
шайката, хем да не изглежда съвсем 
неприлично.

Ние решихме, че е време да си 
спестят грешните мъки в убежда-
ването на малцината, на които все 
още им пука, че конституцията за-
щитава нещо повече от властта 
на организираните банди над неор-
ганизираното човешко стадо. За-
това им предлагаме своя проект за 
основните начала на основния закон, 
според който се управлява наша-
та държава – без смокинови листа 
пред срамните части. Понеже бога-
ташите вече са изяли достатъчно 
безплатен обяд, ще склоним да поп-
равим останалите глави на консти-
туцията само срещу съответното 
заплащане.

Институт за интелектуално 
спомоществователство на 

бандитите

Преамбюл

Ние, народните представите-
ли от Седмото Велико народ-
но събрание, почти без изклю-
чение под контрола на поли-
цейските служби, като се по-
диграваме с думите свобода, 

мир, хуманизъм, равенство, 
справедливост и търпимост; 
като издигаме във върховен 
принцип правата на всеки бо-
гаташ, неговото спокойствие 
и сигурност; като съзнаваме, 
че се очаква от нас да пазим 
статуквото върху терито-
рията под наша власт, наре-
чена България, прогласяваме 
своята решимост да укрепим 
поредната бандитска държа-
ва, за което приемаме тази

Конституция

Глава първа: Основни 
начала

Член 1.

Цялата държавна власт про-
изтича от бандите. Тя се осъ-
ществява от тях непосред-
ствено и чрез органите, пред-
видени в тази Конституция.

Различните политически 
банди в България събират най-
големите си лицемери в парла-
мент.

Никоя банда не може да си 
присвоява властта само за 
себе си, поне за пред хората.

Непосредствен израз на 
властта е богатството.

Член 2.

В Република България не се до-
пускат дребни бандити. Цяла-
та власт е на бандата, завзе-
ла държавата.

Териториалната цялост 
на Република България е не-
прикосновена, докато упра-
вляващата банда не намери 
начин да заграби нови тери-
тории.

Член 3.

Официалният език в републи-
ката е българският. Без това 
да ограничава смисъла на пре-
дходното изречение обаче, 
властта разбира само езика 
на насилието.

Член 4.

Република България е правова 
държава. Тя се управлява спо-
ред Конституцията и закони-
те на страната, написани, за 
да задържат властта на бан-
дите над стадото.

Република България гаран-
тира живота, достойнство-
то и правата на богатите 
личности и създава условия 
за свободно развитие на до-
битъка и на гражданското об-
щество, когато има полза от 
това.

Република България е най-
бедната провинция на Евро-
пейския съюз.

Член 5.

Конституцията е върховен 
закон и другите закони не мо-
гат да ґ противоречат. Дали 
законът противоречи на кон-

ституцията, решават същи-
те, които го пишат.

Разпоредбите на Консти-
туцията служат за заблуда на 
противника (стадото).

Ако някой не може да бъде 
осъден за нещо, може да бъде 
осъден за друго нещо. Ако не 
може да бъде осъден за нищо, 
може да бъде пребит.

Международните договори 
задължават бандата, управля-
ваща България, да се подчинява 
на по-големите банди, управля-
ващи света.

Всички нормативни актове 
се пишат, за да се спазват от 
бедните и да се нарушават от 
богатите.

Член 6.

Всички хора се раждат под-
властни на държавата. Дос-
тойнството и правата им не 
струват нищо пред парите и 
насилието.

Всички поданици са равни 
пред закона. Не се допускат ни-
какви ограничения на правата 
или привилегии, освен ако упра-
вляващата банда не реши да 
ги ограничи или допусне.

Член 7.

Всички вреди, причинени от не-
законни актове или действия 
на държавните органи и длъж-
ностни лица, се заплащат от 
пострадалото стадо. Банда-
та се изчервява, ако се наложи.

Член 8.

Държавната власт се разделя 
на законодателна, изпълнител-
на и съдебна. Зад всички тях 
стои властта на богаташи-
те.

Член 9.

Въоръжените сили гаранти-
рат самозащитата на упра-
вляващата банда и прислуж-
ват на международните бан-
дити, владеещи тази част от 
света.

Дейността на въоръжени-
те сили се урежда, така че да 
останат под контрола на бан-
дата.

Член 10.

Изборите, националните и 
местните референдуми се 
произвеждат когато, както и 
доколкото е удобно на власт-
та.

Член 11.

Политическият живот в Ре-
публика България се основава 
върху принципа на политиче-
ския бандитизъм.

Идеологията на национал-
ната държава не се оспорва. 
В нейните рамки различните 
банди могат да разделят и 
противопоставят стадото 
според нуждите си.
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„Ти си нищо“ – децата-роби в Швейцария
деца, бяхме виновни – казва 
той. – Ти си нищо и от теб 
няма да стане нищо – това 
непрестанно ни се набива-
ше в главите”. След раждане-
то майка му заболява от ши-
зофрения, а той постоянно е 
подмятан от едно място на 
друго – като дома в Мюмлис-
вил, където осъзнава, че не е 
равноправен.

Преди три години Флури ку-
пува сградата и я превръща в 
музей. Какво точно е прежи-
вял там като бедно момче, не 
иска да разказва. „Нямам само 
хубави спомени”. Създадени-
ят от него национален музей 
в Мюмлисвил е пример за за-
бележителния живот на Флу-
ри. Момчето успява с късмет 
и усърдие да стане мултими-
лионер, днес голяма част от 
неговите печалби отива във 
фондацията на негово име. Го-
дини наред тя се занимава с 
разкриването на историята 
на наемните деца, финансира 
проекти като „Инициатива-
та за обезщетение”.

Нейният успех е особено 
впечатляващ. През 2014 го-
дина само за осем месеца кам-
панията събира 110 000 под-
писа предложението на Флу-
ри да бъде гласувано: Швейца-
рия да плати половин милиард 

франка на децата от домове-
те. Флури не иска тези пари 
да се наричат обезщетение, 
а „признание” – за самия него 
е важен жестът на държава-
та. За много от засегнатите 
обеднели хора обаче 25 000 
франка биха били истинска по-
мощ. „Искам на другите, кои-
то са преживели нещо подоб-
но, да им бъде по-добре”, казва 
Флури.

Правителството реаги-
ра на инициативата на Флу-
ри с предложение, което след 
месеци на дебати парламен-
тът трябва окончателно да 
приеме: само 300 от поиска-
ните 500 милиона франка да 
влязат в обезщетението, но 
пък това да се случи възмож-
но най-бързо. Изпълнението 
на инициативата на Флури 
ще отнеме още години, през 
които много от засегнати-
те ще умрат. Ако инициати-
вата приеме предложение-
то на правителството, все-
ки потърпевш би получил до 
25 000 франка, пълната сума, 
и то сравнително бързо. За 
мнозина от тях обаче това 
идва твърде късно. Броят на 
самоубийствата сред няко-
гашните наемни деца е из-
ключително висок, само мал-
ка част от жертвите са още 
живи. Повечето от тях са на 
преклонна възраст и стра-

дат от последствията – пси-
хически и физически заболява-
ния, разбити бракове и семей-
ства. Дали парите могат да 
помогнат на тези хора?

Алфред Ритер поклаща 
първо глава, а после и опаков-
ката с белите таблетки на 
масата пред него. 13 пъти 
на ден взима антидепресан-
ти, на ден гълта 20 таблет-
ки срещу различни болести. 
Тежката работа като дете е 
поразила гърба му, оскъдната 
храна – костите, фуражът за 
животните – стомаха, стра-
хът – пикочния мехур. Дори 
като млад се е изпускал в лег-
лото.

„Какво да направя с 25 000 
франка – възкликва той, – а и 
за какво ми е извинението на 
някакъв политик?” Той, разби-
ра се, приветства подобни 
жестове като знак от след-
ващите поколения, но за него 
вече е твърде късно. От 18 го-
дини е инвалид. Братята му, 
Ханс и Рудолф, също наемни 
деца, се самоубиват в начало-
то на века.

Алфред успява да се пребо-
ри. Спомените не са го сломи-
ли, но все пак веднъж подце-
нява тяхната сила. Преди 20 
години решава за първи път 
след десетилетия да посети 
мястото на неговите мъки. 
„Помисли си добре”, го преду-

преждава жена му, но той е 
твърдо решен. Една неделя 
отиват във Фрутинген, посе-
щават преустроената къща 
на починалите му приемни ро-
дители и Ритер уж успява да 
го преживее. Два дни по-късно 
обаче получава нервна криза и 
постъпва в психиатрия.

Ритер осъзнава, че връща-
нето в миналото е било голя-
ма грешка. Вярно, през години-
те разказва редовно спомени 
от ученическите си години. 
Някои спомени обаче са тол-
кова ужасни, че не иска да го-
вори за тях. Отново бърше 
сълзи от лицето, вика жена си 
Рут и пъха в ръката ґ изписа-
но от двете страни листче. 
Тя трябва да прочете онова, 
което той не може да изрече.

В швейцарската политика 
вече има консенсус да се гово-
ри за насилието над деца. Поч-
ти всички партии подкрепят 
планираните обезщетения, 
но редица представители 
дълго твърдят, че животът 
по-рано бил по-суров. Хората 
трябвало да оставят минало-
то на мира.

За хора като Алфред Ритер 
подобни аргументи звучат 
болезнено. „Последните годи-
ни бяха най-тежките от моя 
живот”, казва той. Като дете 
боят и гладът постепенно 
притъпили сетивата, живеел 

като в хипноза. От деветде-
сетте години обаче травма-
та от детството го тормо-
зи непрекъснато, завладява 
ежедневието му. „Дни наред 
плачех, не можех да говоря, за-
тварях се на тъмно”.

Ритер успява да се съвзе-
ме. Благодарение на жена си, 
казва той. Тя му помага след 
казармата да навакса образо-
ванието в училище. Така мъ-
жът ґ, въпреки депресиите, 
става спедитор и баща на се-
мейство, изследва в свобод-
ното си време местните ви-
дове змии или обикаля плани-
ните с жена си.

Самата Рут Ритер късно 
разбира защо Фред още като 
млад мъж страда физически 
и има психически проблеми. В 
продължение на десетилетия, 
седмици или месеци наред не 
може да я докосне. „Никога не 
съм приписвал това на мла-
достта ми”. За първи път оп-
исва преживелиците си като 
наемно дете на неговата 
Рут. „Всяка друга жена отдав-
на щеше да ме зареже”, при-
знава той. Тя мълчаливо се ус-
михва. Следващата година ще 
празнуват златна сватба, на 
празника държавата ще пре-
веде няколко хиляди франка, 
като обезщетение.

Със 70 години закъснение. •
Петер Максвил
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Конституцията такава, каквато е
Партиите съдействат за 

заблудата на гражданите чрез 
различни идеологии и изразява-
не на политическата воля на 
бандите.

Не могат да се образуват 
политически партии на етни-
ческа, расова или верска осно-
ва, освен ако основата не е съ-
щата като на управляващата 
банда. Насилствено завземане 
на държавната власт е запазе-
но само за бандата, която кон-
тролира армията и полицията.

Член 12.

Сдруженията на гражданите 
служат за задоволяване и за-
щита на техните интереси, 
доколкото не пречат много на 
управляващите.

Сдруженията на граждани-
те, включително синдикални-
те, не могат да си поставят 
за цел да променят реда, уста-
новен от бандите.

Член 13.

Вероизповеданията, одобрени 
от властта, са свободни.

Религиозните институции 
са отделени от държавата, но 
тя ги контролира както наме-
ри за добре.

Традиционна религия в Репу-
блика България е източнопра-
вославното вероизповедание. 
Кръвта по ръцете на банди-

тите се измива чрез дарения в 
православния храм.

Религиозните общности и 
институции, както и верски-
те убеждения, не могат да 
се използват за борба срещу 
бандите.

Член 14.

Семейството и майчинство-
то са средство за разделяне 
на хората. Децата са задъл-
жение на родителите си, но 
собственост на държавата. 
Обществото има правото да 
клюкарства за тези неща.

Член 15.

Република България осигуря-
ва опазването и възпроизвод-
ството на околната среда 
около имотите на богаташи-
те. Природните богатства и 
ресурсите на страната се из-
ползват разумно за обогатя-
ване на богаташите.

Член 16.

Трудът се гарантира и защи-
тава, когато служи за обога-
тяване на богаташите.

Член 17.

Правото на собственост и на 
наследяване важи, когато сил-
ният взима от слабия.

Собствеността е частна 
и публична. Собствениците 

са богати грабители и бедни 
глупаци.

Частната собственост е 
неприкосновена, освен когато 
не потрябва на властта.

Режимът на обектите на 
държавната и общинската 
собственост се определя в 
услуга на управляващата бан-
да.

Принудително отчуждава-
не на собственост за държав-
ни и общински нужди може да 
става само без да бъдат още-
тявани богаташите.

Член 18.

Подземните богатства, край-
брежната плажна ивица, репу-
бликанските пътища, както и 
водите, горите и парковете 
с национално значение, при-
родните и археологическите 
резервати; континентални-
ят шелф и изключителната 
икономическа зона за проучва-
не, разработване, използване, 
опазване и стопанисване на 
биологичните, минералните 
и енергийните ресурси; радио-
честотният спектър и пози-
циите на геостационарната 
орбита, определени за Репу-
блика България с международ-
ни споразумения; са държавна 
собственост.

Държавата е собственост 
на управляващата банда.

Със закон може да се уста-
новява държавен монопол вър-
ху каквото има нужда.

Държавата предоставя кон-
цесии за обектите и разреше-
ния за дейностите по предход-
ните алинеи, така че да бога-
теят бандитите чрез тях.

Държавните имоти се сто-
панисват и управляват в ин-
терес на управляващата бан-
да.

Член 19.

Икономиката на Република Бъл-
гария се основава на свободно-
то експлоатиране и ограбване 
на по-бедния.

Законът създава и гаранти-
ра на всички граждани и юриди-
чески лица еднакви правни ус-
ловия за ограбване на бедните.

Инвестициите и стопан-
ската дейност на богатите 
се закрилят от закона.

Член 20.

Държавата създава условия за 
балансирано обогатяване на 
бандитите чрез финансовата, 
кредитната и инвестиционна-
та политика.

Член 21.

Земята е основно национал-
но богатство, което се ползва 
от особен интерес от страна 
на държавата.

Бедните могат да използ-
ват обработваемата земя 
само за земеделски цели. Про-
мяна на нейното предназначе-

ние се допуска, само ако не пре-
чи на някой бандит.

Член 22.

Бандити, неконтролирани пря-
ко от българската държава, 
могат да придобиват право 
на собственост върху земя 
при условията, определени от 
по-големите банди като ЕС и 
САЩ.

За приемане на условията 
е нужно мнозинство две тре-
ти от всички лицемери в пар-
ламента.

Режимът на земята се оп-
ределя от лицемерите в парла-
мента според нуждите им.

Член 23.

Държавата дава пари за наука-
та, образованието и изкуства-
та, историческото и култур-
ното наследство, ако подпома-
гат нейното съществуване и 
охранването на богаташите.

Член 24.

Външната политика на Репу-
блика България се осъществя-
ва в съответствие с инструк-
циите от чужбина.

Основни цели на външната 
политика на Република Бълга-
рия са сигурността и благо-
денствието на местните бан-
дити, за което се осигурява съ-
действие на големите между-
народни бандити. •
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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 Михаилидис
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

Агелики 
Спиропулу
След като разкриват плана за 
бягство на анархистическа-
та организация „Заговора на 
огнените ядра” (ЗОЯ) от за-
твора в Коридалос на 2 март 

2015 г., копоите от Групата 
за борба с тероризма кацат 
на остров Саламина и арес-
туват издирваната другар-
ка Агелики Спиропулу, която 
се укрива в къщата на Атина 
Цакалу, майка на Христос и Ге-
расимос Цакалос, затворници 
по делото ЗОЯ. Заедно с Аге-
лики е арестувана и съпруга-
та на Герасимос, Еви Стати-
ри, по обвинение, че укрива 
престъпник. След това ґ при-
шиват обвинения за участие 
в организацията и в опита за 
бягство.

Dikastiki Fylaki Korydallou, 
Gynaikeies Fylakes, T.K. 18110, 

Korydallos, Athens/Greece

Аргирис Далиос
Февос Харизис и Аргирис Да-
лиос са арестувани на 20 ап-
рил 2013 г. в Неа Филаделфия, 
Атина и са обвинени в грабеж. 
Аргирис и Февос отричат об-
виненията, основани един-
ствено на проби от ДНК, взе-
ти от района, където е извър-
шен грабежът. Аргирис Дали-
ос е обвинен и в ограбването 
на две къщи във Волос и Кали-
тея и заедно с Февос Харизис 
в ограбването на клона на Зе-
меделската банка във Фило-
та, Флорина.

И двамата са обвинени, че 
са членове на Заговора на ог-

нените ядра, което те отри-
чат, както и обвиняемите по 
делото ЗОЯ.

Dikastiki Fylaki 
 Andrikes Fylakes, D Pteryga, 

T.K. 18110, Korydallos, Athens/
Greece

Дамианос 
Болано

Дамианос Бола-
но е издирван 
заради участи-
ето си в „Заго-
вора на огнени-
те ядра” от сеп-
тември 2009 г. 
Арестуван е на 

14 март 2011 г. заедно с още 
четирима членове на органи-
зацията след нападение на спе-
циалните антитерористични 
части в дома във Волос, къде-
то живеят. Обвинен е по „Де-
лото Волос” за притежаване 
на експлозиви и огнестрелно 
оръжие, открити у други хора, 
обвиняеми за принадлежност 
към ЗОЯ, по делото за достав-
ка на 14 „бомби по пощата” и 
„Делото за 250 нападения на 
ЗОЯ”.

Съден е също така за писа-
не на текст в знак на солидар-
ност с анархистката скуота 
Надир, разпространен от ЗОЯ, 
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Борислав Менков: Без бог, без господар
Името на Борислав Менков 
съм чувал още в младежките 
си години. За анархистиче-
ската му дейност говореше 
баща ни. Разказваше ни с въз-
хищение за неговата смелост 
и активност, за дейността 
му като секретар на Югоза-
падния съюз на анархокомуни-
стите в България, за участи-
ето му в Испанската граж-
данска война, за срещата им 
на конгреса на Федерацията 
на анархокомунистите през 
1936 година в Павел баня, кой-
то се провежда в строящата 
се болница на д-р Балев. От 
Чепинския край делегати на 
конгреса са Георги Попгеорги-
ев (Гьоре Попов) и баща ни Ге-
орги Зяпков. Вероятно там за 
пръв път се запознават с Бо-
рислав Менков.

Като ученик във велинг-
радската гимназия живеех на 
квартира срещу къщата на 
братята анархисти Георги и 
Борис Попови. Често ги посе-
щавах и слушах разказите им. 
Говореха и за Менката. Там 
съм се срещал с видни българ-
ски безвластници като Пе-
тър Лозанов, Гено Даскалов, 
Васил Тодоров и други.

Борис Попов умря през 1969 
година. На погребението има-
ше доста анархисти от стра-
ната. Запомнил съм Делчо Ва-
силев, който говори на гроба, 

и Борислав Менков, с когото 
татко ме запозна. По онова 
време на всички надгробни пи-
рамидки се поставяше пето-
лъчка. Чепинските анархисти 
махнаха петолъчката и под 
името на починалия написа-
ха „Без бог, без господар”. Пре-
дишната година направиха съ-
щото на погребението на Пе-
тър Лозанов – Перчо.

На следващия ден пирами-
дата от гроба на Борис Попов 
беше изхвърлена, а няколко 

души, взели активно участие 
в погребението, като племен-
ника Радул, Иван Кондев, Ди-
митър Щерянов, написали не-
кролога, и татко, който също 
говори на гроба, бяха аресту-
вани и разпитвани. Никой не 
издаде имената на дошлите 
от страната анархисти.

Беше изминала само една 
година от френските съби-
тия и от Пражката пролет.

Нямам спомен как се сдобих 
с двете снимки, на които при-

съства и Борислав Менков – 
едната пред паметника на Ва-
сил Левски в Карлово (на път 
за конгреса в Павел баня), дру-
гата – на погребението на Пе-
тър Лозанов във Велинград.

През 1969 и 1970 години Бо-
рислав Менков разбира, че ДС 
продължава усилено да го сле-
ди. С кого пие кафе, кой влиза у 
тях, какво е казал при случай-
на среща, на кого изпраща кар-
тичка… Отвратен, той съ-
ветва сина си Лъчезар и сна-

ха си Донка да се махнат от 
Кюстендил. Те отиват в Па-
зарджик, близо до родното 
място на Донка – Стрелча. 
Лъчезар започва работа като 
инженер в Териториалния из-
числителен център (ТИЦ) с 
фамилия Георгиев.

По същото време, по ана-
логични причини, аз и семей-
ството ми напуснахме Раки-
тово. Започнах работа като 
програмист в същия ТИЦ – Па-
зарджик.

Лъчезар беше елегантен 
като баща си и внимателен 
като майка си. По време на но-
вогодишна почивка той ми из-
праща картичка от Кюстен-
дил за поздрав. Баща му вижда 
фамилията на плика и му казва 
да провери дали съм от Раки-
тово и дали баща ми се казва 
Георги.

Двете семейства станах-
ме много близки, а ние с Лъчо – 
най-добри приятели. Живеех-
ме наблизо и си гостувахме. 
Родителите на Лъчезар, леля 
Анка и бай Борислав, също ни 
идваха на гости, ходехме за-
едно с тях до Стрелча и до Ра-
китово.

През 1972 година двама-
та с Лъчезар отидохме в Кюс-
тендил на откриването на 
новата сграда на художест-
вената галерия „Владимир Ди-
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Затворници анархисти
за подстрекателство към 
проекта „Феникс” и за участие 
в окупирането на радиостан-
ция в знак на солидарност 
с анархист, затворен през 
2007 г. Подследствен е и във 
връзка с операция „Ардире” на 
италианското правителство 
през юни 2012 г.

След като е арестуван, при-
знава, че е член на „Заговора на 
огнените ядра”. През 2016 г. за-
едно с още десет членове на 
ЗОЯ е осъден на общо 115 годи-
ни затвор заради борбата на 
ЗОЯ.

Освободен е през май 
2019 г.

Dikastiki Fylaki A Pteryga, 
Korydallos, T.K.18110, Athens/Greece

Христос 
Цакалос

От средата на 
ноември 2010 г. 
Цакалос е в спи-
съка на издирва-
ните след арес-
та на брат му 
Герасимос. На 
14 март 2011 г. 
той и още че-

тирима другари са арестува-
ни във Волос. След ареста си 
признава, че е член на „Заго-
вора на огнените ядра”. На 12 
декември 2011 г. прави неус-

пешен опит за бягство. През 
2012 г. е осъден на 7 години 
затвор за участие в теро-
ристична организация. През 
2014 г. получава 24 години и 2 
месеца затвор по трето дело 
за атаките на ЗОЯ през 2008–
2011 г. През 2016 г. е осъден 
на още 115 години затвор за 
опит за бягство и други ата-
ки на ЗОЯ. Ще трябва да изле-
жи 25 години, защото в Гърция 
няма доживотна присъда.

Включен е и по дело, заведе-
но от Силвио Берлускони, кой-
то обвинява ЗОЯ в изпращане-
то на бомба в колет, а също 
така е разследван по делото 
„Ардире” в Италия, заведено 
през 2012 г.

През 2016 г. майката на 
Христос и Герасимос Цакалос 
също е осъдена, както и при-
ятелката на Герасимос, но са 
оправдани с мнозинство от 
гласовете на съдебните засе-
датели.

Dikastiki Fylaki 
A Pteryga, Korydallos, T.K. 18110, 

Athens/Greece

Димитрис 
Политис
Никос Романос, Андреас-Ди-
митрис Бурзукос, Янис Миха-
илидис и Димитрис Политис 
са арестувани на 1 февруари 
2013 г. след двоен грабеж в На-
ционалната поща и клон на зе-

меделската банка във Венвен-
то, Козани. Янис и Димитрис 
са обвинени също така за гра-
беж в клона на Земеделската 
банка във Филота, Флорина.

Процесът започва на 30 но-
ември 2013 г. и приключва на 
1 октомври 2014 г. Другари-
те са осъдени за извършване 
на двоен грабеж, но са оправ-
дани по обвинение за участие 
в ЗОЯ. Димитрис е осъден на 
11 години и 5 месеца и през де-
кември 2014 е осъден на още 6 
месеца затвор по трети про-
цес срещу ЗОЯ.

Dikastiki Fylaki 
A Pteryga, Korydallos, T.K. 18110, 

Athens/Greece

Фотис Циоцис
На 24 февруари 2016 г. започ-
ва процесът срещу анархи-
ста Фотис Циоцис, обвинен 
във въоръжен грабеж и опит 
за убийство на полицаи. Ме-
сец след арестите доносни-
кът, също обвинен в грабеж, 
предава другаря си и подписва 
всичко, което му поднася поли-
цията. Последните парчета 
от пъзела са попълнени от „съ-
вестни граждани” и полицаи.

Откъс от първото писмо 
на анархиста Фотис след ар-
еста: В ранните часове на 
вторник, 12 май 2015 г., дока-
то обядвах с приятел в ресто-
рант, бях задържан от поли-
цията. Няколко часа по-късно 

бях уведомен, че съм обвинен 
във въоръжен грабеж на супер-
маркет и в опит за убийство 
на полицейски служители. От-
ричам всички обвинения и от-
казвам да сътруднича с тях 
на всяко ниво, което ги накара 
да добавят и неуважение към 
прокуратурата, защото от-
казах да им дам ДНК проба или 
пръстови отпечатъци.

Няма да ме сломят. Продъл-
жаваме да се борим с високо 
вдигнати глави. Кураж и сво-
бода за истинските бойци!

Dikastiki Fylaki Larisas, T.K. 41110, 
Larissa/Greece

Герасимос 
Цакалос
На 1 ноември 2010 г. Цакалос и 
Панайотис Аргиру са аресту-
вани за изпращане на колети 
с взривни вещества. Призна-
ват, че са членове на ЗОЯ. През 
2014 г. е осъден на 21 години и 
2 месеца затвор за това и за 
други акции на ЗОЯ, проведени 
през 2008–2011 г. През 2016 г. 
е осъден на 115 години затвор 
за опит за бягство и други ак-
ции, също по делото със Сил-
вио Берлускони, който обвиня-
ва ЗОЯ в изпращането на бом-
бата, както и по делото „Ар-
дире” в Италия от 2012 г.

Dikastiki Fylaki Korydallou, Eidiki 
Pteryga, T.K. 18110, Korydallos, 

Athens/Greece

Янис 
Михаилидис

Янис е арестуван заедно с Ни-
кос Романос, Андреас-Димит-
рис Бурзукос и Димитрис Поли-
тис на 1 февруари 2013 г. след 
двоен грабеж в Националната 
поща и клон на земеделската 
банка във Венвенто, Козани. 
Янис е обвинен за престрел-
ка с полицията в Пефки. Янис 
и Димитрис са обвинени също 
така за грабеж в клона на Зе-
меделската банка във Филота, 
Флорина. Освен това Никос и 
Янис са обвинени в ограбване 
на две къщи във Волос и Кали-
тея.

Янис Михаилидис е осъден 
на 16 години, 4 месеца и 10 дни, 
а през декември 2014 г. получа-
ва още 5 години по трето дело 
срещу ЗОЯ.

През юни 2019 г. успява да 
избяга от затвора, но е зало-
вен отново през януари 2020 г.

Dikastiki Fylaki 
A Pteryga, Korydallos, T.K. 18110, 

Athens/Greece •
(Следва)
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Борислав Менков: без бог, без господар
митров – Майстора”. Тогава 
бай Борислав ме заведе до па-
метника на анархиста Тодор 
Ангелов – Божаната и ми го-
вори за него.

Пролетта на 1985 година 
Лъчезар ми разказа за сбирки-
те на гроба на Васил Иконо-
мов. След това двамата ре-
довно участвахме на поклоне-
нието.

На 1 май 1986 година заве-
дох мама и татко на гости в 
Кюстендил. Това беше послед-
ната среща на старите Мен-
кови и Зяпкови. През 1990 го-
дина татко почина. Бай Бо-
рислав беше получил инсулт 
доста преди това, но се беше 
пооправил. Почина на 16 април 
1993 година. Имаше желание 
на паметника му да пише „Без 
бог, без господар”.

Десет години след него по-
чина и Лъчо. Четири месеца 
живя със знанието, че ракът 
на белия му дроб е нелечим. 
През тези месеци се вижда-
хме няколко пъти. Последна-
та ни среща не беше лека. Ка-
зах му, че оставя прекрасни 
момчета и трябва да е дово-
лен. Той ми каза, че има много 
написани листа от и за баща 
му и когато отмине време от 
смъртта му, да видя какво 
може да се направи.

Минаха 15 години. Аз чаках 
да изпълня заръката на Лъче-
зар.

От съпругата на Лъче-
зар – Донка получих спомени-
те на бай Борислав, писани 
от декември 1990 г. до април 
1991 г. и преписани на пише-
ща машина. Появи се и ръко-
пис на негова автобиография. 
Естествено има много общи 
неща в тях, но има и различ-
на информация. Реших в книга-
та да се сложат и двата ма-
териала.

По-късно се намериха и спо-
мени на съпругата му, леля 
Анка, и кратка животописна 
бележка от баща му. Донка ми 
даде няколко албума със сним-
ки. Добре, че при многоброй-
ните арести на бай Борислав 
не са ги взели, както направи-
ха при арестуването на баща 
ни.

Милата леля Анка! На гър-
ба на по-голяма част от сним-
ките е написала имената на 
сниманите и датата, когато 
е правена снимката. Възмож-
но е да има и грешки.

Много време ми отне тър-
сенето на снимки на хора, при-
състващи в спомените. На ня-
кои намерих, на повечето не 
успях. Някои от снимките са 
преснимани от вестници или 
от некролози – те са с лошо 
качество.

Разбрах, че Борислав Мен-
ков приживе е дал свои неща 
в Държавния архив – Кюстен-
дил. Там намерихме кратки 
биографични наброски за кюс-
тендилски анархисти, написа-
ни от Стойне Ливадийски. Ре-
ших да ги поместя в книгата, 
защото имената им се сре-
щат в спомените му, а и са-
мият той ги е предал в архива 
към личния си фонд.

След 1989 година, вече ос-
тарял и болен, той е работил 
върху спомените си. Интере-
сувал се е от дейността на 
съидейниците си, които въз-
становиха Федерацията на 
анархистите в България. Това 
се вижда и от многото сним-
ки, бележки, некролози, писма 
в домашния му архив.

Накрая получих стотици 
страници от досиетата на 
бай Борислав, писани от офи-
церите на Държавна сигур-
ност преди и след 9.9.1944 г. 

Ако в спомените и биогра-
фията на Борислав Менков се 
проследяват делата на лично-
сти, отдали живота си за до-
брото на хората, в досиета-
та, като в образ от криво ог-
ледало, се вижда, че властима-
щите както преди 9 септем-
ври 1944 година, така и след 
това, са вършили точно обра-
тното. •

Костадин Зяпков
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Анархия, Анархизъм. 
Въпроси и отговори
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Консенсусът като 
алтернатива на 
демокрацията

Някои анархисти отхвърлят 
пряката демокрация и пред-
почитат принципа на прос-
тото съгласие като начин за 
вземане на решения. Принци-
път на простото съгласие се 
основава на факта, че всички 
в групата трябва да се съгла-
сят с едно решение, преди то 
да може да влезе в сила. По 
този начин простото съгла-
сие премахва както управле-
нието на малцинството от 
мнозинството, така и упра-
влението на мнозинството 
от малцинството и е в съ-
ответствие с анархистки-
те принципи.

Съгласието обаче, макар 
и да е „най-добрият” вариант 
в процеса на вземане на ре-
шение, защото всички са съ-
гласни, има своите недоста-
тъци. М. Букчин предупреж-
дава, въз основа на опита си 
от участие в процеса на взе-
мане на решения, че съгласие-
то може да бъде авторитар-
но по своя характер, защото: 
за да постигнат съгласие при 

вземане на решения, несъглас-
ните малцинства често са 
убеждавани или психологиче-
ски сплашвани, принуждавай-
ки ги да се откажат да гласу-
ват по въпроса, който ги сму-
щава, тъй като тяхното не-
съгласие по същество би било 
„вето от един човек”. Тази 
тактика по време на диску-
сиите може да бъде причина 
за страха на несъгласните да 
изпаднат в малцинство, в ре-
зултат на което те се от-
казват напълно от процеса 
на вземане на решения, вмес-
то честно да защитават 
своите възгледи, дори кога-
то са в малцинство. Отстра-
нявайки възраженията си, 
те всъщност престават да 
участват в процеса на взема-
не на решения – и „консенсу-
сът” в крайна сметка ще бъде 
постигнат само поради фа-
кта, че несъгласните членове 
се анулират като участници 
в процеса.

На теория простото съгла-
сие премахва самия смисъл на 
различие в мненията. Непре-
къснатото несъгласие, разго-
рещеният диалог, който про-
дължава, дори след като мал-
цинството се е съгласило, 
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За днешните проблеми и характеристики на анархизма
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Как и кога се възроди 
атакуващият анархизъм 
през последните години?

Въстаническият анархизъм 
започна да се възражда през 
2008 г. в Русия и Беларус. Клю-
човото събитие беше въста-
нието в Гърция. Тук е важно 
да се подчертае, че анархи-
стите на практика започна-
ха бойни действия, но нова 
идейна и теоретична насо-
ка не беше създадена. Въс-
таниците можеха идейно да 
бъдат привърженици на вся-
ко от анархистическите на-
правления. По онова време 
идеите на бойния анархизъм 
като обособено движение 
бяха почти непознати за ши-
роките кръгове на анархисти-
те. По-скоро ставаше дума 
за нов етап във възраждане-
то на анархизма като такъв, 
„пълна версия”. Винаги е било 
ясно, че анархизмът без бой-
ни действия и нелегалност 
не е анархизъм. За мнозина 
стана ясно, че анархизмът 
без бойни действия е прос-
то политическа мастурба-
ция, чиито плодове са били из-
ползвани от идейните враго-
ве на анархистите (либерали, 
„комунистически” марксисти 
и дори националисти).

След потушаването на ма-
совите граждански проте-

сти през 2012 г. и особено 
след Майданската революция 
в Украйна много анархисти, 
както в Беларус, така и в Ру-
сия, започнаха да предполагат 
и да се подготвят за подобни 
сценарии в своите страни. Да 
се изчаква, да се натрупват 
ресурси, да се тренира. Няко-
гашните – полулегални и об-
хващащи широк спектър от 
теми и дискусии – събрания на 
анархисти, наречени „Libcom”, 
се трансформираха в по-тяс-
но фокусирани срещи, на кои-
то вече се наблягаше пове-
че на темите за нелегална-
та и въоръжената борба. По-
степенно на Libcom започна-
ха избирателно да се канят 
хора. Има сведения за някои 
от тези събрания, на които 
анархисти показват оръжие 
и сигнализират, че се подгот-
вят за въоръжена борба. Това 
показва, че нелегалният анар-
хизъм остава на дневен ред 
и има своите привърженици. 
Сега подобни събрания се про-

веждат все по-анонимно и се 
организират от различни гру-
пи анархисти. Единствени из-
ключения са видеорепортажи-
те от тренировъчни лагери 
на RevDiа (революционно дви-
жение на украински анархоко-
мунисти).

Поради отсъствието на 
подобни анархисти по улици-
те и в медиите спряха да го-
ворят за нелегалния анархи-
зъм, той престана да бъде 
осезаем за новите попълнения 
в движението. Това обаче не 
означаваше, че тази тенден-
ция е отмряла и анархистите 
са отхвърлили нелегалната 
борба като отживелица. На-
против, онези практикуващи 
анархисти, които бяха съпри-
частни към вълната от ра-
дикални атаки през периода 
2008–2013 г. и които не се из-
плашиха от репресиите, про-
дължиха да експериментират 
в нелегалността.

Започнаха да се образуват 
независими военизирани гру-

пи, някои от които се коор-
динираха помежду си, а други 
останаха автономни. Техни-
те членове спряха всякаква 
публична дейност, напуснаха 
социалните мрежи и дори се 
отдалечиха от символични-
те бойни действия, като се 
съсредоточиха върху обуче-
нието и набирането на сред-
ства, снабдяването с оръжие 
и експлозиви. Те започнаха да 
се подготвят за въстание. То-
гава бяха арестувани няколко 
анархисти от Пенза и Санкт 
Петербург (през 2018 г.), кои-
то бяха обвинени в принад-
лежност към такива групи. Те 
бяха изтезавани и принудени 
да подпишат самопризнания, 
след което някои от анархи-
стите емигрираха, други се 
самоубиха или бяха „самоуби-
ти”.

Прегледът на нелегалния 
анархизъм от този период, е 
добре илюстриран от подгот-
вяния наш видеоклип. Също 
така, по-подробен преглед на 

представителите на нелегал-
ното крило на анархистите 
от този период може да се на-
мери в книгата Другото поко-
ление, която включва подбор 
от комюникета и мисли, как-
то на различни групи, така и 
на отделни другари. Там има 
и разкази за анархисти, пре-
минали в нелегалност или по-
паднали в затворите по обви-
нения в нападения. Накратко, 
книгата илюстрира нагледно 
света на другарите анархи-
сти от младото поколение, 
поели по този път.

През последните години в 
Украйна се развива атакува-
щият анархизъм. От 2016 г. 
до днес периодично по улици-
те на Киев се активират ав-
тономни групи за действие. 
Преди това не се наблюдава-
ше развитие на въстаниче-
ската тенденция на терито-
рията на тази страна. Те из-
вършват палежи и обстрел-
ват вражески обекти и имо-
ти. Повечето от атаките са 
подписани с абревиатурата 
FAI/IRF. Тенденцията е да се 
премине от символични ата-
ки към атаки, нанасящи реал-
ни щети. Трябва обаче да се 
каже, че тази посока е в абсо-
лютно противоречие с пост-
майдановското анархистиче-
ско движение, което се оказа 
увлечено от патриотизма, 
легализма и ляволибералните 
идеи. •

(Следва)

Винаги е било ясно, че анархизмът без бойни действия и 
нелегалност не е анархизъм. За мнозина стана ясно, че 
анархизмът без бойни действия е просто политическа 

мастурбация, чиито плодове са били използвани от идейните 
врагове на анархистите.

макар и временно, с решение-
то на мнозинството [могат 
да бъдат] заменени със скуч-
ни монолози, които отслаб-
ват тона на дискусиите. Ко-
гато решението е взето от 
мнозинството, победеното 
малцинство може да оспо-
ри решението – то може да 
представи мотивирани и по-
тенциално убедителни дока-
зателства в полза на своето 
мнение. Консенсусът не пред-
полага никакви малцинства, 
той ги заглушава в полза на 
метафизичното „съгласие” на 
групата. (Комунитаризмът: 
Демократично измерение на 
анархизма в Природата на 
демокрацията, № 8)

Букчин не отрича, че съгла-
сието може да бъде подходя-
ща форма за вземане на реше-
ния при малки групи от хора, 
които се познават. Той оба-
че обръща внимание на фа-
кта, че на практика, когато 
големи групи се опитват да 
вземат решения в съответ-
ствие с принципа на просто-
то съгласие, това обикнове-
но ги задължава да достиг-
нат до най-ниския интелек-
туален знаменател при взе-
мането на решения: голямо-
то събрание от хора може да 
приеме най-малко спорното, 

но евентуално най-посред-
ственото решение, само за-
щото трябва да се направи 
нещо по разглеждания въпрос. 
(Избрани произведения)

Затова, поради потенци-
ално авторитарния харак-
тер на консенсуса, повече-
то анархисти не са съгласни 
с това, че той е незаменим 
политически аспект на сво-
бодното сдружаване. Въпре-
ки очевидните предимства 
на простото съгласие, в го-
лемите групи то е непрак-
тично и има отрицателен 
ефект. Често тази практи-
ка уронва свободното сдру-
жаване, като намалява зна-
чението на индивидуалност-
та в името на общността 
и на разномислието в името 
на солидарността. Нито сво-
бодното сдружаване, нито 
солидарността могат да бъ-
дат постигнати, ако разви-
тието и самоизразяването 
на личностите бъдат отме-
нени от обществено неодо-
брение и натиск. Тъй като ли-
чността винаги е уникална, 
тя ще имат уникална глед-
на точка, която би трябвало 
да може да изрази, доколкото 
обществото се развива и се 
обогатява именно от дейст-
вията и идеите на личности-
те. С други думи анархисти-
те привърженици на пряка-

та демокрация подчертават 
творческата роля на несъг-
ласието, което би могло да 
се стопи в сивата хомоген-
ност, необходима за пости-
гането на съгласие. (Избрани 
произведения)

Трябва да подчертаем, че 
анархистите не са застъп-
ници на механичното взе-
мане на решения, при което 
мнозинството само деклари-
ра правата на малцинство-
то, но всъщност ги игнори-
ра. Напротив! Анархистите, 
които подкрепят принципа 
на пряката демокрация, раз-
глеждат това като динами-
чен процес на преговори, в 
който мнозинството и мал-
цинството се изслушват, 
уважават и вземат решение, 
което не вреди на нито една 
от страните. Те разглеждат 
процеса на участие в демо-
кратичните сдружения като 
средство за постигане на 
общи цели, като процес, кой-
то насърчава многообрази-
ето на мненията на отдел-
ните хора, позволява на мал-
цинството да изразява свое-
то мнение, елиминира всяка 
склонност на мнозинство-
то да налага своето мнение 
и да потиска малцинството, 
като гарантира обсъждане и 
взаимноизгодно решение на 
въпросите.

Индивидуализъм и 
колективизъм

Либералните учени осъждат   
анархокомунистите за колек-
тивизма, а марксистите об-
виняват Бакунин и анархисти-
те в индивидуализъм. Това 
едва ли е изненадващо, защо-
то анархистите отхвърлят 
и двете идеологии като пъл-
на глупост. Независимо дали 
им се харесва, или не, неанар-
хистичният индивидуализъм 
и колективизъм са две стра-
ни на една и съща монета (ка-
питалистическата). Това най-
добре може да се илюстрира 
с примери от съвременния ка-
питализъм, в който непрекъс-
натото взаимодействие на 
„индивидуалистични” и „колек-
тивистични” тенденции има 
политически и икономически 
израз в структурите на об-
ществото, което се люлее 
от единия полюс към другия. 
Капиталистическият колек-
тивизъм и индивидуализъм са 
два противоположни полюса.

За анархистите идеята, че 
хората трябва да жертват 
нещо за „групата” или за „во-
жда”, е безсмислица. Групите 
са съставени от хора и ако 
те мислят само за това, кое-
то е „най-добро за групата”, 
тя ще бъде само една безжиз-
нена форма. „Групите” не мо-

гат да мислят, мислят само 
хората. Това е обикновена ди-
намика на човешкото взаимо-
действие в рамките на групи-
те. Този факт по ирония води 
до авторитарния „колективи-
зъм” или до най-специфичния 
вид „индивидуализъм”, а имен-
но до култа към личността 
и преклонението пред вожда. 
Всичко започва с изключител-
ните способности на някои 
хора, които „работят за еки-
па”, и завършва с потребност-
та от хора с достатъчни спо-
собности да вземат решения 
за сметка на другите – про-
блем, който е „решен” с прин-
ципа на „вожда” или „фюрера”. 
Сталинизмът и фашизмът са 
ярки примери за това явление.

Анархистите смятат, че 
човекът е основната единица 
на обществото. Това означа-
ва, че анархистите са против 
„колективизма” и приоритета 
на групата пред личността. 
В анархистическата теория 
групата съществува, само 
за да помогне на личността 
да се развива. Затова анар-
хистите отдават такова 
голямо значение на групите, 
структурирани по анархис-
тически начин – само анархис-
тическата организация поз-
волява на хората в рамките 
на групата да контролират 
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ЗА САМООБРАЗОВАНИЕ

История на анархизма
» » » продължава от миналия брой

След военнополицейското 
унищожаване на анархизма в 
новосформирания СССР, в еми-
грация възникват две анар-
хистически тенденции. Пър-
вата – платформизмът – е 
отразена в анархистическо-
то списание „Дело Труда”, из-
давано от група руски изгна-
ници, сред които е Нестор 
Махно. Основната им цел, как-
то пише нейният идеолог Пе-
тър Аршинов, е да създадат 
нейерархична партия, която 
да предложи „обща платфор-
ма на нашите сили, основана 
на колективната отговор-
ност и колективните мето-
ди на действие”. Те смятат, 
че липсата на истинска орга-
низация е основната причи-
на, поради която анархизмът 
търпи поражение в борбата 
си с болшевизма. Платфор-
мизмът има претенциите да 
изработи стратегия на класо-
вата борба въз основа на въз-
гледите на Бакунин и Кропот-
кин. Платформата предизвик-
ва остри спорове сред меж-
дународното анархистическо 
движение. Сред нейните про-
тивници е и италианският 
бакунист Ерико Малатеста. 
Другата тенденция, която се 
очертава като организацион-
на алтернатива на платфор-
мизма, и също има сходства с 
партийната структура, е из-
работена от интелектуале-

ца анархист Волин – един от 
най-известните противници 
на платформизма. Днес тя е 
известна под названието син-
тез на анархистическите те-
чения и е организационна ос-
нова на Френската анархист-
ка федерация.

По време на германската 
революция от 1918–1919 г. 
анархистите Густав Ланда-
уер и Мюзам заемат важни 
ръководни позиции в револю-
ционните съвети на Бавар-
ската съветска република. В 
Италия, преди завземането 
на властта от Фашистката 
партия на Мусолини, USI (Ита-
лианският синдикален съюз) 
има над половин милион чле-
нове. Той изиграва важна роля 
в историческите събития, из-
вестни като „Двете червени 
години” и „Червената седми-
ца”. В последния случай монар-
хията е свалена и реставри-
рана от „Дучето”.

В Мексико, в началото на 
ХХ век е създадена Мексикан-
ската либертарна партия. 
Под ръководството на анар-
хокомуниста Рикардо Флорес 
Магон, чийто лозунг е „Земя и 
свобода”, тя провежда серия 
от военни операции, довели 
до завладяването и окупира-
нето на определени райони и 
градове в Долна Калифорния. 
Списанието на Магон „Рехене-
расион” („Обнова”) има значи-
телен принос за Мексиканска-
та революция от 1917 година 

и помага на градските работ-
ници да се насочат към анар-
хосиндикализма. То оказва съ-
ществено влияние върху рево-
люционното движение на Са-
пата и Панчо Виля.

Фердинандо Никола Сако и 
Бартоломео Ванцети са рево-
люционни анархисти и итали-
ански емигранти в Съедине-
ните щати, осъдени за учас-
тие във въоръжен грабеж и 
убийство на двама души през 
1920 г. След скандален процес 
и поредица от обжалвания те 
са осъдени на смърт и екзеку-
тирани на 23 август 1927 г. 
След делото на Сако и Ванце-
ти, въпреки протестите в 
световен мащаб и уводните 
заглавия в медиите, анархис-
тическото движение и синди-
катът „Индустриални работ-
ници на света” в САЩ са под-
ложени на жестоки преследва-
ния, от които не могат да се 
възстановят до наши дни.

Възходът на фашизма

След Първата световна вой-
на Италия става свидетел на 
първите схватки между анар-
хисти и фашисти. Италиан-
ските анархисти изиграват 
ключова роля в създаването 
на антифашистката органи-
зация Arditi del Popolo („Дър-
зостта на Народа” или AdP), 
която е най-силна в области-
те със силни анархистиче-
ски традиция. Те успяват да 

постигнат известни успехи 
в своята дейност, като от-
блъскват черноризците фа-
шисти на Мусолини от анар-
хистическата крепост Парма 
през август 1922 г. След като 
Социалистическата партия 
подписва договор за умирот-
воряване с фашистите, AdP, 
със своите пролетарски бой-
ци анархисти и над двадесет 
хиляди членове в 144 секции, 
се оказва сама срещу настъп-
ващия фашизъм. Италиански-
ят анархист-ветеран Луиджи 
Фабри е един от първите те-
оретици-критици на фашизма 
и го нарича капиталистиче-
ска „превантивна контраре-
волюция”. Двамата италиан-
ски анархисти Джино Лучети 
и Антео Замбони за малко не 
успяват в своя опит за поку-
шение над Бенито Мусоли-
ни. Италианските анархисти 
формират различни парти-
зански групи по време на Вто-
рата световна война.

Във Франция, където край-
нодесните лиги са близо до 
въстание през февруари 
1934 г., анархистите са раз-
делени на две. Едната тенден-
ция е за сключване на пакт с 
политически партии и съз-
даване на единен фронт за 
антифашистка политика, а 
другата се противопоставя 
и отхвърля единофронтов-
ството. В Германия нацисти-
те се разправят най-напред 
с анархизма, за да завземат 

властта. Освен в Испания, ни-
къде другаде анархистическо-
то движение не успява да ока-
же трайна съпротива на раз-
личните фашистки режими в 
цяла Европа.

В Испания Националната 
конфедерация на труда (или 
CNT) отказва да се присъеди-
ни към Народния фронт. Въз-
държането на техните при-
върженици през 1931 година 
води до изборната победа на 
десницата. През 1936 г. CNT 
променя тактиката си и гла-
совете на анархистите пома-
гат за връщането на Народ-
ния фронт на власт в замяна 
на освобождаването на близо 
30 000 анархисти от затво-
рите.

Испанската революция

Испанската революция от 
1936 г. е първият и един-
ствен път, когато свобод-
ният комунизъм – или анар-
хокомунизмът – се превръща 
в категорична реалност. Той 
се изгражда от работници-
те и селяните в земите със 
силно анархистическо движе-
ние в Испания, което датира 
от 19-и век. Анархистически-
те групи се радват на широка 
социална подкрепа, особено в 
Барселона, Арагон, Андалусия 
и Леванте. Анархизмът там 
е здраво свързан със синдика-
лизма от създаването на На-
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пряко своите действия и да 
създават социални отноше-
ния, които допринасят за раз-
витието на индивидуалност-
та и свободата. Общество-
то и групите са просто фор-
ми на човешко взаимодейст-
вие, а истинската основа на 
обществото е човекът. Ма-
латеста пише: Много е изго-
ворено за ролята на индиви-
дуалното начало и на социал-
ната среда за живота и на-
предъка на човешкото обще-
ство. Всеки човек влиза в све-
та благодарение на своята 
лична инициатива… Истин-
ското същество е личност, 
индивидуалност. Държавата, 
която твърди, че защитава 
индивидуалността, ни мами. 
Човешките мисли и действия 
неизбежно имат своя произ-
ход, те стават обществено 
мнение, когато мнозинство-
то от хората започнат да 
се придържат към това мне-
ние. Следователно социални-
те действия не са отрица-
ние и не са допълнение на ин-
дивидуалните инициативи, а 
са резултат от инициативи-
те, мислите и действията 
на всички хора, съставляващи 
обществото… Преходът от 
инициативите към полити-
ческия елит (както Малатес-
та определя правителство-

то и йерархията) неизбежно 
завършва с потискането на 
всички… (Анархията)

Тези съображения не озна-
чават, че анархистите са 
привърженици на „индивидуа-
лизма”. Ема Голдман посочва, 
че „индивидуализмът” е само 
прикрит опит за потискане и 
подчиняване на човека и него-
вата индивидуалност. [Това] 
неизбежно завършва с поява-
та на класови различия… [и] 
означава, че този „индивиду-
ализъм” е само за собствени-
ците, докато останалите са 
зародиш на каста от роби, 
които трябва да служат на 
шепа кариеристи „свръхчове-
ци”. (Избрани речи на Черве-
ната Ема)

Групите и сдруженията са 
важна част от личния живот. 
Всъщност, тъй като групи-
те създават социални взаи-
моотношения, те определят 
формирането на личност-
та. С други думи авторитар-
но организираните групи вли-
яят отрицателно върху сво-
бодата и индивидуалността 
на хората. Поради абстракт-
ността на „индивидуализма” 
капиталистическите инди-
видуалисти не са в състояние 
да разберат разликата между 
групите, структурирани по 
анархистичен и по авторита-
рен начин, за тях всички те 
са „групи”. Поради едностран-

чивото възприемане на този 
проблем „индивидуалистите” 
не подкрепят някои от най-
”глобалните” институции на 
вече съществуващата капи-
талистическа система. Тези 
противоречия произтичат 
от зависимостта на капита-
листическия индивидуализъм 
и индивидуалните неравно-
стойни договори в това об-
щество.

Обратно, анархистите на-
блягат на социалния „индиви-
дуализъм” (друг, може би по-
добър термин за това по-
нятие е „комуналната инди-
видуалност”). Анархизмът 
твърди, че центърът на те-
жестта в обществото е чо-
векът. Ако той трябва да се 
развива свободно и цялост-
но, трябва да бъде свободен 
от намесата и потисничест-
вото на другите. Това няма 
нищо общо с индивидуализма. 
Хищническият буржоазен ин-
дивидуализъм е наистина кре-
хък и беззащитен. Той се нуж-
дае от защитата на държа-
вата и затова оправдава съ-
ществуването ґ… Подобен 
„индивидуализъм” е просто 
едно от многото оправдания 
на управляващата класа, за да 
прикрие необузданото си фи-
нансово и политическо изнуд-
ване. (Ема Голдман)

Анархизмът отхвърля аб-
страктния индивидуализъм 

на капиталистическата сис-
тема, с нейните идеи за „аб-
солютна” свобода на индиви-
да, която е ограничавана от 
други хора, защото тази тео-
рия игнорира социалните от-
ношения. Обществото, осно-
вано на „индивидуални дого-
вори”, обикновено води до не-
равенство между договаря-
щите се лица и по необходи-
мост от власт, основаваща 
се на закони, „високопоставе-
ни” хора и организирана при-
нуда за прилагане на условия-
та на договора. Това е причи-
ната за възникването и раз-
витието на държавата. Тази 
теория твърди, че индивиди-
те са „свободни”, когато са 
изолирани един от друг, тъй 
като се предполага, че са на 
равни начала в „царството на 
природата”. След като хора-
та се присъединят към обще-
ството, те преговарят и съз-
дават държава, за да ги упра-
влява. Освен че тази „теория” 
е необоснована измислица (хо-
рата винаги са били социал-
ни животни), тя всъщност е 
оправдание за съществува-
нето на държавата и нейна-
та власт над обществото, 
а това от своя страна е оп-
равдание за капиталистиче-
ската система, която се нуж-
дае от силна държава. В капи-
талистическото общество 
хората „свободно” сключват 

договори помежду си, но на 
практика собственикът кон-
тролира работника със запла-
тите по силата на договора.

На практика, както инди-
видуализмът, така и колекти-
визмът водят до нарушаване 
на индивидуалната свобода 
и автономията на групата. 
Тези теории са взаимно свър-
зани, колективизмът води до 
специфична форма на индиви-
дуализъм, а индивидуализмът 
води до специфична форма на 
колективизъм. Колективиз-
мът с неговото присъщо по-
тискане на личността от-
слабва общността, тъй като 
групите имат живот само 
чрез хората, които ги съста-
вят. Индивидуализмът с яв-
ното си потискане на общ-
ността (тоест на хората, с 
които живеем) отслабва ли-
чността, тъй като тя не съ-
ществува вън от общество-
то. Недостатък на индивиду-
ализма (и на вътрешното му 
противоречие) е невъзмож-
ността човек да постигне 
пълно развитие в състояние 
на потисничество от господ-
стващата класа. Развитието 
му ще остане едностранчиво. 
(Пьотър Кропоткин. Брошу-
ри за революцията) Истин-
ската свобода и общност са 
неосъществими в такива ус-
ловия. •

(Следва)
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От националсоциалист до анархист
Моята история е често сре-
щана, но малцина изявяват же-
лание да говорят за подобна 
трансформация, основно за-
ради срама, който изпитваме. 
Искам да разкажа за идеологи-
ческата си еволюция, за да зна-
ят тези, които са били там, 
където бях аз (а те не са мал-
ко), че не трябва бъдат мълча-
ливи заради това, в което ня-
кога са вярвали, но трябва да 
говорят за това, което днес 
знаят.

Интересът ми към полити-
ката се зароди, когато бях на 
14 години. Тогава бях метъ-
лист и почти ежедневно се 
събирах с приятели и позна-
ти от същата субкултура. 
Тези наши сбирки се състояха 
в това да слушаме музика, да 
си говорим за различни групи, 
да се напиваме всеки път до 
несвяст и да вандалстваме. 
Това, което ни сплотяваше, не 
беше само музиката. Общото 
между всички ни беше, че бя-
хме едни изключително ядоса-
ни, объркани, самотни и тъж-
ни хлапета, намерили някаква 
утеха в тежка музика, алкохол 
и пр. През компанията ни ми-
наваха много хора, често от 
други градове. Един ден, дока-
то слизах към сборния пункт 
в градинките, видях, че има-
ше някой, когото не познавах. 
Беше скинар, наскоро премес-

тил се в нашия град. От него 
ден срещите започнаха да се 
изменят. Той ни говореше за 
национализъм, партии, про-
тив циганите и евреите. Из-
веднъж се оказа, че не сме ня-
какви загубеняци в парка, а 
чеда на велик род, който сме 
длъжни да браним и да се гор-
деем. Че виновниците за дол-
нопробното ни положение не 
са държавата, училището или 
родителското безхаберие, а 
евреите, които в световен за-
говор стоят зад всяко зло на 
света. Как ние сме генетиче-
ски по-висши от неевропейци-
те, а те, по-нисшите от нас, 
с тяхното безкрайно множене 
са заплаха за нашето същест-
вуване. Най-много масло в огъ-
ня обаче наляха конспиратив-
ните теории, особено книги-
те на Ян ван Хелсинг, които 
приемахме като верую. Това 
беше плавен процес на фана-
тизиране.

Знам как на човек тези 
неща му звучат нелепи, но ко-
гато си на 14-15 години и си ня-
маш понятие от света, ста-
ваш доста податлив и често 
приемаш всичко за истина, за-
щото не мислиш логично, а ре-
агираш с емоция – именно на 
това тази идеология почти 
винаги разчита – не на неве-
жеството, а на гнева, който 
таим в нас, и го насочва към 

други. Смятам, че значително 
влияние в по-ранен етап върху 
нас имаше индоктринирането 
в патриотарство от родите-
лите ни и училището, които 
непрекъснато ни говореха за 
турското робство и – съзна-
телно или не – маргинализира-
ха днешните турци, като че 
ли те са виновни за греховете 
на предците си.

Изведнъж от метъл фено-
ве, които се събираха и алкохо-
лизираха в градинките, се пре-
върнахме в борци за България, 
за Европа, против неправдата 
към българите и срещу све-
товния еврейски заговор. Тези 
„борби” се състояха горе-долу 
в същото, което правехме до-
тогава, но вече освен да пием, 
говорехме за това колко вели-
ки сме българите.

Времето летеше, започнах-
ме да порастваме и в един мо-
мент започнах да страня от 
останалите заради глупост-
ите които вършеха, не защо-
то ги смятах за нередни, а от 
страх да не ме хване полици-
ята и досието ми да провали 
мечтаната ми кариера, която 
за мен се оказа една котва към 
благоразумието. Бях все още 
напълно верен към нацизма, но 
в този период дойде и първа-
та пукнатина в убежденията 
ми, която съдбата ми подне-
се по възможно най-ироничния 

начин – влюбих се в туркиня. 
Това предизвика същинска ек-
зистенциална криза у мен. Ко-
гато бях с нея, нито за миг не 
почувствах, че това е нещо 
неправилно, но мисълта за 
това други да разберат, че аз, 
„чистият българин” съм с тур-
киня, тежко тегнеше над мен, 
което накрая ме накара да я 
оставя. Все още следвах вярно 
националсоциализма, но болка-
та започна малко по малко да 
променя мнението ми.

Колкото повече време ми-
наваше, толкова повече се 
разрастваше пукнатината в 
убежденията ми. Виждах как 
много от хората, които счи-
тах за съмишленици и прияте-
ли, не полагат и грам усилия, 
за да прилагат убежденията 
и идеите в живота. Напиваха 
се, дрогираха се, биеха хора, 
които с нищо не ги предизвик-
ваха, третираха жените като 
боклуци и постепенно започ-
нах да се отделям от тях.

Недълго след това се пре-
местих в друг град, за да про-
дължа да уча, и там се запоз-
нах с много хора от друг про-
изход, които се държаха из-
ключително приятелски с мен, 
помагаха ми при нужда, без 
дори да моля. Дори един от 
професорите, с когото ста-
нахме много близки, беше от 
еврейски произход.

Последните пирони в ковче-
га на нацистките ми убежде-
ния бяха забити, когато запо-
чнах работа. Първата ми ра-
бота беше като сервитьор. 
На интервюто шефовете ми 
обясняваха колко е прекрасно 
да се работи при тях, как бър-
зо ще се издигна, колко добре 
съм заплатен и тям подобни 
глупости. Работих непрекъс-
нато, редовно извън работно 
време. Аз и колегите ми бяхме 
подложени на психически тор-
моз, като ни се крещеше не-
прекъснато или ни заплашва-
ха, че ще ни удържат от запла-
та дори за най-малките неща. 
Караха ни да рециклираме най-
лонови чували, само и само 
да не отделят малко повече 
средства, които бяха необхо-
дими. Бяхме инструктирани 
кога и как да не даваме касови 
бележки, в никакъв случай да 
не допускаме цигани в кафене-
то. Тези, които експлоатира-
ха нашия труд, не бяха евреи, 
цигани, турци или араби. Бяха 
българи, с които уж трябваше 
да си помагаме.

Втората ми работа беше 
да давам частни уроци, а по-
късно бях за кратко препода-
вател в „елитно училище”. И 
в двете институции ясно ви-
дях тоталната дискримина-
ция над деца от турски или ци-
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ЗА САМООБРАЗОВАНИЕ

История на анархизма
ционалната конфедерация на 
труда (CNT) през 1910 г. Тя де-
кларира, че нейната цел е сво-
бодното комунистическо об-
щество и организира стачки 
в цяла Испания. Федерацията 
на анархистите от Иберий-
ския полуостров (FAI) е създа-
дена по-късно, през 1927 годи-
на, за да съхрани анархисти-
ческата ориентация на CNT 
в тежките условия на дикта-
турата на Мигел Примо де 
Ривера в борбата ґ срещу ра-
ботническите движения. Нес-
лучайно я наричат „желязна-
та ръка” на Конфедерацията. 
Втората испанска република, 
обявена през 1931 г., довеж-
да на власт буржоазния репу-
бликанско-социалистически 
фронт. Вместо големите на-
дежди сред членовете на CNT 
(главно сред привържениците 
на постепенния прогрес) ново-
то правителство продължа-
ва потушаването на работ-
ническото движение. Бойни-
те акции на FAI срещу патро-
ната и властта засилват вли-
янието на анархистите върху 
CNT.

През 1936 г. Народният 
фронт (електорален съюз на 
стремящите се към власт-
та лявоориентирани буржо-
азни и социалистически пар-
тии) печели изборите с под-
крепата на CNT, която този 
път не призовава работни-

ците да бойкотират избори-
те. Няколко месеца по-късно 
бившата управляваща класа 
отговаря с опит за държавен 
преврат, който довежда до 
Гражданската война в Испа-
ния (1936–1939). В отговор на 
въстанието на фашизирана-
та армия, вдъхновеното от 
анархистите движение на се-
ляни и работници, подкрепе-
но от въоръжени бойци, пое-
ма контрола върху градските 
и големите провинциални ра-
йони в Испания, където селя-
ните завземат земите на ла-
тифундистите и църквата и 
създават колективи и комуни. 
Барселона е мястото на най-
драматичните промени – ра-
ботниците разрушават бур-
жоазния „ред”, завземат пред-
приятията, кооперират услу-
гите и изравняват правата 
и свободите между половете. 
Новосъздадената анархофе-
министка организация на Сво-
бодните жени (Mujeres Libres) 
играе най-активна роля в со-
циалното преобразяване на 
Барселона. Тази метежна кул-
тура вдъхновява притеклите 
се на помощ на революцията 
доброволци от цял свят като 
Джордж Оруел. Предприятия-
та и фермите са колективи-
зирани и условията на труд 
значително се подобряват. В 
провинцията, особено в Ара-
гон, парите са премахнати и 
икономиката е колективизи-
рана. Селата се управляват 

от народни събрания чрез пря-
ка демокрация, без да се при-
нуждават селяните и ратаи-
те да се присъединяват към 
нея. „Колоните” на анархис-
тическата милиция воюват 
без фелдфебелска дисципли-
на и военни звания и въпреки 
недостига на оръжия и бое-
припаси, постигат значител-
ни успехи по фронтовете на 
гражданската война.

В създалата се ситуация 
анархистите от CNT-FAI, след 
неуспеха на преврата от юли, 
се изправят пред съдбонос-
на дилема през 1936 г.: или да 
продължат борбата си сре-
щу държавата и капитала, 
или да се присъединяват към 
така наречените антифа-
шистки леви партии и да вля-
зат в правителството на „на-
родния фронт”. Вместо да го 
разстрелят, те избират ко-
лаборацията с последното и 
през ноември 1936 г. четири-
ма членове на CNT-FAI стават 
министри в кабинета на бив-
шия синдикалист Франсиско 
Ларго Кабалеро. Това е оправ-
дано от пленума на CNT-FAI 
като „историческа необходи-
мост”, с която „отговорните 
анархисти” отлагат Социал-
ната революция за след война-
та или… до второ пришест-
вие. Това решение не е съг-
ласувано с базата и е взето 
през главите на испанските 
работници и селяни, макар че 
редица видни и не толкова ви-

дни анархисти не са съгласни 
с него нито по принцип, нито 
като тактически ход. През 
ноември 1936 г. известната 
анархофеминистка Федери-
ка Монтсени – първата жена 
в испанската и анархистиче-
ската история станала ми-
нистър – и още трима други, 
сред които и членът на бойна-
та група „Носотрос” Хуан Гар-
сия Оливер, се наместват в 
министерските кресла.

В хода на събитията анар-
хистите започват да губят 
своите позиции, защото ра-
ботници и селяни се чувст-
ват предадени. Те са призова-
ни да участват във война, коя-
то не е тяхна. Това е войната 
на довчерашните и утрешни-
те им експлоататори и пала-
чи. Така, още преди победата 
на фашизма през 1939 г., пора-
ди колаборационистката си 
политика анархистите губят 
своето влияние сред масите 
и в ожесточената борба със 
„съюзниците” и най-вече със 
сталинистите, които кон-
тролират разпределението 
на военната помощ за репу-
бликанската кауза, изпращана 
от Съветския съюз, изоста-
вят една след друга своите 
принципни позиции. Ръководе-
ните от сталинисти „интер-
бригади”, заедно с изпратени-
те от Москва чекисти и с ми-
нистрите-”социалисти” и „ре-
публиканци”, започват да раз-
турят анархистическите ко-

лективи и комуни, избиват и 
преследват не само дисиден-
тите марксисти от POUM, 
но и анархисти и синдикали-
сти. Сталин предпочита по-
бедата на Франко пред тази 
на Социалната революция, 
която ще го разобличи. Бор-
бата между анархисти и ста-
линисти се засилва през май-
ските дни на 1937 г. в Барсе-
лона. Това е последният шанс 
да се ликвидира сталинската 
контрареволюция в Испания. 
Министрите-анархисти из-
вършват ново предателство, 
като призовават работници-
те да сложат оръжие и да се 
върнат на работните си мес-
та…

Може да се спори дали при-
чината за тези поражения е 
в наивността на анархисти-
ческите теоретици от 19-и 
век, които смятат, че държа-
вата и капитализмът са узре-
ли да бъдат унищожени, или в 
социалния контекст, който 
не позволява на анархистите 
да реализират своя социален 
проект. Няма съмнение обаче, 
че тяхната критика на авто-
ритаризма изобщо и на марк-
сизма в частност се оказва в 
крайна сметка правилна, тъй 
като светът през 20-и век 
се обръща към тоталитариз-
ма – към болшевизма и фаши-
зма, – от чиито победи изгуб-
ва революционната перспек-
тива за цяло столетие… •

(Следва)
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1. Неизвестен извършител 400 лв
2. VV  80 лв
3. Кръстьо Павлов, Благоевград 150 лв
4. Костадин Зяпков, Пазарджик 50 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 21. Преобразуването на обществото или 
екоанархизмът – М. Букчин

7 лв

2. Националното освобождение и 
безвластният федерализъм – Г. Хаджиев

3 лв 22. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

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

3 лв 23. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

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

3 лв 24. Статии – Георги Божилов 10 лв

5. Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев 2 × 3 лв 25. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв 26. Живот под черен небосвод – 
Георги Божилов

7 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв 27. Напред и ако пътят води към Голгота! – 
Георги Константинов

7 лв

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

3 лв 28. Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги 
Константинов

7 лв

9. Взаимопомощта – фактор на 
еволюцията – П. Кропоткин

3 лв 29. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

Краят на държавата и капитала – 
Г. Константинов

5 лв 30. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

10. С думи вместо с куршуми – 
Г. Константинов

7 лв 31. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

11. Възможна ли беше съпротивата срещу 
ДС? – Г. Константинов

5 лв 32. Емигрантски спомени – Георги 
Константинов

3х7 лв

12. Национализъм и култура (в два тома) – 
Рудолф Рокер

10 лв 33. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

13. Бакуниновата теория и практика на 
социалната революция – Г. Константинов

9 лв 34. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

14. Михаил Бакунин – избрани страници за и 
от него

4 лв 35. Предвестници на бурята – Петър 
Манджуков

15 лв

15. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 7 лв 36. Един безвластник в лапите на властта – 
Константин Кантарев

10 лв

16. Хляб и свобода – П. Кропоткин 10 лв 37. Статии – Александър Наков според 
възможностите

17. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв 38. Социална революция или смърт – Георги 
Константинов

10 лв

18. Досие на обект №1218 – Александър Наков 4 лв 39. Пуста кюския – Лъчезар Кръстев 10 лв

19. Спомени за израстването – Христо Колев 
ГОЛЕМИЯ

7 лв 40. Анархизмът в XXI век – Георги 
Константинов

10 лв

20. Адски калейдоскоп (в два тома) – 
Г. Константинов

2 × 7 лв

БРОШУРИ:

1. Стопанисването на земята – Г. Хаджиев 2,50 лв 5. За общината 2,50 лв

2. Проблемът за организацията на 
анархизма – Г. Хаджиев

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

2,50 лв

3. Що е анархизъм? 2,50 лв 7. Крахът на руския държавен комунизъм – 
Рудолф Рокер

3 лв

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

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2020 СВОБОДНА  МИСЪЛ

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 02.8.1903 г. избухва 

Илинденското въстание.

•  На 04.8.1889 г. в с. Микре 
(Ловешко) е роден леген-
дарният български анар-
хист Васил Стоянов По-
пов (Героя. Доктора).

•  На 09.8.1965 в гр. Дупница 
умира анархистът Хрис-
то Манолов Кацаров (За-
яка).

•  На 12.8.1925 г. умира ис-
панският теоретик на 
безвластието Рикардо 
Мела.

•  На 13.8.1895 г. в с. Дебе-
лец (Великотърновско) е 
роден анархистът Петър 
Ангелов Мазнев (Даскала).

•  На 14.8.1904 г. в с. Килифа-
рево (Великотърновско) е 
родена анархистката Ма-
риола Милкова Сиракова, 
участник в юнското въс-
тание в Плевен и в анар-
хистката чета „Братя 
Бълхови”.

•  На 15.8.1991 г. в гр. Перник 
умира анархистът Ата-
нас Илиев Кисьов, прека-
рал дълги години в болше-
вишките концлагери и за-
твори.

•  На 17.8.1918 г. Георги Шей-
танов публикува във 
вестник „Всемирная рево-
люция” статията си „Към 
българите в Русия”.

•  На 19.8.1903 г. избухва 
Преображенското въста-
ние. В района на Стран-
джа за 20 дни е обявена 
свободна безвластниче-
ска комуна.

•  На 23.8.1927 г. в американ-
ския щат Масачузетс са 
екзекутирани анархисти-
те Сако и Ванцети.

•  На 22.8.1999 г. умира анар-
хистът Костадин Илиев 
Захаринов, прекарал дълги 
години в царските и бол-
шевишки концлагери и за-
твори.

•  На 28.8.1983 г. умира анар-
хистът Димитър Коста-
динов Недокланов, измъч-
ван до инвалидност в бол-
шевишките концлагери и 
затвори.

• На 30.8.1918 г. в Москва 
Фани Каплан стреля три 
пъти по Ленин. Разстре-
ляна е на 3.9.1918 г. 

•  На 30.8.1828 г. е роден Лев 
Николаевич Толстой.

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

От националсоциалист 
до анархист
гански произход. Нерядко гне-
вът на колегите ми беше ос-
нователен, защото (основно 
децата от цигански произход) 
ги предизвикваха, но те чес-
то забравят, че тези деца из-
растват в една изключително 
лоша среда. Много от тях са 
буквално оставени на произ-
вола, без въобще родителите 
им да се позаинтересуват от 
развитието им. Вместо обаче 
преподавателите и директо-
рите да разглеждат проблема 
с родителите и институции-
те, децата се превръщаха в 
изкупителна жертва, защото 
е много по-лесно да ги премес-
тиш или изключиш, отколко-
то да ги възпиташ и да им по-
могнеш да се развият.

Тогава вече изпитвах ясен 
антагонизъм към държава-
та и системата. Виждах, че 
разликата между хората не 
е нито етническа, нито иде-
ологическа, а изцяло класова. 
Исках да видя справедливост. 
Вече бях оставил настрана 
гнева, който изпитвах като 
хлапак, и заедно с него се от-
ърсих от нацистката отро-
ва, която се възползваше от 
него. Не бях обаче сигурен как 

да се идентифицирам поли-
тически. Много от убеждени-
ята, които придобих в този 
период, бяха подобни на тези 
на комунизма, но категорич-
но не приемах тази идеология, 
която виждах като по-безчо-
вечна и по-лицемерна и от на-
цизма. Един ден случайно по-
паднах на една статия на Пи-
ер-Жозеф Прудон. За пръв път 
открих човек, чиито идеи да 
са близки до моите и бях из-
ключително изненадан, кога-
то отворих биографията му 
и видях думата анархист. До 
този момент не знаех почти 
нищо за анархизма, свързвах 
го с пънкарите, които за мен 
не бяха по-малко алкохолизира-
ни малоумници от метълите. 
Постепенно започнах да чета 
повече трудове от Прудон, по-
сле открих Бакунин, Кропот-
кин и още много други мисли-
тели, всеки от които разши-
ри моя мироглед. Когато бях 
националсоциалист си въобра-
зявах, че се застъпвам за ня-
каква справедливост, но след 
като изоставих тази идеоло-
гия, все още знаех, че светът 
си има проблеми и не може да 
продължава по същия начин. 
Днес с гордост мога да се на-
река анархист, не се съмня-

вам, че с убежденията, които 
имам днес, бих могъл вече ис-
тински, заедно с моите дру-
гари, да се боря за онеправда-
ните на тази мизантропска 
система и дълбоко вярвам, че 
успеем ли, ще построим по-до-
бър свят за всички твари на 
земята.

P. S. Вероятно се питате 
защо написах всичко това? На-
писах го, защото в последно 
време се запознавам с все по-
вече хора, които са премина-
ли по моя път. Които носят в 
себе си гняв, дали от бедност, 
родители, училище, или обкръ-
жение. От този гняв винаги се 
възползват вредни идеологии, 
като не е задължително да е 
само нацистката. Нацизмът 
го използва и го насочва към 
хора от други етноси, докато 
капитализмът – към хора от 
други класи.

Ако не бързаме с лека ръка 
да осъждаме проповядващите 
нацизъм и приложим известна 
тактичност, бихме могли да 
откъснем много хора от тази 
идеология. Повечето от тях 
са или са били гневни хлапа-
ци, които търсят справедли-
вост, но гневът им е насочен 
в грешната посока.

Liberius Anarchistus
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Кой се страхува от „Планетата на хората“?
На 21 април, в навечерието 
на петдесетия „Ден на Земя-
та”, известният американски 
режисьор и активист Майкъл 
Мур публикува в своя YouTube 
профил филма на Джеф Гибс 
„Планетата на хората” (Planet 
of the Humans). Филмът пре-
дизвика бурна реакция сред 
общностите на природоза-
щитниците. Няколко пъти 
беше цензуриран от YouTube 
с различни аргументи, които 
всеки път трябваше да бъ-
дат опровергавани. Яростни-
те атаките „отляво” срещу 
стария продуцент, режисьор 
и композитор, че е взел рязък 
„десен” завой, ни предизвикаха 
да го представим във вестни-
ка.

Филмът показва пъте-
шествието на своя автор, 
Джеф Гибс, през различни 
обекти и събития, допринася-
щи за „зелената енергия”. От 
хълмове с вятърни турбини и 
пустини със соларни панели, 
през фабрики за обработка на 
биомаса, до публични събития 
на известни природозащитни 
лидери Гибс разпитва и проуч-
ва какъв е ефектът от „зеле-
ните” начини за добиване на 
енергия и доколко те могат 
да решат проблемите с енер-
годобива, пред които е изпра-
вено човечеството. Заедно 
с това филмът представя и 
личната еволюция на авто-
ра, който в течение на десе-
тилетие остава все по-разо-
чарован от „зеленото” движе-
ние и невъзможността му да 
предложи работеща алтер-
натива. Ярък пример за това 
разочарование са кадрите от 
„слънчевите” фестивали, на 
които организаторите обяс-
няват, че целият фестивал е 
захранван със слънчева енер-
гия, докато зад сцената ди-
зеловите генератори захран-
ват високоговорителите с 
електричество.

Изводът, който филмът се 
опитва да наложи, е, че техно-
логиите, които днес минават 
за „зелени”, не могат да задо-
волят нуждите на съвремен-
ната цивилизация от енергия 
(да не говорим за останали-
те екологични проблеми като 
унищожаването на видове 
или замърсяването с пласт-
маса). Нещо повече – така, 
както са реализирани днес, 
определени технологии като 
акумулаторите на електро-
мобилите, електроцентрали-
те за биомаса или слънчевите 
панели всъщност може да са 
по-вредни от конвенционал-
ните средства за добиване 
на енергия. Нещо по-опасно, 
илюзията за ползата от тези 
технологии се поддържа в ин-
терес на властта на опреде-
лени политици и печалбата на 
определени предприемачи – 
много често същите, които 
са добре известни шампиони 
в добиването на енергия от 
конвенционални източници и 
съответно – в замърсяване-
то на планетата.

Именно последното твър-
дение предизвика острата 

реакция сред най-известните 
активисти на „зеленото” дви-
жение. Както всичко друго в 
капиталистическото обще-
ство, най-успешните „зелени” 
са най-добре интегрираните 
с най-големите корпорации и 
най-силните властници. Фил-
мът открито критикува лич-
ности като Ал Гор (популярен 
природозащитник, но преди 
това – политик и бизнесмен; 
бивш вицепрезидент на САЩ 
и носител на Нобелова на-
града за мир) и Бил Маккибън 
(природозащитник, писател и 
журналист, но преди всичко – 
лидер на „НПО-то от НПО-та” 
в повече от 180 държави 350.
org, носител на Наградата за 
мир „Ганди” и на Наградата 
за правилен начин на живот). 
При това го прави от позици-
ята на обикновения човек, кой-
то е загрижен за природата, а 
не за собственото си богат-
ство, и постепенно губи дове-
рие във водачите, които де-
сетилетия го водят към про-
пастта. Много хора в САЩ са 
точно в такава позиция – те 
гласуваха за партията на Ал 
Гор, подскачаха по мероприя-
тията на Бил Маккибън, до-
като природата продължава 
бавно да загива, а джобовете 
на милиардерите, които я уни-
щожават, продължават да де-
белеят. Филмът на Гибс идва 
да попита: „Бива ли да про-
дължаваме така?” И изглежда, 
много от „зелените” зрители 
си зададоха този въпрос.

Нямаше как това да бъде 
простено или подминато с 
лека ръка. Един удар по „зелено-
то” статукво би бил удар по 
Статуквото. Статуквото, в 
което „десните” оправдават 
богатите, унищожаващи пла-
нетата, а „левите” се борят 
да спасят поне някакви огри-
зки от нея. За да не се измък-
нат изпод контрола, „левите” 
хора трябваше да бъдат убе-
дени, че филмът не заслужава 
доверие. Дежурните критики 
„отдясно”, че авторът завиж-
да на богатите, или че се е 
продал на врага, просто няма-
ше да имат ефект върху тях.

Така се намери критика 
„отляво”. Авторите на фил-
ма били против увеличаване-
то на населението на плане-
тата. Тази мантра бе поде-
та и разнесена под различни 
форми, като бе превърната 
в основна линия на атака сре-
щу него. Например в Бълга-

рия (една от малкото стра-
ни, в която психически здра-
ви хора допускат защитници 
на капитализма да им обясня-
ват как да спасят природа-
та) подкастът Регенерати 
обвини „комуниста” Мур, че 
бил „бял мъж”, призоваващ за 
„контрол над раждаемостта” 
в Глобалния Юг. Без значение 
дали това е съзнателна лъжа, 
или просто папагалстване 
на батковците от Запад, то 
е достатъчно, за да откаже 
много хора да гледат филма. 
Истината обаче е друга.

Ако се приеме моралният 
фалит на най-гласовитите 
сред глобалното екологично 
движение, заедно с фалита на 
голяма част от решенията, 
които те предлагаха в про-
дължение на десетилетия, ако 
искаме да направим нещо тук 
и сега, не оставаме с много 
аргументи освен намаляване-
то на потреблението. Авто-
рите обаче не призовават за 
намаляване на населението в 
топлите страни, тъкмо на-
против, според тях хората 
в развитите страни тряб-
ва да понесат своята отго-
ворност, като ограничат по-
треблението си, за да позво-
лят развитието на хората 
в по-бедните страни. Въпро-
сът дали това би могло да се 
случи при капиталистическа 
икономика, в която всеки пре-
следва печалбата си, остава 
извън рамките на филма.

Бяха отправени и по-валид-
ни критики. Едната беше, че 
данните във филма са стари 
и днес числата изглеждат по 
различен начин. Това сигур-
но е вярно, но е лесно обясни-
мо – филмът не е финансиран 
от правителствени и корпо-
ративни фондове (за разлика 
от неправителствените ор-
ганизации, които го критику-
ват) и създаването му е от-
нело десетина години. Макар 
някои цифри да са се проме-
нили през това време, въпро-
сите остават същите и ако 
днес разполагаме с данните 
за развитие на въпросните 
технологии във времето, зна-
чи имаме възможност да да-
дем по-точни отговори. Дру-
га точна критика е, че фил-
мът не е достатъчно май-
сторски направен. Вероятно 
е така, но предвид недоста-
тъчно финансиране и опита 
на Мур, който е решил да го 
продуцира, тази слабост не 

би трябвало да бъде пречка 
пред зрителите.

Най-валидната критика 
е, че филмът опростява про-
блема, дори до степен на ма-
нипулация. Поставя сериозни 
аргументи срещу съществу-
ващите „зелени” технологии, 
но не дава думата на защит-
ниците им, не оставя място 
за дебат върху тях. Обвинява 
значими възли от природоза-
щитната мрежа в слугинаж и 
дори пряко интегриране с кор-
порации, унищожаващи приро-
дата, неявно ги противопос-
тавя на милионите обикно-
вени загрижени хора, но не по-
сочва алтернативни методи 
тези хора да се организират. 
Посочва, че въпреки инкорпо-
рирането на движението в 
политиката и неизчислимите 
суми, изливани уж за опазване-
то на планетата, тя продъл-
жава да бъде унищожавана по 
същия начин, но не търси дру-
га алтернатива освен очевид-
ната – намаляването на кон-
сумацията.

Авторите обаче нямат 
претенции да дават отгово-
ри. Единствената претенция, 
която те имат, е да поста-
вят вече утвърдени и удоб-
ни отговори под въпрос. Гибс 
описва целта си така: Дока-
то търсим пътя към „повече с 
по-малко”, задача номер едно е 
да се грижим един за друг, за-
щото това е доброто и пра-
вилното, но също защото от-
чаяните хора са вредни за пла-
нетата.

Тази цел пряко противо-
стои срещу мотото на за-
щитниците на капитализма, 
че най-добрият начин да се 
погрижиш за планетата и хо-
рата е, като се погрижиш за 
себе си. Затова те се погри-
жиха филмът да не стигне до 
природозащитниците, но не 
успяха. Можете да го гледате 
в YouTube (засега) или да го по-
търсите в torrent сайтовете. 
За съжаление, доколкото зна-
ем, още не е преведен на бъл-
гарски. •

Златко

80 ГОДИНИ ОТ УБИЙСТВОТО НА ТРОЦКИ

ТРОЦКИ ЗА ПРУДОН
ОТКЪС ОТ ФИНАЛА НА АВТОБИОГРА-
ФИЯТА „МОЯТ ЖИВОТ” НА ЛЕВ ТРОЦКИ

По своите възгледи, харак-
тер, светоглед Прудон – този 
Робинзон Крузо на социали-
зма – ми е чужд. Но у Прудон 
има борбена натура, духов-
на безкористност, способ-
ност да изпитва презрение 
към официалното общест-
вено мнение и накрая – у него 
не стихва пламъкът на все-
странната любознател-
ност. Това му позволява да 
се извиси над личния живот с 
неговите възходи и падения, 
а и над цялата съвременна 
нему действителност.

На 28 април 1852 г. Прудон 
пише от затвора на свой при-
ятел:

Движението несъмнено не 
е нито правилно, нито пра-
волинейно, но тенденцията е 
постоянна. Това, което всяко 
поредно правителство прави 
в полза на революцията, ста-
ва неотменно. Онова, което 
се опитват да правят срещу 
нея, изчезва яко дим. Наслаж-
давам се на това зрелище, 
разбирам всяка негова карти-
на. Присъствам на тези про-
мени в живота на света, ся-
каш съм получил за тях про-
светление свише. Онова, кое-
то потиска другите, все по-
вече ме извисява, вдъхновява 
и укрепва. Какво искате – да 
виня съдбата, да оплаквам и 
проклинам хората? На съд-
бата се присмивам, а що се 
отнася до хората – те са 
твърде невежи и заблудени, 
за да могат да ме засегнат. 
(Grasset, страница 149)

Независимо от известния 
привкус на църковна патети-
ка, това са много хубави думи. 
Подписвам се под тях.

Леон Бронщайн (Троцки)


