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Контролът върху 
медиите
Могат ли медиите да се 
освободят от робията на 
кесията и рекламите?

Реквием за една 
независимост
Кой, от кого и откога е незави-
сим или е само официално почи-
нал? 

В памет на бай 
Кръстьо Павлов
Напусна ни нашият другар и съ-
идейник, анархистът арх. Кръс-
тьо Павлов

Солидарност с 
борбата в Беларус
Интернационалът на анархист-
ките федерации срещу капита-
лизма и авторитаризма

Утопия – за всички?
Сенките на чудовищните па-
метници на миналото не оста-
вят място под слънцето за бъ-
дещето
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100 дни протестно 
вървене в грешната 
посока
Промяната ще се случи, когато откажем 
да бъдем инструмент на статуквото

След 100 дни на протести из-
глежда, че единственото, кое-
то може да предотврати счуп-
ването на рекорда по продъл-
жителност (и безполезност), 
поставен от протестите 
срещу Орешарски през 2013 г., 
са изборите напролет. Както 
тогава правителството пад-
на не заради протестите, а 
едва след съответните дого-
ворки с ГЕРБ и най-вече с ДПС, 
така и днес изглежда последно-
то нещо, което има значение 
за политическите рокади, е об-
щественото недоволство.

От самото си създаване 
българската държава винаги е 
била в тежка зависимост от 
силните на деня, на запад и на 
изток, и винаги е била арена на 
геополитически маневри и ико-
номическа експлоатация, в кои-
то интересите на народа ни-
кога не са били значим фактор. 
Днес обаче сме в състояние на 
безпрецедентно унижение. Де-
сетилетия „избор на по-мал-
кото зло” ни докараха до упра-
влението на 90-тарска мутра, 
която успя да доразсипе държа-

вата с впечатляваща комбина-
ция от алчност, некадърност и 
безочие.

В момента същата мутра 
безсрамно обикаля чуждес-
транните посолства, откъде-
то публично си купува полити-
ческо спокойствие – чрез сдел-
ки за самолети, нови блокове 
на АЕЦ и др. Някои не особено 
политкоректни коментатори 
биха нарекли тези сделки коло-
ниална такса.

Както и да ги наречем, оче-
видно те вършат работа и Бо-
рисов се радва на завидна под-
крепа от „западните ни парт-
ньори”. Капиталистическият 
морал е категоричен – десет-
ките хиляди по улиците не мо-
гат да се мерят с милионите в 
банковите сметки. Този морал 
е това, което обединява от-
кровения бандит Борисов с лу-
стросаните бандити, обита-
ващи европарламента и най-
вече ЕНП.

В същото време т. нар. опо-
зиция е политическо посмеши-
ще. Вмирисаните останки от 

ПСИХОПАТОЛОГИЯ НА БАНИЦАТА

Не е луд оня…
Ода в защита на генерал-лейтенанта 
министър-председател доктор хоно-
рис кауза Бойко Методиев Борисов

Най-често критиците му каз-
ват, че бил „простак”. С тази 
квалификация или започват 
отровните си речи срещу ти-
туляря на статията ни, или ги 
завършват, когато изчерпат 
злите си слова срещу управле-
нието Му… Едно по-внимател-
но око обаче би забелязало, че 
попръжните срещу политика-
та на Борисов никога не зася-
гат същината, самия принцип 
на управление. Тоест сърдят 
му се, не задето властва, а че 
не го правел „добре”, което пък 
значи – не в интерес на крити-
ка и неговите щедри спонсори, 
застанали в сянката на сцена-
та, там, където се въди тайн-
ственото и одиозно „задкули-
сие”. По този момент смело 
мога да кажа нещо очевидно: 
всички политически опозицио-
нери смятат властта на дру-
га партия за лошо, а своето – 
за образцово, при все че ако 
поизтъркаме с телена четка 
подробностите, действията 
на всички властници от всич-
ки партии и „движения” са ед-
накви и гладко се вписват във 
формулата „залъгвай и мачкай 
бедните, облажвай и издигай 
богатите”. При това наисти-
на няма никакво значение дали 
упражняващият властта вла-

дее и демонстрира изящни об-
носки, или се държи… ами как-
то се държи „средностатис-
тическият гражданин, данъко-
платец и избирател”, в нашия 
случай – често, ама твърде 
често „просташки”.

Не виня „обикновените 
хора”. Всеки от нас е вършел, 
върши и ще върши простотии. 
Държал се е, държи се и ще се 
държи дебелашки, често или 
понякога. Пред очите му и в 
ушите му бръмчи – и то от-
давна – напориста пропаганда 
на онова, което наричаме прос-
тащина.

Също така не смятам по-
говорката „всеки народ си за-
служава управниците” за аб-
солютно вярна, неоспорима. 
Управниците винаги се само-
натрапват – ако има някаква 
„вина” – или „заслуга” от страна 
на „народа”, то е доколко енер-
гично се опитва да се съпро-
тивлява. Доколко просто не 
отстъпва намръщен, мислей-
ки си „правете каквото иска-
те, аз не участвам, не мога да 
ви спра, но няма да ви ръкопляс-
кам”. И все пак в тази поговор-
ка се съдържа доза истина. Фа-
ктът, че Борисов бива изби-
ран, подкрепян, даже и славос-
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Реформаторския блок и всевъз-
можните СДС-та, днес съчле-
нени отново под името „Демо-
кратична България”, отново са 
се устремили към изпълнение 
на историческата си мисия – 
да станат за пореден път па-
терица на ГЕРБ с всички съпро-
вождащи този акт съдебни и 
морални реформи, предимно 
засягащи тях самите и тясна-
та им социална база, гравити-
раща около няколко кантори в 
центъра на София. Така не чак 
толкова неведомите пътища 
на морала безпогрешно отве-
доха партията по стъпките 
на ГЕРБ и в осигуряването на 
благосклонността на амери-
канското посолство, но тъй 
като не разполагат с държав-
ните милиони както партия-
та майка, са принудени да се 
навъртат около тръбите на 
Турски поток и буквално да мо-
лят медиите да им обърнат 
внимание.

Още по-трагикомична е си-
туацията в Партията на пло-
ския данък, оглавявана от седе-
сарска приватизаторка и фен-
ка на Тачър и по някаква причи-
на все още носеща името „со-
циалистическа” – БСП, – която 
изглежда съществува, само за 
да допринася за поддържане-
то на перманентен парадокс 
в българската политика. Оста-
налите партийки еднодневки 
дори не заслужават внимание, 

освен проекта на гологлавия 
шоумен, който изглежда все 
по-вероятно (и някак си логич-
но предвид цялостната ситуа-
ция в страната) да заеме в да-
ден момент и министър-пред-
седателския стол.

Всъщност, ако се абстрахи-
раме от колоритните особе-
ности на политическите ли-
дери и празните приказки на 
политическите им централи, 
ще забележим тъжната реал-
ност, че техните политиче-
ски програми са идентични. 
Нито една политическа фор-
мация не подлага на критика 
резултатите от прехода и не 
атакува неговата икономиче-
ска и политическа база. Всич-
ки партии от „Да, България” 
до „Възраждане” са в пълен кон-
сенсус относно продължение-
то и дори усилването на нео-
либералните политики, които 
ни докараха до сегашното по-
ложение с всичките произти-
чащи от тях резултати – бед-
ност, неравенства и корупция. 
Това, което е истински плаше-
що обаче, е, че същата полити-
ческа скука цари и сред протес-
тиращите, които като цяло 
остават заклещени в искани-
ята на безидейната опозиция, 
пробутваща дребни админи-
стративни реформи, опакова-
ни като революционни проме-
ни. Вече отсъстват дори ба-
налните анализаторски дъвки 
относно това дали „улицата 
ще роди свой политически су-

бект”. Единственият въпрос 
е към коя от безличните опо-
зиционни фракции ще се тлас-
не също толкова политически 
безличното множество.

Всъщност именно в тази 
политическа безидейност се 
крие и слабостта на проте-
стите, които въпреки внуши-
телната си бройка, оказват 
по-малко влияние върху поли-
тическите процеси, откол-
кото един олигарх, изпращащ 
пари и обещания през граница. 
Слабостта и политическата 
безидейност на мнозинство-
то са резултат от нивели-
ращия ефект на доминираща-
та националистическа-капи-
талистическа идеология, коя-
то набутва всички различни и 
противостоящи си общест-
вени интереси в общ кюп, за 
да смекчи или поне да прикрие 
класовите противоречия в об-
ществото. Така интересите 
на продавачката в „Кауфланд” 
се оказват приравнени на ин-
тересите на Делян Пеевски, 
а интересите на миньорите 
от Бобов дол – на тези на фе-
одалния им владетел Ковачки. 
Всички сме българи, всички сме 
граждани. Капиталистическа-
та класа успява да осъществи 
своите политически проекти, 
като представя своя класов 
интерес за общонационален.

Реалността обаче ни раз-
крива съвсем различна картин-
ка. Работниците представля-
ваме над 90% от икономиче-

ски активното население и 
произвеждаме 100% от сто-
ките и услугите в общество-
то, но мнозинството от нас 
се трудят в тежки условия, по-
лучават изкуствено ниски за-
плати и живеят в лишения или 
са хвърлени в принудителна 
трудова миграция. Положение-
то на икономически неактив-
ната част на работническата 
класа – пенсионерите – е още 
по-окаяно.

Бизнесът – олигарси, сред-
ни и дребни капиталисти – са 
едва няколко процента, но в 
техните ръце се намира огро-
мната част от богатство-
то в страната, живеят в охол-
ство и разточителство. Те, 
или техни представители за-
емат и всички високи държав-
ни постове. Такова е истинско-
то лице на статуквото и то 
може да се крепи единствено, 
ако мнозинството е разеди-
нено и идеологически дресира-
но да не разпознава собстве-
ния си интерес. Така 90% ре-
ално работещи се превръщат 
в прост инструмент за осъ-
ществяването на интереси-
те на управляващата класа и 
безмълвна маса, използвана в 
нейните вътрешни фракцион-
ни борби, представяни като 
политически сблъсък.

Идеологическата уравни-
ловка, налагана от гореспо-
менатото управляващо мал-
цинство, цели предотвратя-
ването на организацията на 

мнозинството в защита на 
собствените му интереси, 
като поставя въпроса за упра-
влението на страната не 
като съотношение на сили 
между противостоящи си 
класи, а като чисто техниче-
ски проблем, свързан с личните 
качества на управляващите – 
по същия начин, по който обяс-
нява класовите неравенства с 
личните качества на няколко 
корумпирани политици и неза-
конно забогатели олигарси.

Първата стъпка към създа-
ването на истинска опозиция 
на статуквото е разбиването 
на доминиращата идеологиче-
ска конструкция за гражданска 
общност и оголване на класо-
вите противоречия вътре в 
нея. Ако идеологическата шла-
ка се отмие, на преден план из-
лиза очевидното: цялата поли-
тическа класа – всъщност ця-
лата държавна машина – е ор-
ганизирана в защита на инте-
ресите на една определена об-
ществена класа – тази на оли-
гарсите и капиталистите и 
интересите на тази класа са в 
директен конфликт с интере-
сите на мнозинството.

Когато мнозинството от-
хвърли заблудите, налагани му 
от управляващата класа, то 
вече няма да обикаля улиците 
под знамената на тази или она-
зи нейна политическа фракция, 
а ще се обедини в защита на 
собствените си интереси. •

Колектив на Без Лого
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ловен от хора, които не се чи-
слят в списъците на поддръж-
ниците на заплата или друг 
вид облаги, говори нещо. Нещо, 
в зависимост от различната 
гледна точка, я грозно, я „вели-
чаво” – че простакът премиер 
е баш „народен човек” именно 
чрез неприкритата си прос-
тащина. Тоест, ако някой ще 
хвърля камък, нека е сигурен, че 
на него самия никога – ама ни-
кога – не му избиват чивиите 
да изпростее по един или друг 
повод.

Пък и нека се замислим – и 
какво от това, че властникът 
е очевадно, без далекоглед и 
друга оптика простак? С как-
во би бил по-добър от него 
един зализан господин – има-
хме вече няколко такива! – с об-
носки, маниери, абе джентъл-
мен, направо английски лорд 
или френски аристократ? Ще 
ни е по-приятно да ни сече гла-
вите с резултатите от под-
писваните от него „политиче-
ски и икономически решения”? 
Е, за някого може и да има зна-
чение. Друго си е да ти кажат 
„поради макроикономически за-
труднения се налага прераз-
глеждане на някои аспекти от 
договора ни за сътрудничест-
во” вместо „пари нема – опра-
вяй се сам”. Вероятно някой би 

понесъл по-лесно уволнение, съ-
кращение на заплата, орязва-
не на социални „привилегии” и 
дори граждански права, когато 
му поднесат „новината” върху 
кокетна чинийка с фин орна-
мент, вместо да му тикнат 
носа – до разкървавяване – в су-
ровата действителност. По 
този повод има вицове за лю-
безния палач (в други версии – 
гробар). Толкова любезен, чак 
обичан. Обаче никой не ламти 
да има с него „делова среща”.

И така, чисто и просто 
няма значение дали премиер-
ът е простак. Той си върши 
възложената му от „задкулиси-
ето” работа. Правителствена 
работа. А всяко правителство 
е… някой помни ли още какво е 
казвал Ботев?

Друг кусур, традиционно на-
миран връз светлия лик на пре-
миера Борисов, е че „краде”. Че 
едва ли не като анимационен 
герой си насипва жълтици в 
басейна (или джакузито) – и се 
къпе в тях. Интересно, а кой 
държавник не краде? Кой никога 
не е крал? Как изобщо е възмож-
но функционирането на една 
държавна машина без кражби?! 
Някои видове кражба – стро-
го погледнато, така че да съ-
ответства на тълковния реч-
ник, говорим и за грабеж, раз-
бой – даже са узаконени. Лоби-
рането например – а то попа-

да и под определението „коруп-
ция” – или свещената крава на 
всяка държавност – данъците. 
Парите, които държавата не 
просто прибира, а претенди-
ра, че ґ се полагат, а неплаща-
нето е такъв грях, че по-добре 
човек да се отбележи във всич-
ки евангелски смъртни грехо-
ве, по-добре да наруши всички 
„божи” заповеди, отколкото – 
забележете израза! – „да от-
крадне от държавата”. Леле… 
косите да ти настръхнат.

Междувременно всеки може 
да се убеди, разглеждайки ста-
ри и нови закони за бюджета 
как се харчат отнетите от 
джоба му данъци. В най-добрия 
случай – и ако е пределно чес-
тен към себе си – такъв любо-
питстващ гражданин ще кон-
статира, че ползата лично за 
него като представител на 
„народа” е минимална, че и мак-
симумът държавни харчове на 
дело е в негова – на граждани-
на – вреда.

В един филм – уж комедия – 
ставаше дума за сладкарка, 
която платила част от данъ-
ците си – толкова, колкото 
сметнала, че отиват за об-
ществено благо, а онази част, 
която мислела за вреда (из-
дръжка на бюрократи, доти-
ране на банки, оръжейни раз-
ходи) – отказала да плати. По-
ради което по закон (пак да си 

припомним Ботев и неговото 
мнение за законите) трябва да 
лежи в затвора.

Но!
Милиардери и корпорации 

понякога допускат просташ-
ки изпълнения да се похвалят 
колко малко данъци са плати-
ли. Цифром и словом десети-
на долара. При обороти от хи-
ляда милиарда (нарича се три-
лион) и необявени печалби сто-
тици милиони в същата валу-
та. Защо така? Защото с раз-
ни врътки в закона – включи-
телно благотворителност – 
са си приспаднали „дължимото 
към държавата”. А благотвори-
телността, която давала най-
съществено намаляване на да-
нъците, всъщност е точно 
онова, което направила слад-
карката – разпределила сред-
ства там, където е редно да 
има. Нея обаче – в пандиза.

Така че за какви „кражби” да 
говорим? Насред бандитска, 
грабителска масова практика?

В заключение на пледоария-
та си да не хулим всуе родния 
си български премиер-минис-
тър ще кажа: добри царе, сул-
тани, чорбаджии, сутеньори 
и изобщо властници – няма. Е, 
има де, но в детските приказ-
ки.

Но нали уж сме пораснали, 
или не? •

Хасан Девринджи

ПСИХОПАТОЛОГИЯ НА БАНИЦАТА

Не е луд оня…
» » » продължава от страница 1

ПРОБЛЯСЪЦИ

Контролът 
над медиите
ЗА ВЛИЯНИЕТО НА 
ПАРИТЕ И РОЛЯТА 
НА ГРАЖДАНИТЕ

Повечето медийни организа-
ции в една капиталистиче-
ска система зависят от това 
всяка година да правят по-го-
лям оборот от миналата. По 
това те не се отличават от 
други големи фирми, които 
също се намират в капана на 
вечния растеж, от който ся-
каш няма излизане. Тъй като 
печалбата е приоритет, е не-
избежно да погледнем откъ-
де идват приходите. Натам, 
откъдето идват парите, ще 
бъде насочено и цялото вни-
мание на организацията, съ-
ответно ще бъдат изпълне-
ни и дадените интереси на 
този „инвеститор”. „Инвес-
титорът” може да има мно-
го форми, но частните медии 
в днешно време нямат голям 
избор, когато стане въпрос за 
такъв източник на пари. Ако 
масмедията няма богаташ-
собственик, то тогава тя е 
почти напълно зависима от 
рекламодателите.

За медийните организа-
ции това робство не е нищо 
ново. Медиите от самото на-
чало на своето съществува-

» » » продължава на страница 3
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Контролът над медиите
не са зависели от парите на 
рекламодателите. Никога не 
е било по-различно и заради 
това никога медиите не са 
работили по друг начин. През 
историята интересите на 
рекламната индустрия вина-
ги са били по-важни от тези 
на читателите и зрителите, 
както и от моралните убеж-
дения на самите журналисти, 
защото само с етика и без 
пари не може да се издържа 
една масмедия, а откакто ин-
тернетът навлезе в живота 
ни, ние колективно решихме, 
че всякакъв вид информация – 
включително новини, анализи, 
репортажи, документации – 
трябва да бъде безплатно 
достъпна за всеки гражданин. 
Оттогава за частните мас-
медии не сме нищо повече от 
обикновени консуматори.

Ключът за едно демокра-
тично общество, което иска 
достъпна информация за все-
ки гражданин, но също така 
си поставя за цел да не бъде 
само консуматорско, а да бъде 
и по-образовано и постоянно 
да развива собствената си 
демокрация, може би е в друг 
тип медийна организация. В 
една демокрация освен част-
ни масмедии има и общест-

вени медии. Тези обществе-
ни медии коренно противоре-
чат на един основен принцип 
на капитализма – свободният 
пазар. Какво означава това? 
Изхождайки от основния капи-
талистически въпрос, а имен-
но откъде идват парите, об-
ществените медии са в със-
тояние да избягат от тъй 
наречения „свободен” пазар, 
защото получават по-голя-
мата част от своите прихо-
ди от гражданите. Това може 
да се случи по два различни на-
чина. При единия вариант фи-
нансовият министър на една 
страна определя колко данъч-
ни/публични средства ще по-
лучат обществените медий-
ни организации. При втория 
вариант гражданите пряко и 
без посредник плащат такса 
на обществените медии. Так-
сата обаче е определена от 
законодателната власт.

И при двата варианта пла-
щането не се случва добро-
волно, а по закон задължител-
но. Така и при двата вариан-
та на публично финансиране 
се получават ситуации, при 
които въпреки че парите ид-
ват от гражданите, не тех-
ните интереси са приоритет 
за обществената медия, а ин-
тересите на политиците в 
министерския съвет и парла-

мента. Гражданите виждат 
това и недоволството започ-
ва да расте. Даже в държави 
като Германия, Великобрита-
ния, Швейцария и Австрия, къ-
дето обществените телеви-
зии, радиостанции и вестни-
ци се следят и ползват с го-
лямо доверие от масовото 
население, недоволството за-
ради липса на граждански кон-
трол расте. На всичкото от-
горе влиянието на политиче-
ските партии и министри в 
ръководството на тези ме-
дийни организация достига 
такива нива, че много хора за-
почват да се съмняват в без-
пристрастната журналис-
тика и смъкват доверието 
си от тези медии. Резулта-
тът на този процес е ситуа-
ция, при която гражданите са 
принудени да плащат за нещо, 
което се използва от полити-
ците за техни лични цели.

Какъв може да е изходът 
от това положение? Как може 
да постигнем медийни орга-
низации, от които се нужда-
ем в едно демократично об-
щество? Най-простото ре-
шение би било премахването 
на партийното и политиче-
ското влияние в обществе-
ните медии и заместването 
му с пряк контрол от стра-
на на гражданите. Един та-

къв модел може да позволи на 
журналистите в обществе-
ните медии да самоуправля-
ват своите медийни органи-
зации, съответно и да опре-
делят размера на собствения 
бюджет и как ще се разпре-
делят средствата от него, 
а гражданите да имат право 
на вето върху този бюджет, 
в случай че не са съгласни как-
во се случва с техните пари. 
Това ще позволи на гражда-
ните да имат демократичен 
контрол над обществените 
медии, въпреки че няма да раз-
реши проблема със задължи-
телното плащане към тези 
организации. Също така това 
все още по никакъв начин не 
би гарантирало, че съдържа-
нието на тези медии ще има 
примерно образователен ха-
рактер, а няма да се състои 
от жълти статии и развлека-
телни програми.

За да има едно общество 
образователна, разследваща, 
безпристрастна, етична и 
професионална журналисти-
ка, то трябва да награждава 
такъв вид журналистика. Без 
въвеждане на необходимия до-
пълнителен стимул, очакване-
то журналистите да бъдат с 
изброените качества ще бъде 
напразно. Доказателство за 
това е положението днес, 

където морални и съвестни 
журналисти съществуват, 
но тъй като други качества 
се ценят и награждават, тези 
журналисти много често не 
могат да пробият. Наградата 
(която може да е парична, но 
може да има и други измере-
ния) за такъв вид журналисти-
ка трябва да бъде тясно свър-
зана с ясно определени крите-
рии. Един елементарен при-
мер в областта на разследва-
щата журналистика би било 
въвеждане на гаранция, че за 
всяка разкрита корупционна 
афера в политиката или ико-
номиката отговорният жур-
налист ще бъде повишен или 
по някакъв начин оценен.

Заедно с въвеждането на 
граждански контрол над мас-
медиите, стимулирането на 
качествената журналистика 
е първа необходимост за едно 
демократично общество. 
Това трябва да бъдат двата 
основни приоритета на все-
ки гражданин, който желае да 
превъзмогне капиталистиче-
ските медийни организации, 
монополизацията на техни-
те парични източници и опас-
ността масовото население 
да се забавлява до смърт (за 
което Нийл Постман ни пре-
дупреди още 1985 г.). •

Пика пика
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ОФИЦИАЛНО ПОЧИНАЛ

Реквием за една независимост
На 22 септември целокупени-
ят ни народ празнува Деня на 
Независимостта. Не ходих на 
работа, прекарах този „све-
тъл и голям празник” с прия-
тели и се чувствах незави-
сим. Илюзиите обаче помагат 
само на онзи, който ги създа-
ва. Уж бях освободен от за-
дължението да полагам труд, 
срещу който да получа пари, 
но всъщност бях зависим – 
не само от работодателя си, 
но и от държавата, на чието 
благоволение дължах почив-
ния си ден.

Такава е работата с неза-
висимостта – изглежда чу-
десно, докато не се вгледаш 
отблизо. После става първо 
неприятно, та чак страшно.

Такава е и работата с не-
зависимостта на България. 
Уж трябва да сме независими, 
обаче… кой е независим и кол-
ко независим е всъщност?

Първо, ние с вас не сме 
България. Може да сме бълга-
ри, може да сме също цигани, 
турци, арменци или български 
граждани от някой друг ет-
нос, но в никой случай не сме 
България. България е терито-
рия, управлявана от опреде-
лена мафия, начело на която 
стоят определени милиар-
дери. Всеки един от тях има 
много по-голямо влияние вър-
ху България, отколкото всич-
ки нас взети заедно, и всеки 
един от тях прислужва на гос-
подарите от Запад и Изток.

Второ, България не е неза-
висима. Никога не е била. Тре-
тата българска държава (от 
куртоазия ще пропуснем дру-
гите две) е създадена по воля-
та на Великите сили, модели-
рана и експлоатирана от тях, 
от 3 март 1878 до мига, в кой-
то пиша това. Експлоатация-
та става чрез безскрупулния 
слугинаж на местните бога-
таши, които, ако не бяха го-
тови да продадат и родната 
си майка, не биха си запазили 
милиардите и до рождения си 
ден.

За да не бъдем голословни, 
нека погледнем повода за въ-
просния празник. На 22 сеп-
тември 1908 г., няколко годи-
ни преди успешно да доведе 
страната до две национални 
катастрофи, Фердинанд I, в 
съучастие с министрите, обя-
вяват в манифест следното:

Българският Народ… създа-
де от нея [хубавата си земя] 
под Мое ръководство и онова 
на о‘ Бозе почившия Княз Алек-
сандър, държава, достойна да 
бъде равноправен член в се-
мейството на цивилизовани-
те народи.

…Моят Народ днес копнее 
за своя културен и икономиче-
ски напредък; в това направле-
ние нищо не бива да спъва Бъл-
гария; нищо не треба да пречи 
за преуспяването ґ. Такова е 
желанието на Народа Ми, та-
кава е неговата воля – да бъде 
според както той иска.

Българският народ и Дър-
жавният му глава не могат ос-
вен еднакво да мислят и едно 
да желаят.

Фактически независима, 
държавата Ми се спъва в своя 
нормален и спокоен развой от 
едни узи, с формалното раз-
късване на които ще се от-
страни и настаналото охлаж-
дение между България и Турция.

Въодушевен от това све-
то дело и за да отговоря на 
държавните нужди и народно-
то желание, с благословение-
то на Всевишния провъзглася-
вам съединената на 6 септем-
врий 1885 година България за 
независимо Българско Цар-
ство и заедно с народа си дъл-
боко вярвам, че този Ни акт 
ще намери одобрението на 
Великите Сили и съчувствие-
то на целия просветен свят.

Няма да коментираме вер-
ността на текста и припис-
ваната на „Неговия Народ” за-
гриженост за царствието на 
особата, но ще отбележим, 

че Фердинанд говори за Своя 
народ и Своята държава. Днес 
това себеотъждествяване 
с властта звучи перверзно, 
както през 2108 година ще 
звучи и днешното отъжде-
ствяване на държавата с на-
рода. За времето си, когато 
почти целият свят се е упра-
влявал от монарси, обаче пер-
верзията е била забелязвана 
само от малцина. Повечето 
искрено са се почувствали 
малко по-независими, както 
се чувстваме и ние днес, ко-
гато ни отпуснат един почи-
вен ден. Също така царското 
величество говори за неза-
висимост, но търси одобре-
нието на Великите Сили и съ-
чувствието на целия просве-
тен свят. Явно не може да 
става дума за същинска неза-
висимост от чуждите прави-
телства. По-скоро би тряб-
вало да наричаме случилото 
се „пренареждане” на българ-
ското правителство на по-
добра (за него) позиция в меж-
дународния политически шах-
мат.

Независимостта на царя и 
политическата класа не носи 
нищо добро на поданиците. 
Всъщност те стават все по-
зависими от чуждата воля. 
Десет години по-късно, след 
края на поредната неуспеш-
на война, България е разсипа-
на страна. Същите тези, кои-
то са се радвали на „независи-
мостта”, са се прибрали – ако 

са оцелели – от фронта, за да 
изплащат новите натрупани 
по време на войната семей-
ни дългове. Ако някой е спече-
лил от войната, това е класа-
та на най-едрите богаташи, 
която става все по-богата в 
сравнение с останалите. Тази 
класа продължава, почти без 
изключение, да управлява дър-
жавата и води все по-слугин-
ска политика, докато се сти-
га до следващата голяма вой-
на. Следват неприкритото 
интегриране в Съветската 
империя и днешното откро-
вено слугуване на САЩ. Така-
ва е историята на „нашата” 
„независимост”.

Всъщност ние сме двойно 
зависими. Веднъж – от мест-
ните си господари, които се 
разпореждат с труда ни, за-
платата ни, свободното ни 
време и дори с децата ни. И 
после – от техните госпо-
дари, които се разпореждат 
с целия свят. Така е било от 
създаването на България, 
така и ще бъде, докато не 
сменим държавните инсти-
туции със самоуправляваща 
се федерация. Дотогава – чес-
тит 4 юли (пардон, Ден на Не-
зависимостта)! Гордейте се, 
че сте поданици на „първата 
национална държава в ЕС” (по 
думите на Главния ґ проку-
рор)! И бъдете доволни, ако не 
се налага да работите поне 
на този ден. •

Наблюдател

Кой е 
независим 
и колко 
независим е 
всъщност?
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Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
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Свръхчовекът

Анархията не е утопия, а „съ-
вършено, хармонично разви-
то” общество. Това ще бъде 
човешко общество, с всички 
проблеми, надежди и страхо-
ве на хората. Анархистите 
не смятат, че хората трябва 
да бъдат „съвършени” за анар-
хията. Те просто трябва да 
бъдат свободни. Очевидно е, 
че впоследствие свободното 
общество ще изгради хора, 
които са по-хармонично свър-
зани със своята индивидуал-
ност, индивидуалността на 
другите и нуждите на та-
кова общество. По този на-
чин ще намалеят социалните 
конфликти. Споровете ще бъ-
дат разрешавани по разумен 
начин – например с използва-
не на жури, трети лица или 
събрания на работните ко-
лективи и общности.

Подобно на аргумента, че 
„анархизмът е против човеш-
ката природа”, противници-
те на анархизма обикновено 
издигат аргумента, че анар-
хистите се опитват да съз-
дадат „свръхчовека” – хора, 
които не могат да бъдат 
покварени от властта, кои-
то някак си не са засегнати 
от изкривяванията на йерар-

хията, привилегиите и т. н. 
Анархистите не изискват 
човешко съвършенство, за-
щото хората не са безгреш-
ни и трябва да носят отго-
ворност за действията си 
пред другите хора. Създава-
нето на свръхчовека предпо-
лага концентрация на власт-
та в неговите ръце или в ръ-
цете на елита, върху който 
ще бъде прехвърлена отго-
ворността за действията 
на хората.

Трябва да се отбележи, че 
въпросът за създаването на 
„нов” човек често се повдига 
от десните и „анархо”-капи-
талистите, за да се дискре-
дитира истинският анар-
хизъм и да се оправдае за-
пазването на йерархичната 
власт и капиталистически-
те производствени отноше-
ния. Това тяхно „възражение” 

дискредитира собственото 
им твърдение, че са анархи-
сти, тъй като те явно счи-
тат за възможно да се създа-
де анархистично общество 
без анархисти! От само себе 
си се разбира, че ако едно 
анархистично общество се 
състои от хора, които все 
още се нуждаят от власт, 
то такова общество отново 
ще съживи държавата и от-
ново ще стане авторитарно 
и йерархично (т. е. неанархис-
тично).

Дори правителството да 
бъде свалено утре, същата 
система скоро ще бъде въз-
родена отново, защото си-
лата на властта не е в сама-
та себе си, а в хората. Тира-
нинът може да бъде глупак, а 
не свръхчовек. Силата му не е 
в личността му, а в суеверие-
то на хора, които мислят, че 

е редно да му се подчиняват. 
Докато съществува това су-
еверие, е безполезно да се 
реже главата на тиранията; 
хората ще създадат друга, 
защото не са свикнали да раз-
читат на себе си. (Джордж 
Барет, Възражения срещу 
анархизма).

С други думи анархията се 
нуждае от анархисти, за да я 
създадат и да може да оцелее. 
Тези анархисти не трябва да 
бъдат съвършени, а просто 
хора, които са се освободили 
от суеверието, че отноше-
нието на командване и под-
чинение е нещо необходимо. 
Така свободата, дадена на 
хората от „свръхчовеците”, 
може да им бъде отнета от 
тях. Изводът е ясен: анархи-
зъм, който изисква създаване-
то на „съвършен” човек, ще се 
провали. Този аргумент пре-

небрегва необходимостта 
от самостоятелни действия 
и самоосвобождение, за да се 
създаде свободно общество.

Анархистите не считат, 
че са необходими „перфектни” 
хора, защото анархистът не 
е освободител с божествена-
та мисия да избави човечест-
вото, а част от човечество-
то, движещо се напред към 
свободата. Да предположим, 
че анархистическата рево-
люция се е осъществила и се 
поднася на хората в готов 
вид, ако мога така да се изра-
зя. Много вероятно е те да не 
я приемат и да възстановят 
старото общество. Ако хо-
рата развият идеите за сво-
бода и се избавят от послед-
ната цитадела на тирания-
та – правителството, – то-
гава революцията наистина 
ще се извърши (Пак там).

Втората класа

За съжаление трябва да вклю-
чим този въпрос в тази кни-
га, защото знаем, че много 
политически идеологии явно 
вярват, че обикновените 
хора са твърде неразвити, 
за да управляват самостоя-
телно собствения си живот 
и обществото. Всички поли-
тически доктрини – и леви, 

Всеки, който чете елитарен текст, 
се смята за част от „избраниците“. 
Елитът обаче смята всички останали 

за хора „втора класа“
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m) Нацията не може да бъде 
нищо друго освен федерация на 
автономните провинции. На-
ционалният Конгрес се състои 
от делегати на всички провин-
ции или от тях и от делегати-
те на цялото национално насе-
ление, независимо от жител-
ството им в провинциите. 
Този национален конгрес няма 
право да се намесва в управле-
нието и вътрешния общест-
вен живот на провинциите, но 
ще изработи основните прин-
ципи на националната харта, 
които, след като бъдат утвър-
дени от конгреса, трябва да 
станат задължителни за всич-
ки провинции, които желаят да 
участват в националната фе-
дерация. Основните принципи 
на функциониране на Конгреса 
са изброени в член II. Въз осно-
ва на тях националният кон-
грес ще изготви национална-
та харта, от която провинци-
алните харти могат да се от-
клоняват във второстепенни 
точки, но не и в основните ґ 
разпоредби. Конгресът ще раз-
работи хартата за отноше-
нията между провинциалните 
федерации, ще гласува всич-
ки закони, наредби и меропри-
ятия, произтичащи от нужди-
те на целия народ, ще определи 
всички задължения и ще ги раз-
предели между провинциите, 
на които ще остави задачата 
да ги разпределят между общи-

ните. Най-накрая Конгресът 
ще контролира всички дейст-
вия на националния изпълните-
лен съвет, който винаги се из-
бира за времето между конгре-
сите, и ще приеме или отхвър-
ли неговите предложения. Кон-
гресът сключва съюзи с феде-
рациите на народите, решава 
въпросите на мира и войната 
и има право, винаги, за опреде-
ления период, да се разпорежда 
с набирането на националната 
армия. Националният съвет 
ще бъде само изпълнителният 
орган на волята на Конгреса. 
Националният трибунал реша-
ва всички дела между отделни-
те лица, асоциации, общини и 
провинции, както и споровете 
между провинциите. В случай 
на спор между провинциите и 
Конгреса, който се разглежда 
и решава от същия трибунал, 
провинциите могат да обжал-
ват неговото решение пред 
интернационален съд, ако та-
къв е установен.

n) Международната феде-
рация ще обхване всички на-
ции, които са се обединили във 
федерации на основата на из-
ложените по-горе принципи. 
Много е вероятно и желател-
но, когато отново настъпи 
времето на великата револю-
ция, всички народи, застана-
ли под знамето на народното 
освобождение, да си протег-
нат ръце един към друг, за да 
сключат траен и тесен съюз 
срещу коалицията от държави-

те, която ще застане под зна-
мето на реакцията. Този съюз 
първо ще формира ограничена 
федерация, която всъщност 
ще бъде зародишът на всеоб-
щата федерация на народите, 
за да обхване в бъдеще цялото 
земно кълбо. Международната 
федерация на революционните 
народи с конгрес, трибунал и 
управляващ съвет, които ще 
бъдат интернационални, ес-
тествено ще се основава на 
принципите на социалната ре-
волюция.

Приложени към 
международната 
политика, тези принципи 
са следните:

1) Всяка страна, всеки народ, 
голям или малък, слаб или силен, 
всеки регион, провинция или об-
щина имат абсолютното пра-
во да разполагат със своята 
съдба, да определят същест-
вуването си, да избират съ-
юзи, които искат да сключат, 
да се обединяват и разделят 
по собствено желание и спо-
ред своите нужди, без да се съ-
образяват с т. нар. историче-
ски права и с политическите, 
търговските или стратеги-
ческите нужди на държавите. 
За да бъде обединението част 
от едно цяло, истинско, пло-
дотворно и мощно, то трябва 
да бъде безусловно свободно. 
То трябва да бъде резултат 
единствено от местните, въ-

трешни нужди и взаимно при-
вличане на частите; един-
ствен съдник за тези потреб-
ности и за това взаимно при-
вличане могат да бъдат само 
самите части.

2) Пълно премахване на 
така нареченото историческо 
право и ужасното право на за-
воеванието, тъй като те про-
тиворечат на принципа на сво-
бодата.

3) Абсолютно отрицание 
на политиката на разширява-
не, на слава и могъщество на 
държавата – политика, която 
превръща всяка държава в кре-
пост, изключваща цялото ос-
танало човечество от своето 
обкръжение, и по този начин е 
принудена да гледа на себе си 
до известна степен като на 
цялото човечество. В резул-
тат държавата става само-
достатъчна, самоорганизира 
себе си като отделен свят, не-
зависим от човешката соли-
дарност, и търси своето бла-
годенствие и слава в злото, 
което причинява на други на-
роди. Страната завоевателка 
задължително става вътреш-
но поробена страна.

4) Славата и величието на 
един народ се състои един-
ствено в развитието на не-
говата човечност, а мярка на 
неговата сила, единство и на 
специфичната тежест на не-
говата вътрешна жизнеспо-
собност може да бъде само 
степента на неговата свобо-

да. Ако се вземе свободата за 
основа, тогава по необходи-
мост се стига до единство-
то, но от единството е труд-
но и може би невъзможно да 
се стигне до свободата. Кога-
то в този случай стигнат до 
свободата, то това се случва 
само по пътя на унищожаване 
на образувалото се вътре в 
нея единство.

5) Благополучието и сво-
бодата, както на народите, 
така и на отделната личност, 
са абсолютно солидарни, от-
където следва и абсолютната 
свобода на обмяната, на дело-
вите връзки и на придвижва-
нето в страните, обединени 
във федерацията. Премахва-
не на границите, паспортите 
и митата – всеки гражданин 
на страна, влизаща във феде-
рацията, трябва да се ползва 
с всички граждански и полити-
чески права във всички други 
страни, членуващи в същата 
федерация.

6) Тъй като свободата на 
всички – както на отделни-
те личности, така и на колек-
тивите – е солидарна, никой 
народ, провинция, община или 
сдружение не могат да бъдат 
потискани, без това да за-
страшава свободата на всич-
ки останали и те да не усетят 
тази заплаха. Всеки за всички и 
всички за всеки – това е свеще-
ният принцип на интернацио-
налната федерация.
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Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
и десни – съдържат това из-
искване. Независимо дали са 
„комунисти”, фашисти, или 
демократи, всички те прием-
ат, че само малцина избрани 
са творчески, интелигентни 
личности и че те трябва да 
властват над другите. Обик-
новено тази елитарност се 
маскира с елейна реторика 
за „свободата”, „демокрация-
та” и други баналности, с чи-
ято помощ идеолозите се оп-
итват да внушат на хората, 
че не трябва да се борят, не 
трябва да мислят критично, 
като им приказват това, кое-
то те искат да чуят.

Със сигурност не е изне-
нада, че тези, които вярват 
в „естествените” елити, ви-
наги принадлежат към упра-
вляващата класа. Трябва оба-
че да се отбележи, че малци-
на хора се смятат за „второ-
класни” и искат да работят 
като чистачи в илюзорния 
„идеал” на „реалния” капита-
лизъм. Всеки, който чете ели-
тарен текст, се смята за 
част от „избраниците”. Ели-
тът обаче смята всички ос-
танали за хора „втора класа”.

Изучаването на история-
та показва, че съществува 
елитна идеология, с която се 
оправдава съществуването 

на всички държави и управля-
ващи класи от появата им в 
ранната бронзова епоха. Тази 
идеология просто променя 
външните си форми, но не и 
съдържанието си. През Сред-
новековието например хрис-
тиянската идеология е оп-
равдавала властта на Църк-
вата. Най-полезна за свеще-
ническия елит е догмата, че 
всички хора имат „първоро-
ден грях”: хората са изначал-
но покварени и неспособни 
същества, които се нуждаят 
от „ръководството отгоре” 
чрез свещениците като не-
обходими посредници между 
обикновените хора и „Бога”. 
Идеята, че по-голямата част 
от хората са глупави и неспо-
собни да се самоуправляват, 
е ядрото на тази доктрина и 
остатък от Средновековие-
то.

На всички, които твърдят, 
че повечето са хора „вто-
ра класа” и не могат да раз-
вият нищо повече от „проф-
съюзно съзнание” (Ленин), мо-
жем да отговорим кратко и 
ясно, че това е абсурд, кой-
то не издържа дори на бегъл 
прочит на историята, осо-
бено тази на работническо-
то движение. Творческите 
способности на тези, които 
са се борили за свобода, чес-
то са наистина удивител-

ни и ако тази интелектуал-
на сила и вдъхновение не се 
виждат в „нормалното” об-
щество, това е най-катего-
ричният обвинителен акт 
срещу него, тъй като това е 
възможно само при йерархич-
ната система и е генерирано 
от властта.

Боб Блек пише: ти си това, 
което правиш. Ако вършиш 
скучна, глупава, монотонна 
работа, вероятно си скучен, 
глупав и банален. Работата 
е най-доброто обяснение за 
кретенизацията на всичко 
около нас, тя е по-лоша дори 
от такива слабоумни механи-
зми като телевизията и обра-
зованието. Хората започват 
работа в училище, в начало-
то на живота си, затворени 
в оковите на семейството, и 
свършват курса в старчески 
дом, свикнали с йерархията 
и поробени психологически. 
Способността им да водят 
самостоятелен живот е ат-
рофирала до такава степен, 
че се страхуват панически да 
не загубят господаря си, кой-
то им казва какво и как да пра-
вят. Покорството, с което 
са свикнали да работят, те 
прехвърлят в семейството и 
започват да възпроизвеждат 
тази система в политиката, 
в културата и във всичко ос-
танало. Задушат ли живота 

ти на работното място, ще 
се подчиняваш на йерархията 
и на началството във всичко 
(Отказ от Работата).

Когато елитите тръгнат 
да освобождават „отгоре”, 
хората ги смятат или за по-
редните потисници („комуни-
сти”), или че са тръгнали да 
гонят Михаля (като „обекти-
вистите” на Айн Ранд и пр.). 
Не е изненадващо, че всички-
те им подобни начинания се 
провалят. Само самоосво-
бождението може да дове-
де до свободно общество. 
Разрушителните и дефор-
миращи ефекти на властта 
могат да бъдат преодоле-
ни само със самостоятелни 
действия. Малкото приме-
ри за такова самоосвобож-
дение доказват, че повечето 
хора, които не са вярвали, че 
са способни да живеят сво-
бодно, се оказват способни 
на много повече от решава-
нето на този проблем.

Онези, които провъзглася-
ват своето „превъзходство”, 
често го правят от страх, 
че един ден властта им може 
да бъде премахната от осво-
бодените от оковите на 
властта и печалбата хора, 
които са разбрали по думите 
на Макс Щирнер, че големите 
са големи, само защото ние 
сме коленичили пред тях.

Ема Голдман казва за равен-
ството на жените, че изклю-
чителните постижения на 
жените във всяка сфера на жи-
вота опровергаха окончател-
но всички приказки за тяхна-
та непълноценност. Продъл-
жават да се вкопчват в този 
фетиш, защото не мразят 
нищо повече от предизвика-
телството, отправено към 
тяхната власт. Това е харак-
терно за всяка власт, било 
то отношението на капита-
листа към своите работни-
ци-роби, или отношението на 
мъжа към жената. Навсякъде, 
където жената успее да избя-
га от клетката, тя постига 
големи успехи (Видението в 
Огъня).

Същото може да се каже и 
за успешните експерименти 
на работническото самоу-
правление по време на Испан-
ската революция. Както каз-
ва Русо: когато виждам как 
маса голи диваци презират 
европейската свинщина и по-
насят глад, огън, меч и смърт, 
за да запазят единствено 
своята независимост, ми 
се струва, че не подобава на 
роби да разсъждават за сво-
бода (Ноам Чомски. Анархи-
зъм, марксизъм и надежда за 
бъдещето: Червено-черната 
революция). •

(Следва)
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ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Из „Революционния катехизис“ на Бакунин
7) Никоя страна, влизаща 

във федерацията, не трябва 
да има постоянна армия и не 
трябва да има такава органи-
зация, в която войникът се от-
деля от гражданина. Постоян-
ните армии и военщината са 
източник на разруха, разврат, 
тъпота и тирания във въ-
трешността на страната и 
са заплаха за независимостта 
и благосъстоянието на всички 
останали страни. Всеки здрав 
гражданин трябва, ако е необ-
ходимо, да стане войник, за да 
защити своето огнище или 
свобода. Националната отбра-
на трябва да бъде организира-
на във всяка страна по общини 
и провинции, приблизително 
както това е в Швейцария.

8) Интернационалният Кон-
грес се състои от делегати на 
всички народи или от тях и пре-
ки делегати на цялото населе-
ние на световната федерация 
без разлика на националност-
та им. Този федерален конгрес 
ще състави международна хар-
та и той единствен е упълно-
мощен да разработи и да до-
пълва, в съответствие с изис-
кванията на времето, конфе-
дералното законодателство. 
Единствената цел на интерна-
ционалния съд е да разрешава 
споровете между страните и 
техните провинции като най-
висша инстанция. Възможни-
те разногласия между отделни 

национални федерации могат 
да бъдат разрешавани на пър-
ва и последна инстанция от 
международния Конгрес, който 
решава безапелационно и всич-
ки въпроси на общата полити-
ка, както и военните въпроси 
от името на революционната 
федерация срещу реакционна-
та коалиция.

9) Никоя национална феде-
рация не може да води война 
срещу друга национална феде-
рация. След като Интернацио-
налният Конгрес е взел свое-
то решение, федерацията, за 
която се отнася това реше-
ние, трябва да се съобрази. 
Ако това не стане, всички ос-
танали национални федерации, 
които са членове на интерна-
ционалната федерация, тряб-
ва да прекъснат федералните 
връзки с нея, да я поставят из-
вън федералното законодател-
ство, солидарност и комуника-
ция и в случай на нападение от 
нейна страна срещу тях, да се 
въоръжат срещу нея.

10) Всички страни, принад-
лежащи към революционната 
интернационална федерация, 
са длъжни да участват актив-
но във всяка война, която една 
от тях ще бъде принудена да 
води със страна, която не при-
надлежи на федерацията. Пре-
ди да обяви война, всяка нацио-
нална федерация трябва да я 
заяви в Конгреса и след това 
да я обяви, ако международни-
ят Конгрес е установил, че има 

достатъчно основание за вой-
на. В този случай изпълнител-
ният интернационален феде-
ративен съвет поема в свои 
ръце делото на нападнатата 
страна и изисква от името на 
цялата революционна федера-
ция незабавно удовлетворение 
от страна на държавата напа-
дател. Ако обаче Конгресът за-
ключи, че в дадения случай няма 
нито нападение, нито реална 
провокация, той ще посъветва 
федерацията, подала жалбата, 
да не започва война, и ще я уве-
доми, че ако въпреки това е ре-
шила да воюва, ще трябва да 
води тази война сама.

11) Трябва да се надяваме, че 
с течение на времето страни-
те, съставляващи федерация-
та, ще се откажат от разто-
чителството да имат свои 
отделни представителни ми-
сии във всяка страна и ще се 
задоволят с една обща такава 
мисия за всички национални фе-
дерации.

12) Ограниченията, които 
международната революцион-
на федерация поставя спря-
мо народите, които по-късно 
биха поискали да се присъеди-
нят към нея, трябва да отпад-
нат, като тя остане отворе-
на за тях въз основа на идеите 
и активната солидарност на 
революцията, както я изложи-
хме тук. Никога, никому и при 
никакви обстоятелства оба-
че тя не трябва да прави от-
стъпки относно тези принци-

пи. Само народите, които при-
емат принципите, изброени в 
член II, могат да влязат във фе-
дерацията.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА (член 
II): делегатите на конгреси-
те и членовете на съветите 
и трибуналите отдолу-нагоре 
са изборни, подлежащи на смя-
на и отзоваване по всяко вре-
ме от делегиралия ги въоръжен 
народ, който ги е снабдил с им-
перативни мандати. Решени-
ята по екзистенциалните въ-
проси се вземат с консенсус, а 
по второстепенните – с мно-
зинство. Малцинството, кое-
то не е съгласно с тях, има пра-
вото да напусне общността и 
да образува нова, с всички про-
изтичащи от този му акт по-
следствия.

13) Социална организация. 
Без политическо равенство 
не може да има истинска поли-
тическа свобода, но политиче-
ското равенство е възможно 
само тогава, когато се уста-
нови икономическо и социално 
равенство.

а) Равенството не означава 
нито изравняване на индивиду-
алните различия, нито инте-
лектуална, морална и физиче-
ска тъждественост на хора-
та. Това разнообразие от спо-
собности и сили, тези разли-
чия на раса, националност, пол, 
възраст сред хората не са со-
циално зло, а напротив, пред-
ставляват богатството на 
човечеството.

b) Равенството и справед-
ливостта изискват само едно: 
такава структура на обще-
ството, при която всяко чо-
вешко същество, когато се 
роди, да намери в него, докол-
кото това не зависи от при-
родата, а от обществото, съ-
щите средства за развитие 
в детството и юношество-
то си до пълна зрялост – пър-
во във връзка с възпитанието 
и образованието му, а по-късно 
и за упражняване на силите си, 
с които природата го е надари-
ла да работи. Това е равенство 
в началната точка, което из-
исква справедливост за всич-
ки, но последната ще бъде не-
възможна, докато съществува 
правото на наследяване.

c) Справедливостта и дос-
тойнството на човека изис-
кват всеки да бъде син само 
на своите собствени дела. Ние 
отхвърляме с възмущение дог-
мата за първородния грях, на 
наследствения позор и отго-
ворност. Със същата после-
дователност трябва да от-
хвърлим митичната наслед-
ственост на добродетелите, 
на фалшивото наследяване на 
почестите и правата, както и 
наследяването на имущества-
та. Наследникът на някаква 
собственост вече не е син на 
собствените си дела и по от-
ношение на отправната точ-
ка е в привилегировано положе-
ние. •

(Следва)
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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	Петракакос
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

Никос Романос

Никос Романос, Андреас-Дими-
трис Бурзукос, Янис Михаили-
дис и Димитрис Политис са 
арестувани след преследване 
с автомобил на 01.02.2013 г. 
след двойния обир на пощен-
ски клон и клон на Земеделска-
та банка във Венвенто, Коза-
ни.

Никос поема отговорност-
та за своето участие в анар-
хистките подпалвачески гру-
пи FAI „Пламъци на хоризонта”, 
звеното на FAI „Пожар в гале-
рите” и „Борбено малцинство”, 
но отрича всякакво участие в 
групата „Огнени сенки”, в кое-
то също е обвинен. Обвинен е 
също така в членство в Заго-
вора на огнените ядра (ЗОЯ), 
което както той, така и ЗОЯ 
отрича.

Процесът започва на 
30.11.2013 г. и приключва на 
1.10.2014 г. Другарите са осъ-
дени за двойния обир, но са оп-
равдани по обвинението за 
членство в ЗОЯ. Никос получа-
ва 15 години и 10 месеца и е 
освободен през 2019 г. •

Олга Економиду
Арестувана след нощен обиск 
от специалните антитеро-
ристични полицейски части 
на 14.03.2011 във Волос за-
едно с други 4-ма членове на 
ЗОЯ. През декември 2014 г. е 

осъдена на 25 години затвор 
по делото срещу ЗОЯ.

Другарката вече е съдена 
за участие в улични схватки 
по време на демонстрацията 
в памет на протестите в По-
литехниката на 17.11.1998 г. 
Обвиняема е по делото Во-
лос (обир на банка от преоб-
лечени като полицаи), за екс-
плозиви и оръжие, намерени у 
други обвиняеми по същото 
дело (арести в Пирея и Кали-
теа), делото за 14-е бомби по 
пощата, за 250 нападения на 
ЗОЯ между 2008 и 2011 г., за 
текста в солидарност с анар-
хисткия скуот Надир през ок-
томври 2011 г. и за подстре-
кателство по плана Феникс. 
Разследвана е също по делото 
Ардире, заведено от италиан-
ската прокуратура през юни 
2012 г., която твърди, че е на-
мерила и конфискувала нейни 
писма в домовете на итали-
анските другари, обвинени по 
делото.

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

В памет на бай Кръстьо Павлов

На 29.10.2020 г. в с. Покровник, 
община Благоевград, спря да 
тупти сърцето на приятеля 
и съидейника, анархиста Кръс-
тьо Иванов Павлов – бай Кръс-
тьо.

Месец по-рано му изпра-
тих книгата „Без бог, без гос-
подар” на неговия приятел Бо-
рислав Менков. Тогава той ми 
каза: Елате, имам нещо да ви 
дам. Заради епидемията отло-
жих пътуването. Жалко!

Усещайки края си, пред не-
гов племенник е заръчал две 
неща: да бъде погребан при 
брат си Славейко и да не се 
унищожава архивът му.

Кръстьо Павлов е роден на 
19.12.1927 г. в гр. Сандански. 
Става анархист под влияние-
то на по-големите си братя 
Славейко и Радко.

Анархизмът – пише бай 
Кръстьо – е съчетание на ху-
манност, солидарност, сво-
бода, равноправие и социална 
правда. Заради това възприех 
тези идеи.

На 13.06.1949 г. е аресту-
ван и след 115 денонощия с 
разпити и побои е изпратен 
в концлагера „Белене”, където 
преди него болшевишките из-
верги „възпитават” двамата 
му братя.

На 19.06.1951 г. е освобо-
ден. Две години по-късно успя-
ва да премине нелегално в Гър-
ция и след още две години се 
установява във Франция. През 
1957 г. се записва да следва 
архитектура в Женева. Там се 
жени за германката Доротея, 
с която се преместват в Гер-
мания, където се дипломира 
като архитект.

В Германия участва дей-
но в групата на Амнести Ин-
тернешънъл за предоставяне 
на информация за репресиите 
в България. Поддържа връзка с 
много анархисти от Европа, 
Америка и Австралия.

От 1991 г. е в България, къ-
дето участва във всички ме-
роприятия на Федерацията 
на анархистите. Виждам го на 
груповите снимки в Белене, в 
Калофер, на конгрес в Пловдив, 
на паметника на Икономов в 
Белица…

Бай Кръстьо се чувстваше 
задължен към своите идейни 
приятели, загинали от болше-
вишки куршуми. През август 
2001 г. покани анархистите 
от страната на откриване-
то на паметника на поета-
анархист Кръстьо Хаджиива-
нов, дело най-вече на архите-
кта бай Кръстьо. Беше знаме-
нателно събитие. През 2015 
година се появи книжката 
„Спомени за Никола Янкулов”, 
чийто съставител е пак той.

Ценях и обичах Славейко 
Павлов. Аз въведох на компю-
тър книгата му „Одисеята 
на един анархист”. Обикнах 
и бай Кръстьо. Често се чу-
вахме. Когато спря да идва в 
Белица, почнахме да го посе-
щаваме на село. Лъчезар му 
гостува, след това двамата 
с него бяхме цял ден в къща-
та му в Покровник. Тогава ни 
даде снимки и други архивни 
неща. Други приятели също 
ходеха при него, както и внуч-

ката на бележития анархист 
Иван Рачев. Брат му Радко и 
негови племенници се гриже-
ха за здравето му. Като раз-
бра, че работя върху книга за 
Борислав Менков, взе участие 
във финансирането на издава-
нето ґ.

Още много добри думи 
може да се кажат за арх. Кръс-
тьо Павлов.

Нека бъде светла паметта 
за него! •

Костадин Зяпков
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Затворници анархисти
През 2016 г. е осъдена на 

115 години затвор заедно с 10 
други члена на ЗОЯ по делото 
за плана за бягство.

Olga Ekonomidou, Dikastiki Fylaki 

Korydallou, Gynaikeies Fylakes, TK 18110, 

Athens/Greece

Костас Сакас

Арестуван на 4 декември 
2010 г. по делото Неа Смирни 
(притежаване на оръжие и екс-
плозиви). През януари 2014 г. е 
освободен под гаранция, след 
което преминава в нелегал-
ност. През декември 2014 г. 
е осъден задочно на 16 годи-
ни. Арестуван е заедно с Ма-
риос Сеисидис през август 
2016 г. и е осъден на 2 годи-

ни и 9 месеца за фалшиви до-
кументи и регистрационни 
номера, кражба на автомо-
бил и оказана съпротива. На 
12 юни 2019 г. Сакас е аресту-
ван в Солун заедно с Янис Ди-
митракис и Димитра Сириану 
по време на експроприация на 
охраняван автомобил, зареж-
дащ банкомат в универси-
тетска болница.

Kostas Sakkas, Dikastiki Fylaki 

Korydallou – A’ Pteryga, TK 18110, 

Korydallos, Athens/Greece

Йоргос 
Полидорос
Арестуван е на 14.03.2011 г. 
във Волос на същия нощен 
обиск, заедно с Олга Економи-
ду и други трима членове на 
ЗОЯ. Осъден е на 25 години по 
същите обвинения като Еко-
номиду.

Съден е също така от ита-
лианската държава по дело, 
заведено от Силвио Берлуско-
ни за изпратена до него бомба 
по пощата и е разследван по 
делото Ардире, заведено от 
италианската прокуратура 
през юни 2012 г.

Йоргос е осъден на 115 го-
дини за опита за бягство с 
взривяване на част от сте-
ната на затвора Коридалос 
през 2015 г., на 27 години за 
14-е бомби по пощата, изпра-

тени до международни орга-
низации и посолства в Гърция 
и чужбина от ЗОЯ през 2010 г. 
и намерените оръжия на арес-
та във Волос, 21 години за по-
дстрекателство по проекта 
Феникс (взривяване на колата 
на директора на затвора Ко-
ридалос и бомба по пощата до 
бившия шеф на антитерорис-
тичните части), докато изле-
жава присъдата в затвора, и 
24 години за 160-е бомбени на-
падения и палежи на ЗОЯ през 
2008–2011 г.

Съден е също така за опи-
та за бягство през 2011 г. и 
друг опит за бягство с верто-
лет през февруари 2016 г.

През март 2015 г. участ-
ва в гладна стачка в затво-
ра и изпада в прединфарктно 
състояние със съпътстващи 
проблеми с черния дроб и да-
лака.

Giorgos Polydoros, Dikastiki Filaki 

Koridallou, Eidiki Pteryga, Koridallos, TK 

18110, Athens/Greece 

Спирос 
Христодулу

На 29 май 2015 г. по време на 
антитерористична операция 
на гръцката полиция в райо-
на Неа Анхиалос в Магнезия 
(близо до град Волос) Спирос 
Дравилас е намерен мъртъв 
в скривалище при неизясне-
ни обстоятелства. Полицей-
ската операция срещу т. нар. 
„крадци Дистомо” завършва 
не само със смъртта на Дра-
вилас (нелегален бунтовник и 
бивш затворник), но и с арес-
та на Григорис Циронис (дру-
гар анархист, особено акти-
вен през последните две де-
сетилетия, нелегален от 
2006 г.) и Спирос Христодулу 
(нелегален бунтовник и бивш 
затворник).

Spyros Christodoulou, Dikastiki Filaki 

Korinthou, TK 20100, Korinthos/Greece

Мариос 
Сеисидис

Другарят Мариос Сеисидис 
е оправдан за шест от оби-
рите, в които е обвинен, но 
е признат за виновен за бан-
ковия обир на улица Солонос и 
три последователни „опита 
за убийство“ (на охранителя 
на банката и двама полицаи). 
Осъден е общо на 36 години 
затвор.

Marios Seisidis, Dikastiki Fylaki 

Korydallou, A’ Pteryga, TK 18110, 

Korydallos, Athens/Greece •

(Следва)
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Беларус: срещу капитализма и диктатурата
Комисията за връзки на Меж-
дународната федерация на 
анархистите (CRIFA) изразява 
своята подкрепа и интерна-
ционална солидарност с бор-
бите на хората в Беларус сре-
щу диктатурата на Алексан-
дър Лукашенко, с масовото 
движение, в което участват 
и нашите другари анархисти 
там. Ситуацията в Беларус се 
характеризира с авторитар-
на диктатура, продължаваща 
вече 26 години, настоящата 
икономическа криза, кризи в 
здравеопазването и общест-
вените услуги. Вълна от про-
тести изпълни площадите на 
страната, за да поиска отте-
глянето на диктатора. Като 
анархисти ние не се вълнуваме 
от дебата относно това дали 
последните президентски из-
бори са били честни, или не. 
Ясно е, че хората в Беларус каз-
ват „стига”: те вече не искат 
правителство, което да ги 
бие, потиска и обрича на глад.

Ние сме солидарни с белору-
ските политически затворни-
ци и настояваме за незабавно-
то им освобождаване. Освен 
това настояваме за възста-
новяване на работа на всички 
работници, загубили прехрана-
та си заради участие в стач-
ки или протести, и настоява-
ме за незабавно прекратява-
не на репресиите. Осъждаме 

насилието и злоупотребите 
с политически практики, с въ-
оръжените сили или военизи-
раните формирования, които 
произволно задържат, бият 
и измъчват политическите 
опоненти на режима. Ние сме 
за падането на авторитарна-
та власт, понеже тя е тъжен 
остатък от тоталитаризма 
на бившия Съветски съюз и 
вече служи като оръжие за ми-
литаристическата страте-
гия на Русия на Путин, която 
използва съседната си държа-
ва за военна опора.

Също както се противо-
поставяме на руския мили-
таризъм в Беларус, ние се 
противопоставяме на мили-
таризма на Атлантически-
те държави от НАТО посред-
ством силите им, базирани в 
Балтийските републики. Про-
тивопоставяме се на всички 
армии и всички войни, които 
се водят от държавите сре-
щу народа. По същия начин 
не приемаме настоящата ре-
торика на западната „свобо-
да”, нито възможността за 
посредническа роля на Евро-

пейския съюз. Единствената 
роля, която ЕС има, е да за-
щитава интересите на евро-
пейския капитализъм и зато-
ва като интернационалисти 
ние сме против тази инсти-
туция.

Вместо това призовава-
ме за международна солидар-
ност между всички работни-
ци и потиснати хора. Солидар-
ност между всички социални 
движения, ангажирани с про-
блемите на хората на Изток, 
на Запад, със синдикализъм, с 
права на работниците. Соли-

дарност с борещи се за право 
на жилище, с феминистките и 
LGBTQ организации, с органи-
зации за защита на земята и 
околната среда. Солидарност 
с борбите, срещу спекуланти-
те. За солидарност и взаимо-
помощ между хората. Подкре-
пяме на окупирането на прос-
транства, производството 
на алтернативни култури и 
защитата на гражданското 
общество и всички човешки 
права и свободи. Солидарни 
сме срещу експлоатацията и 
авторитаризма.

Само прякото участие на 
хората в борби, инициира-
ни отдолу, може да промени 
страната и да създаде движе-
ние, което да постигне пове-
че от подмяната на старото 
правителство с ново – пове-
че или по-малко корумпирано, 
повече или по-малко автори-
тарно. Наред с всички дру-
ги предизвикателства, пред 
които е изправено човечест-
вото, настоящата пандемия 
потвърждава, че държавата 
и капитализмът не работят, 
когато става въпрос за необ-
ходимост от солидарност. 
Цялото общество трябва да 
се промени към равенство и 
свобода, а анархизмът е пове-
че от всякога възможността 
да постигнем това. •

CRIFA
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Анархизмът в САЩ
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Свободната любов е важна 
тенденция в американския ин-
дивидуалистически анархи-
зъм. Свободната любов на-
бляга особено на правата на 
жените, тъй като повечето 
сексуални закони ги дискрими-
нират – например брачните 
закони и законите срещу про-
тивозачатъчните средства. 
Най-значимото периодично из-
дание за свободната любов е 
„Луцифер Светлоносец” (Lucifer 
the Lightbearer, 1883–1907) под 
редакцията на Моузес Харман 
и Лоис Уейсбрукър. Езра Хейу-
уд и Анджела Хейууд издават 
също така „Словото” (The Word, 
1872–1890; 1892–1893). М. Е. 
Лазаръс е виден американски 
индивидуалист анархист, за-
стъпник за свободната любов.

Хъчинс Хапгууд е американ-
ски журналист, писател, инди-
видуалист и философ на анар-
хизма, добре известен в бохем-
ските среди на Ню Йорк около 
началото на 20 век. Застъпник 
на свободната любов и после-
довател на германските фило-
софи Макс Щирнер и Фридрих 
Ницше.

Целта на „Луцифер Светло-
носец” според Харман е да по-
могне на жената да скъса вери-
гите, които от векове я прико-

вават към мъжки закони – ду-
ховни, икономически, трудови, 
обществени и особено сексу-
ални, – с убеждението, че до-
като жената не осъзнае своя-
та индивидуална отговорност 
във всички човешки начина-
ния и особено в присъщите за 
нея – възпроизводството на 
човечеството, – няма да има 
съществен напредък към една 
по-развита и истинска цивили-
зация. Името е избрано, защо-
то Луцифер, древното име на 
Зорницата, която днес нарича-
ме Венера, за нас е несравнимо 
като име на вестник, поста-
вил си за цел да освети пътя на 
тънещите в мрак. През февру-
ари 1887 г. редакторите и из-
дателите на „Луцифер” са арес-
тувани за нарушение на Закона 
„Комсток”, след като публику-
ват писмо, заклеймяващо при-
нудителния секс в брака, който 
авторът обявява за изнасилва-
не. Законът „Комсток” изрично 
забранява публично и печатно 
обсъждане на всякакви теми, 
считани за неприлични и раз-
вращаващи, а обсъждането на 
изнасилването, макар и прес-
тъпно деяние, се счита за не-
прилично. Окръжната прокура-
тура на Топика, Канзас повдига 
216 обвинения. През февруари 
1890 г. Харман, вече едноличен 
издател на „Луцифер”, отново е 

арестуван по обвинения за по-
добна статия, написана от ню-
йоркски лекар, и прекарва голя-
ма част от следващите шест 
години в затвора. През 1896 г. 
„Луцифер” се премества в Чика-
го, но съдебният тормоз про-
дължава. Федералните пощи 
изземват и унищожават реди-
ца броеве на вестника и през 
май 1905 г. Харман отново е 
арестуван и затворен за раз-
пространението на две ста-
тии, озаглавени „Въпросът за 
бащинството” и „Още разми-
сли за сексологията” от Сара 
Крайст Кемпбъл. Осъден на 
една година каторжен труд, 
здравето на 75-годишния ре-
дактор рязко се влошава. След 
24 години „Луцифер” престава 
да излиза през 1907 г. и е пре-
именуван в по-научния „Аме-
рикански вестник за евгени-
ка”. Той също има много проти-
вници и Моузес Харман прекар-
ва две години в затвора, след 
като съдът решава, че изда-
ваният от него вестник е не-
приличен по печално известния 
Закон „Комсток”. В конкретния 
случай съдът възразява срещу 
три писма до редактора, едно-
то от които описва страда-
нията на жена, изнасилена от 
своя съпруг с разкъсани шево-
ве от скорошна операция след 
тежко раждане и силен кръво-

излив. В писмото се изразява 
възмущение от това, че жена-
та не може да търси възмез-
дие по съдебен ред. Езра Хейу-
уд, също вече съден по Закона 
„Комсток” за памфлет срещу 
брака, препечатва писмото в 
солидарност с Харман и също е 
арестуван и осъден на две го-
дини затвор.

Философията на Хейууд изи-
грава решаваща роля за раз-
пространението на идеите на 
индивидуалистическия анар-
хизъм с непрекъснатото пре-
печатване на произведения на 
Джозая Уорън, автор на „Ис-
тинската цивилизация” (1869) 
и Уилям Б. Грийн. На конферен-
ция на Лигата за синдикални 
реформи на Нова Англия през 
1872 г. в Бостън, Хейууд пред-
ставя Грийн и Уорън на бъде-
щия издател на вестник „Сво-
бода” (Liberty) Бенджамин Тъкър. 
Хейууд вижда в несъразмерна-
та концентрация на капитал 
в ръцете на малцина резултат 
от избирателното удостоява-
не на определени лица и органи-
зации с държавни привилегии. 
В „Словото” пишат Джозая Уо-
рън, Бенджамин Тъкър и Дж. К. 
Инголс. В началото „Словото” 
представя свободната любов 
като второстепенна тема в 
контекста на цялостните син-
дикални реформи, но по-късно 

се посвещава изцяло на нея. Тъ-
кър е деен дописник в издание-
то, но по-късно се разочаро-
ва от съсредоточаването му 
върху свободната любов вмес-
то към предпочитаната от 
него икономика. Отношенията 
между Тъкър и Хейууд също се 
охлаждат, но когато Хейууд е 
хвърлен в затвора за своята 
защита на противозачатъчни-
те средства от август до де-
кември 1878 г. по Закона „Ком-
сток”, Тъкър напуска „Радика-
лен преглед” (Radical Review), за 
да поеме редакцията на „Сло-
вото” на Хейууд. След излиза-
нето на Хейууд от затвора 
„Словото” се посвещава изця-
ло на свободната любов и де-
монстрира пълно незачитане 
на закона, като публикува ма-
териали за противозачатъч-
ни средства и открито обсъж-
да сексуални въпроси. Тъкър не 
одобрява тази политика, защо-
то е убеден, че за да бъде ефек-
тивна, свободата трябва пър-
во да намери своето приложе-
ние в икономическата сфера.

М. Е. Лазаръс е американски 
индивидуалист анархист от 
Гънтърсвил, Алабама. Той е ав-
тор на няколко есета и анар-
хистически памфлета, сред 
които „Земевладение: анархис-
тически възглед” (1889). Про-
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Необходимостта от антикапиталистически синдикати
Тази година станахме част от 
поредната капиталистическа 
криза, която атакува наши-
те условия за живот, общува-
не и най-вече нашите работ-
ни места. Профсъюзите от-
ново се оказаха лоялна част 
от системата, която поста-
вя интересите на работници-
те на последно място. Исто-
рически погледнато, в такива 
моменти на масово недовол-
ство се появяват нови форми 
на управление и контрол в едно 
общество. Съчетано със скок 
в техническия напредък на чо-
вечеството, какъвто през по-
следните 30 години несъмне-
но е налице, предпоставките 
за нова форма на организира-
на работническа класа не биха 
могли да бъдат по-добри. Как-
во обаче трябва да научим от 
грешките на днешните син-
дикати и какви алтернативи 
имат тези организации?

Профсъюзите, както ги по-
знаваме днес, започват свое-
то съществуване още преди 
1800 година в Англия. Индус-
триалната революция и ней-
ните последици са основната 
причина, заради която работ-
ниците решават, че е неизбеж-
но да съберат силите си срещу 
все по-нечовешките условия на 
труд. Първоначално тези съ-
юзи са били малки. Работници-
те в едно предприятие не са 
имали връзка с работниците 
от други предприятия и един-
ствената им цел е била да раз-
решат спорове и проблеми с 

конкретния началник на своя-
та фирма. С течение на вре-
мето тези малки профсъюзи 
са се слели и така са били съз-
дадени първите големи синди-
кати с достатъчно ресурси за 
да издържат постоянни пред-
ставители и нарастваща бю-
рократична структура. Тези 
развития са довели до добре 
познатия за нас феномен: проф-
съюзите са се превърнали от 
средство за постигане на кон-
кретни цели в организации, чия-
то основна цел е самоиздържа-
нето и самосъхранението.

Причината, която тези син-
дикати изтъкват за своето 
съществуване, е именно необ-
ходимостта работниците и 
техните интереси да имат 
представителство пред ра-
ботодателите и държавата. 
Проблемите тук са два: първо, 
че твърде много внимание се 
влага в това кой да бъде наче-
ло на тази организация и как тя 
може да стане по-голяма (раз-
растването винаги е цел на 
бюрокрацията) и твърде мал-
ко значение имат интереси-
те и целите на работниците, 
които да бъдат представлява-
ни. И второ, щом представи-
телството на работниците 
е целта, значи организацията 
загърбва всякаква съпротива 
срещу несправедливия социа-
лен ред и експлоатационната 
система и вместо това тър-
си най-добрите условия за ра-
ботниците в рамките на тази 
система. Така синдикатите се 

превръщат в част от капита-
листическата система, къде-
то в ролята си на посредници 
между работници и работода-
тели се поставят в зависимо-
сти от грешната страна.

Каква е алтернативата?

През 1919 година в Германия 
има неуспешна революция. 
След поражението в Първата 
световна война работниците 
изливат своето недоволство 
и започват мащабна стачка, 
която е потушена от власти-
те. Работниците осъзнават, 
че трябват по-преки дейст-
вия и окупират предприятия 
и фирми в индустриалния ре-
гион Рур. Освен това масово 
прекратяват членството си 
в профсъюзите и създават но-
вия „Съюз на свободните ра-
ботници в Германия” със 112 
000 члена, който явно подкре-
пя анархосиндикализма. Основ-
ната цел на тази анархосин-
дикалистка организация е да 
използва масовата стачка на 
немските работници за пре-
махване на частната собстве-
ност върху предприятията и 
да даде тяхното управление 
в ръцете на самите работни-
ци. Заедно тези предприятия 
е трябвало да образуват кому-
ни, така че принципът на само-
управление да се пренесе в ос-
таналите сфери на социалния 
и политическия живот. Пре-
махването на паричната сис-
тема и производството за пе-

чалба също е било поставено 
като цел. Така, стъпка по стъп-
ка, е трябвало да бъде премах-
нат контролът на капиталис-
тическата система и държа-
вата над работниците. Нати-
скът на социалдемократиче-
ското правителство, подкре-
пено от много работници, кои-
то не са подкрепяли идеята за 
премахване на парламентариз-
ма, свежда членската маса на 
„Съюза на свободните работ-
ници” до 25 000 през 20-е годи-
ни на миналия век.

През 1936 година анархосин-
дикалистката организация На-
ционална конфедерация на тру-
да в Испания си поставя като 
цел да предостави управление-
то на предприятията в стра-
ната на работниците в тях и 
в половината страна това се 
случва наистина. Милиони ра-
ботници започват да управля-
ват предприятия пряко и чрез 
общи съвети. В условията на 
гражданска война срещу Фран-
ко обаче Националната кон-
федерация на труда няма как 
да осъществи първоначалния 
си план за премахване на дър-
жавните структури и прави 
фатална грешка. Като влиза 
в правителството, организа-
цията от революционна се пре-
връща в реформистка, използ-
ва съществуващите механи-
зми на власт и контрол, вмес-
то да ги премахне.

Анархосиндикалистите зна-
ят, че работниците могат да 
постигнат своите цели само 

чрез преки действия и масови 
стачки, докато традиционни-
те профсъюзи се обвързват 
със силни партийни структу-
ри и разделят проблемите на 
икономически и политически, 
като профсъюзите се заемат 
само с икономическите реше-
ния и оставят политическите 
решения на партиите.

Няма никакво съмнение, че 
условията на труд днес се про-
менят коренно: щом в бъдеще 
ще бъде необходимо да рабо-
тим от вкъщи, кой ще плаща 
допълнителните разходи за ин-
тернет, ток, техника (компю-
тър) и така нататък? Работо-
дателите ще се съобразят ли 
с нуждите на родители с деца 
и ще им позволят ли по-гъвка-
во работно време? Разходите 
на предприятията (парно, ток, 
вода) няма ли да намаляват 
значително, след като офиси-
те оставят празни и служи-
телите работят от дома си? 
Тези пари в какво ще се вла-
гат? Нито днешните профсъ-
юзи, нито сегашната капита-
листическа система могат да 
дадат нужните отговори на 
тези въпроси. Единственият 
начин работниците и служи-
телите да се възползват от 
дигиталната революция и но-
вите условия на труд е силна 
анархосиндикалистка органи-
зация, която да ги изведе на ма-
сова стачка с цел пряк демокра-
тичен контрол на работници-
те в техните фирми. •

Пика пика
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ИСТОРИЯ НА АНАРХИЗМА

Анархизмът в САЩ
чут цитат на Лазаръс е „всеки 
глас за държавна служба е оръ-
дие за моето поробване”. Ла-
заръс има интелектуален при-
нос и към движението на фу-
риеризма и свободната любов 
от 1850-е – група за социални 
реформи, която се застъпва в 
най-крайните си искания за от-
хвърляне на официалния брак.

Свободомислието като фи-
лософска и активна позиция 
заема важно място в северно-
американския индивидуалисти-
чески анархизъм. В САЩ сво-
бодомислието е по същество 
антихристианско, антиклери-
кално движение, чиято цел е да 
направи личността политиче-
ски и духовно свободна да взе-
ма самостоятелно решения 
по религиозни въпроси. Редица 
дописници на „Свобода” са ви-
дни фигури както в движение-
то за свободомислие, така и в 
анархизма. Индивидуалистът 
анархист Джордж Макдоналд 
известно време е един от ре-
дакторите на „Свободомислие” 
(Freethought) и „Търсачът на ис-
тината” (The Truth Seeker). Мно-
го анархисти са пламенни за-
стъпници на свободомислие-
то – материали от свободо-
мислещите вестници „Луциф-
ер Светлоносец”, „Свободоми-

слие” и „Търсачът на истина-
та” се публикуват в „Свобода”. 
Църквата се заклеймява едно-
временно като съучастник на 
държавата и като потисник 
сама по себе си.

Волтерин де Клер е аме-
риканска анархистка и феми-
нистка, плодовита писателка 
и ораторка срещу държавата, 
брака и господството на ре-
лигията върху сексуалността 
и живота на жените. Започна-
ла своя път от движението за 
свободомислие, де Клер е при-
влечена в началото от инди-
видуалистическия анархизъм, 
но еволюира през мютюализма 
до анархизъм без прилагателни. 
Тя счита, че всяка система е 
приемлива, стига да не упраж-
нява принуда. Според писате-
ля анархист Иън Маккей обаче 
тя изповядва идеалите на без-
държавния комунизъм. На своя 
лекция, озаглавена „Сексуално 
робство”, през 1895 г. де Клер 
заклеймява идеалите на красо-
тата, които принуждават же-
ните да деформират своите 
тела, и практиките за социа-
лизация на децата, които фор-
мират неестествени полови 
роли. Заглавието не се отна-
ся за търговията с жени с цел 
проституция, макар че и това 
се споменава, а за брачните 
закони, позволяващи на мъже-

те безнаказано да изнасилват 
своите съпруги. Подобни зако-
ни превръщат всяка омъжена 
жена в това, което е – робиня, 
приемаща името на своя гос-
подар, хляба на своя господар, 
заповедите на своя господар и 
задоволяваща щенията на своя 
господар.

Индивидуалистическият 
анархизъм намира в Съедине-
ните щати значително прос-
транство за дискусии и разви-
тие сред така наречените бос-
тънски анархисти. Дори сред 
американските индивидуали-
сти анархисти от 19 век няма 
монолитна доктрина – има 
разногласия по различни въпро-
си като правата върху инте-
лектуалната собственост и 
притежаването спрямо соб-
ствеността върху земята. Се-
риозен разкол настъпва в края 
на 19 век, когато Тъкър и други 
се отказват от своята тради-
ционна подкрепа за „естестве-
ните права”, чиито застъпник 
е Лизандър Спуунър, и стават 
привърженици на егоизма по 
философията на Щирнер. Ос-
вен активен индивидуалист 
анархист Спуунър е виден бо-
рец срещу робството и член 
на Първия Интернационал. Ня-
кои бостънски анархисти като 
Тъкър се определят като со-
циалисти, което през 19 век 

често има смисъла на борци 
за подобряване на състояние-
то на работническата класа 
(синдикалисти). Бостънските 
анархисти като Тъкър и него-
вите последователи и до днес 
се считат за социалисти пора-
ди своите позиции против лих-
варството.

„Свобода” е периодично анар-
хистическо издание от 19 век, 
публикувано в САЩ от Бенджа-
мин Тъкър от август 1881 до 
април 1908 г. Изданието играе 
решаваща роля за развитие-
то и формулирането на фило-
софията на индивидуалисти-
ческия анархизъм, като публи-
кува статии и осигурява фо-
рум за дискусии. Сред негови-
те дописници са Бенджамин 
Тъкър, Лизандър Спуунър, Обе-
рон Хърбърт, Дайър Лъм, Джо-
шуа Инголс, Джон Хенри Мак-
кей, Виктор Ярос, Уърдсъуърт 
Донисторп, Джеймс Л. Уокър, 
Дж. Уилям Лойд, Флорънс Финч 
Кели, Волтерин де Клер, Сти-
вън Т. Баингтън, Джон Бевър-
ли Робинсън, Джо Лабади, Ли-
лиан Харман и Хенри Епълтън. 
Мото на вестника е цитатът 
от Прудон, че свободата е „Не 
е дъщеря, а майка на реда”.

След като става привърже-
ник на Щирнеровия егоистичен 
индивидуализъм, Тъкър пише: 
„Много време мина, откакто 

често говорех лекомислено за 
правото на човека върху земя-
та. Това беше лош навик, от 
който отдавна се отърсих… 
Единственото право на чове-
ка върху земята е неговата 
власт върху нея”. Това отрича-
не поражда ожесточени спо-
рове в движението, като за-
стъпниците на „естествени-
те права” – считани за основа 
на безвластничеството – об-
виняват егоистите, че разру-
шават самото безвластниче-
ство. Част от най-активните 
дописници престават да съ-
трудничат на „Свобода” в знак 
на протест. „Свобода” се пре-
връща в застъпник на егоизма, 
макар съдържанието да не се 
променя особено като цяло.

Стивън Т. Баингтън превеж-
да от немски „Азът и неговата 
собственост” на Макс Щирнер 
и „Анархизъм: представители 
на анархистическата филосо-
фия” на Паул Елцбахер. Джеймс 
Л. Уокър (пишещ под псевдони-
ма „Так Как”) е един от основ-
ните дописници в „Свобода” на 
Бенджамин Тъкър. Той издава 
основния си философски труд 
със заглавие „Философия на его-
изма” от май 1890 г. до сеп-
тември 1891 г. в броевете на 
изданието „Егоизъм”. •

Wikipedia
(Следва)
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Повече организирани тела и умове
El Freegano	 е	 дългогодишен	 ак-
тивист,	 разпространяващ	 анар-
хистка	идея	под	различни	форми	–	
самиздат	продукти	като	списание-
то	„Катарзис”	и	преводни	матери-
али,	 анархистки	рап,	видеоклипове	
в	YouTube	и	други.	Включва	се	в	ини-
циативи	на	различни	групи.	Позна-
ва	 анархисткото	 движение	 в	 Бъл-
гария	и	света	от	различни	страни.

В	 това	 интервю	 опитахме	 да	
разкрием	 неговото	 разбиране	 за	
настоящето	 и	 бъдещето	 на	 дви-
жението	и	ролята	на	организации-
те	в	него.

Какво е анархизмът за 
теб?

Анархизмът за мен е начин 
на мислене и отношение към 
света, отхвърляне на всеки 
насилствено наложен авто-
ритет, всяка йерархия, все-
ки социален елитизъм и пара-
зитизъм, поставящи едни – 
чрез сила или хитрост – на 
по-високо и привилегировано 
място, така че да контроли-
рат останалите и да живеят 
на техен гръб.

Защо толкова малко хора 
се определят като анархи-
сти и защо много хора спо-
делят друг начин на мисле-
не?

Мисля, че до голяма сте-
пен това се дължи на пропа-
гандната машина на власт-
та. Масмедиите и развлека-
телната индустрия дотолко-
ва са очернили думата анар-
хия, че тя масово се използ-

ва като синоним за безредие 
и хаос. Така някои хора може 
и да разсъждават като анар-
хисти, но да мислят, че анар-
хията е нещо лошо. От друга 
страна същите тези пропа-
гандни инструменти спома-
гат за покваряването на об-
ществената култура и нала-
гането на един хищнически 
модел на поведение.

Ти самият как стигна до 
тези идеи?

Случи се постепенно във 
времето чрез срещите ми 
с различни хора. От тийней-
джърския бунт, скейтборда 
и приятелите, с които се съ-
бирах – тогава драсках анар-
хии навред, без да имам идея 
за философията и движение-
то зад този символ. Впослед-
ствие пънк музиката спомог-
на доста, насочи ме към веге-
тарианството, опазването 
на дивата природа и социал-

ните борби, но крайното ми 
осъзнаване като анархист 
стана през студентските 
ми години в София, благода-
рение на личните ми срещи с 
хора от местните анархист-
ки групи и прочетените анар-
хистки вестници и книги.

Според теб какъв е най-
добрият начин за една ор-
ганизация като ФАБ да по-
могне идеите на анархизма 
да достигат до днешните 
младежи?

Мисля, че в днешно вре-
ме е много по-трудно да при-
влечеш вниманието на хора-
та поради големия информа-
ционен поток. Има прекалено 
много разсейващи фактори, 
а и животът е доста по-до-
бре в материално отноше-
ние спрямо този преди 100 
години. Анархизмът трябва 
да бъде в крак с времето, но 
също така да не губи основ-

ните си принципи. Анархист-
ката пропаганда има нужда 
от известна доза свежест и 
креативност. Младежите, а 
и повечето хора, прекарват 
доста време във виртуално-
то пространство, в различ-
ните социални мрежи и сай-
тове. Едно от направленията 
би трябвало да бъде насоче-
но натам. Колкото може по-
креативна пропаганда с кар-
тини, клипове, филми, песни, 
подкасти и т. н, но паралел-
но с това е важно да тече и 
анархистка дейност в реал-
ния живот, където хората да 
се срещат на живо, да създа-
ват приятелски отношения 
и да организират съвмест-
ни действия, защото живият 
контакт е нещо истинско и 
силно.

Какво трябва да прави 
човек, ако реши, че е анар-
хист?

Това зависи от конкретния 
човек, а и никой не може да ти 
каже, какво точно трябва да 
се прави, особено ако си анар-
хист. Иначе има голямо разно-
образие от анархистки дей-
ности, свързани с пропаганда, 
организационна работа и бор-
ба. Може да се пише, превежда 
и разпространява анархистка 
литература, може да се рису-
ват картини, графити, коми-
кси, може да се правят клипо-
ве, предавания, музика и фил-
ми, може да се поддържат 
независими автономни прос-
транства като Фабрика Ав-
тономия например, където 
да се провеждат най-различни 
инициативи като дискусии, 
прожекции, концерти, рабо-
тилници за споделяне на опит 
и т. н. Може да се организира 
или участва в синдикат, къде-
то работниците да се борят 
за по-добри условия на труд и 
достойно заплащане, може да 
се организират работниче-
ски кооперативи, където хо-
рата взаимно да ръководят 
своя бизнес без шефове, може 
да се засаждат комунални зе-
ленчукови и овощни градини, 
може да се пишат програми с 
отворен код, може да се под-
помагат хора в нужда, може 
да се организират протести, 
стачки и евентуално по-ра-
дикални действия в борбата 
срещу потисничеството. Ху-
баво е хората да се събират 
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Анархистката пропаганда има нужда от известна 
доза свежест и креативност, но паралелно с това 
е важно да тече и анархистка дейност в реалния 
живот, където хората да се срещат на живо, да 

създават приятелски отношения и да организират 
съвместни действия, защото живият контакт е 

нещо истинско и силно
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в групи, а групите да се свърз-
ват с други подобни такива, 
така че да се изграждат мре-
жови структури на взаимо-
помощ и борба. Също така е 
нужна обаче и вътрешна ра-
бота, чрез която да премах-
нем властническите тенден-
ции от собствените си умове 
и поведение.

Бих искал да напишеш 
малко повече за групите. 
Защо е „хубаво” хората да 
се сдружават и организи-
рат заедно в анархизма?

Хората са социални съще-
ства и в хода на човешката 
история са оцелели и еволюи-
рали именно заради сдружава-
нето си и взаимната подкре-
па. Може да се каже, че това 
е програмирано в нашето 
ДНК – еволюционен процес, за-
почнал много отдавна, преди 
още да има хора. За извършва-
нето на дадена дейност се из-
искват много по-малко усилия, 
когато има повече участни-
ци. Ако искаме да постигнем 
някакви успехи, ще е много 
по-лесно, когато се съберем с 
наши съмишленици. Ако стач-
куваш сам на работното си 
място, ще те изритат като 
мръсна котка, но ако сте по-
голяма работническа група, 
може да се постигне някакъв 
успех. Структурите, срещу 
които се борят анархисти-
те, са много тежки и добре 

организирани. За да се събори 
тази вавилонска кула, са нуж-
ни повече тела и умове, кои-
то да са добре организирани 
и целенасочени – без значение 
дали става въпрос за глобална 
социална революция, или за ко-
мунална градинка в махалата, 
практическите ползи на гру-
повата игра са очевадни.

Мислиш ли, че може анар-
хистите да се организират 
в нещо по-голямо от прия-
телски групички? Мислиш 
ли, че могат да противо-
поставят своя организа-
ция на октопода на власт-
та, който е овладял плане-
тата?

Със сигурност могат да 
се организират и в по-голе-
ми структури. Има множе-
ство примери за това, как-
то от миналото, така и днес, 
като най-яркият е по време на 
гражданската война в Испа-
ния 1936–39, когато местни-
ят анархистки синдикат CNT 
и иберийската анархистка фе-
дерация (FAI) успяват да орга-
низират живота на анархист-
ка основа. Всичко – от произ-
водството, през разпреде-
лението, до военната съпро-
тива – е било организирано 
така, чрез създаване на мно-
жество самоуправляващи се 
и сътрудничещи си колекти-
ви. Мисля, че анархистките 
синдикати и федерации, обе-
диняващи различни групи, са 
доста добра основа за изграж-

дане на нещо по-мащабно. По 
втория въпрос не съм голям 
оптимист, поне за близкото 
бъдеще. Най-големите успе-
хи в анархистката история 
са били, когато условията на 
живот са били доста тежки, 
нямало е и толкова разсейва-
щи фактори като днес, така 
хората по-лесно са прегръща-
ли идеите и са се включвали в 
борбата. Сега времената са 
други и трябва да действаме 
в духа на времето. Мисля, че 
климатичните промени мо-
гат да се използват като обе-
диняваща идея в социалната 
борба. Това, заедно с новите 
технологии, създава потенци-
ални възможности за някаква 
глобална промяна.

Ти самият участваш ли 
в някакъв колектив и имаш 
ли опит в по-голяма органи-
зация – например конфеде-
рация от колективи?

Бил съм част от няколко 
анархистки колектива в Бъл-
гария и Испания, като с еди-
ния участвахме в междуна-
родна инициатива за борба 
срещу границите в „Крепост-
та Европа”. През последната 
година съм слабо активен, но 
подпомагам разни приятелски 
групи с каквото мога.

Често срещана критика 
към анархизма е, че работи 
добре в малки колективи, 
но е невъзможно да се орга-
низира в голям мащаб. Има 
ли нещо в твоя личен опит 

(а не в историята или те-
орията), което те кара да 
вярваш, че цялото човеш-
ко общество може да бъде 
организирано чрез пряка де-
мокрация?

Критиката е основателна, 
защото всеки си носи своето 
его и то е трудно за преглъ-
щане. Човечеството може и 
никога да не успее да се орга-
низира на прякодемократична 
анархистка основа, но това 
не е причина да не опитваме. 
Анархията е естествен про-
цес, резултат от еволюция-
та на живота, а анархизмът 
е един висш идеал, към кой-
то си заслужава да се стре-
мим, защото здравият разум 
сочи натам. Мисля, че за да ус-
пеем, освен борбени, трябва 
също да бъдем съпричастни и 
грижовни. Така може и да пре-
одолеем вредния стремеж да 
се налагаме на всяка цена и да 
постигнем някаква по-мащаб-
на организация.

Би ли участвал във ФАБ? 
Защо?

Да. Аз съм участвал в раз-
ни събития и инициативи на 
ФАБ, разпространявал съм 
вестник Свободна мисъл и 
доста отдавна съм писал 
неща за него. Ще бъде хубаво, 
ако ФАБ стане истинска фе-
дерация, обединяваща различ-
ни анархистки групи и индиви-
ди от страната.

Как си представяш 
това и може би по-кон-

кретният въпрос е какво 
точно си представяш, че 
е ФАБ в момента?

Честно казано не знам как-
во е положението във ФАБ, но 
си мисля че сте няколко души, 
които движат главно вест-
ника и някои книжни издания. 
Знам, че някои от вас са анга-
жирани и със синдиката.

Да приемем, че общо взе-
то си наясно със ситуаци-
ята. Въпросът е как (дали 
може) това нещо да се пре-
върне в „истинска федера-
ция”?

Много е дълго да обясня-
вам, трябва да ти разказвам 
целия си опит в последните 
15 години с ФАБ, но досега не 
съм видял начин да се случи 
нещо по-истинско от това.

Честно да ти кажа, не 
знам дали и как можем да пре-
минем към „истинска федера-
ция”, защото всеки е потънал 
в своите си филми и занима-
ния. Може би, ако се правят 
по 1–2 годишни срещи на раз-
личните групи, за да се тър-
сят допирни точки и общи ка-
узи…

Радвам се, че вестникът е 
жив след толкова много годи-
ни. Определено има нужда от 
анархистка пропаганда, за да 
се подържа огънят и мотива-
цията ни за действие. Дано 
има повече хора, които да го 
четат, да го подкрепят, да го 
правят и разпространяват. •

СМ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Повече организирани тела и умове
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ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Утопия – за всички?
Представете си колко хубаво 
би могло да се живее.

Ставате сутрин рано, още 
след минаването през баня-
та микрочипове са анализи-
рали изхвърленото от органи-
зма ви, пресметнали са дали 
имате някакво здравословно 
смущение и роботизираната 
кухня на жилището ви доба-
вя в храната профилактични 
вещества. Подът регистри-
ра как се движите, това обо-
гатява картината на физиче-
ската ви форма, а ако сте за-
писали в домашния компютър 
план за деня, закуската ще е 
съобразена с предвижданото 
натоварване. Дрехите, които 
обличате, също са наситени с 
микрочипове, те следят мно-
жество параметри, система-
та ви предлага оптималните 
за вас упражнения на сутреш-
ната гимнастика, която едно 
време хубаво наричаха „ведри-
на”. Не сте пленник на компю-
търизираната система, тя 
само съветва, но ако следва-
те съветите, можете да раз-
читате на добро здраве и още 
някое десетилетие живот.

Излизате от дома си и не е 
нужно да чакате по спирки – 
свободна кола на автопилот, 
получила сигнал, спира да се 
качите. Възможно е да имате 
спътници, възможно е да сте 
сами, чрез филтри в комуни-

катора ще получите съставе-
на според интересите ви „но-
винарска емисия” – до голяма 
степен с това разполагаме 
и днес, при това доста хора, 
стига да могат да си позво-
лят съответния минимум 
технически устройства.

Не е нужно да работите 
нещо, което не ви е по сър-
це. Ако още не сте решили на 
кой „занаят” да се посвети-
те, в информационната мре-
жа се съобщават „свободни-
те места”. Дали ще отидете 
„на крак” или ще се включите 
посредством „аватар” – избо-
рът е ваш. Може пък и да не 
се занимавате с „обществе-
но полезен труд”, без това да 
ви остави без „средства за 
съществуване”. Щом в края 
на по-миналия век Пьотр Кро-
поткин е пресметнал, че е 
достатъчно всеки да отдели 
четири часа от времето си 
дневно, четири пъти седмич-
но – при онова ниво на произ-
водителност на труда, още 
преди механизацията, авто-
матизацията и роботизаци-
ята, – светът би си осигурил 
изобилие от блага. Понеже по-
треблението би било лишено 
както от привилегии, така и 
от дискриминации, наличието 
на „безделници” би минало не-
забелязано. Един здрав телес-
но и умствено човек обаче не 

може издържи да безделничи. В 
природата ни е заложено нещо 
да правим, а на практика всяка 
конструктивна дейност има 
общественополезни „стра-
нични ефекти”, независимо 
дали просто обичате по цели 
дни да играете шах, да колек-
ционирате пощенски марки 
или да изучавате какви видове 
бръмбари обитават двора на 
дядовата ви къща на село…

Описанието на един „бъдещ 
утопичен живот” може да про-
дължи по посока на различни-
те сфери на човешките ин-
тереси и дейности. Ако сега 
сравним „стандарта на живо-
та” на един среден гражданин 
с този на средновековен чо-
век, ще си дадем сметка кол-
ко бедно може да се окаже въ-
ображението ни, когато се оп-
итваме да си представим „как 
ще бъде утре”.

Има обаче един проблем. И 
днес не е трудно да намерим 
хора, които живеят така, как-
то и крепостен селянин преди 
хиляда години не би понесъл и 
би грабнал сопата, за да про-
мени ситуацията.

Не, казват ни апологетите 
на неравенството. Не може 
всички да живеят „като бога-
таши”. Не стигат ресурси-
те, за да се получи така. Пък 
и – добавят апологетите – хо-
рата не са равни. Затова е ес-

тествено да има богати и бе-
дни.

Ако поговорите повече с ня-
кой такъв апологет, рано или 
късно ще ви заяви, без да се 
притесни от мазолите по ръ-
цете ви, които сте пъхнали в 
празните си джобове, че бедни 
са само мързеливите. Повече-
то хора били мързеливи, но и 
да ги принудят да работят, 
пак опираме до ограничените 
ресурси на нашия свят,… така 
че неравенство винаги ще има 
и дори трябва да има.

Наистина ли са толкова 
кът тези общо казано „ресур-
си”? И щом са толкова ограни-
чени, то не би ли трябвало да 
се пестят?

О – отговарят апологети-
те, – наистина трябва да се 
пести!

Нататък по-разумно е да 
не приказвате с апологети-
те. Ще стигнете до задънена-
та улица на обикновената пре-
пирня, веднага щом им посочи-
те, че тъкмо защитаваната 
от тях система на неравен-
ството не е пестелива. Па-
зарните, стоково-парични от-
ношения са направо прахосни-
чески по много точки, линии и 
области. Дежурните примери: 
повече от половината храни-
телни продукти в света оти-
ват на бунището, при все че 
съществуват недояждащи и 

направо гладни хора – и то не 
малко. Има и такива, които се 
хранят с боклуците на масово-
то производство за „ограниче-
но платежоспособни” – и стра-
дат от физиологични смуще-
ния, а медицината, без дори да 
задълбаваме как се разкри тя в 
светлината на коронавирусна-
та пандемия, също е „търгов-
ска услуга”, която никак не е ев-
тина. Евтината е като евти-
ната храна – поражда повече 
проблеми, отколкото „реша-
ва”. Следващият пример: меж-
ду една трета и три четвър-
ти от промишлените стоки 
(от цимент и тухли до елек-
троника) също отиват да пъл-
нят сметищата.

Нима това не е пилеене на 
ресурси? Самите бунища също 
гълтат ресурси. Рециклиране-
то – на много места по све-
та чисто евентуално – и то 
иска горива, машини, човешки 
труд, време. За поправяне на 
нещо, предизвикано без сми-
съл.

Да не се задълбаваме в де-
журните примери. Нека по-
гледнем от гледната точна 
на „икономията на ресурси” на 
едно такова явление, каквото 
са паметниците.

Първо си задайте въпроса – 
каква полза носи един памет-
ник? Кому именно носи полза?
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и м е й л 	 н а 	 Ф А Б : 	 	 fab@a-bg.org

т е л е ф о н  з а  в р ъ з к а  с  Ф А Б
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1. Неизвестен извършител 400 лв
2. VV  80 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2020 СВОБОДНА  МИСЪЛ

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• 	На	01.10.1931	г.	в	гр.	Хасково	под	

редакцията	 на	 Делчо	 Василев	
(Игнес)	излиза	анархисткият	ли-
тературен	вестник	„Идеи”.

• 	На	07.10.1900	г.	в	с.	Горски	извор,	
Хасковско	е	роден	Митю	Ганев	
Атанасов	(Орманов),	сформирал	
през	1921	г.	първата	анархистка	
чета	в	България	 (Първа	хасков-
ска	 анархистка	 чета)	 и	 втора-
та	 Хасковска	 анархистка	 чета	
„Христо	Ботев”.

• 	На	07.10.1971	г.	в	гр.	Перник	почи-
ва	 анархистът	 Димитър	 Васи-
лев	Стоянов,	прекарал	дълги	го-
дини	във	фашистките	и	болше-
вишките	концлагери	и	затвори.

• 	На	 09.10.1875	 г.	 умира	 френски-
ят	 социалист-утопист	 Шарл	
Фурие.

• 	На	 10.10.1989	 г.	 е	 създаден	 Че-
хословашкият	анархистки	съюз	
(ЧАС),	продължител	на	ЧАФ.

• 	На	11.10.1864	г.	в	Лондон	е	създа-
ден	Първият	Интернационал.	

• 	На	12.10.1996	г.	в	гр.	София	уми-
ра	известният	анархист	Георги	
Хаджиев,	 емигрант	 във	 Фран-
ция,	участник	в	Испанската	ре-
волюция	 1936-1939	 г.,	 автор	 на	
много	 книги	 върху	 анархистки-
те	идеи.

• 	На	12.10.2003	г.	в	гр.	Копривщи-
ца	почива	анархистката	Мария	
Лукова	 Желязкова,	 преминала	
през	болшевишките	концлагери	
„Ножарево”	и	„Белене”.

• 	На	 13.10.1909	 г.	 е	 убит	 от	 йе-
зуитите	 испанският	 педагог	
и	 безвластник	 Франциско	 Фе-
рер	–	основателят	на	модерно-
то	училище	в	Барселона.

• 	На	 15.10.1919	 г.	 в	 гр.	 София	 под	
редакцията	 на	 Петър	 Урумов	
излиза	 ученическото	анархист-
ко	 списание	 „Ученическа	 пробу-
да”.

• 	На	 17.10.1897	 г.	 в	 гр.	 Хасково	 е	
роден	анархистът	Жеко	Георги-
ев.

• 	На	17.10.1901	г.	в	гр.	Ловеч	е	ро-
ден	известният	анархосиндика-
лист	Пано	Василев.

• 	На	20.10.1934	г.	в	гр.	София	под	
редакцията	на	Георги	Жечев	за-
почва	да	излиза	последната	го-
дина	 на	 анархоиндивидуалист-
кия	вестник	„Мисъл	и	воля”.

• 	На	 24.10.1897	 г.	 е	 роден	 Петър	
Кандев	 Букурещлиев,	 четник	 в	
анархистката	чета	„Братя	Бъл-
хови”	и	редактор	на	речника	за	
свободно	устройство	на	живо-
та.	

• 	На	 25.10.1925	 г.	 в	 с.	 Крайници,	
Дупнишко	 е	 роден	 анархистът	
Димитър	Петров	Биволев,	пре-
карал	дълги	години	в	болшевиш-
ките	затвори	в	Шумен,	Ловеч	и	
Плевен.

• 	На	26.10.1894	г.	в	с.	Косарка,	Га-
бровско	 е	 роден	 анархистът	
Гено	 Пенев	 Даскалов,	 преминал	
през	фашистките	и	болшевиш-
ките	душегубки.

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

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Утопия – за всички?
Колко средства са отишли 

за построяването на този или 
онзи паметник и в момента и 
занапред отиват за поддръж-
ка и ремонт?

Вярно, изразяването на „ре-
сурси” в мерна единица „пари” 
подвежда. Понеже говорим за 
паметник, числото долари, 
евро, британски лири или дру-
га валута малко говори колко 
тона бетон, арматура, камен-
на и метална облицовка, куби-
ка дървен материал и синте-
тика за скеле, киловати елек-
троенергия, литри гориво за 
камиони и други строителни 
машини и пр. са били нужни 
за дадения обект. Колко сред-
ства са отишли за проекта 
„на хартия”, за подхранване на 
бюрократите, за заплащане 
на всички заети от инженера 
до чистача и пазача.

Цената на едно нещо се 
определя от неговата по-
лезност и функционалност – 
това ни казва здравият сми-
съл.

„Икономическата логика” 
обаче твърди, че цената – 
това е колко ти предлагат на 
пазара. Колко са готови да пла-
тят.

Показателно е в това от-
ношение цената на един авто-
мобил. По точното определе-

ние на един водещ на телеви-
зионно шоу високата цена оз-
начава, че автомобилът не се 
разглежда като средство за 
придвижване, а играе ролята 
на пишкоудължител. Тоест е 
вещ, която произвежда „прес-
тиж”.

Същото е с паметниците. 
Разликата е, че рекламата да 
купуваш скъпи вещи подклаж-
да огъня на празната суета у 
отделния човек, докато паме-
тникът цели да стори също-
то с обществото. Така то 
плаща за строежа и поддръж-
ката на гигантски пишкоудъл-
жители, които обаче не мо-
жеш да подкараш по магис-
тралата, но пък можеш да се 
надуваш пред чужденците – 
вижте, имаме най-големия па-
метник в света! Каква обаче 
е ползата? Личната? Осмисле-
ната?

Паметникът на Свобода-
та в САЩ – стопля ли сянката 
му, когато някой американски 
гражданин губи работа, разбо-
лява си и не може да си плаща 
вноските по ипотеката? Чув-
ства ли се горд, когато кисело 
ченге го унижава за дребно на-
рушение? Много въпроси, кои-
то водят към простия извод: 
статуя на Свобода, в подножи-
ето на която върлува имита-
ция на свободата – това е по-
дигравка.

В СССР имаше много и гра-
мадни паметници. Част от 
тях бяха сринати, но се поя-
виха нови. С похарчени за тях 
ресурси, изчислявани в мили-
они и милиарди. Дават обаче 
„основание” на руснаците да 
се „гордеят”, че „Майката Ро-
дина” на Мамаев курган, пос-
ветена на Сталинградската 
битка, е по-висока от амери-
канската „Свобода”.

Чудовищно грамадни исту-
кани никнат и в Китай – не ос-
танали от „древните време-
на”, съвсем скорошни. Само на-
дникнете в Уикипедия.

Най-страховита засега 
обаче е 240-метровата „Ста-
туя на Единството” в Индия. 
Разровете в интернет – ви-
жте колко е струвало това 
чудовище, колко струва под-
дръжката му. Сравнете с ни-
вата на бедността в тази 
страна и с разходите, които 
индийското правителство 
харчи за „борбата с бедност-
та”.

Разбира се, паметниците 
не са толкова много, че да със-
тавляват съществен дял в 
пилеенето на „ограничените 
ресурси”. Всъщност – дали „не 
са толкова много”? Ами ако са?

Щом за тях има ресурси, 
защо за друго все „не дости-
гат”? •

Христо Николов
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За днешните проблеми и характеристики на анархизма
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Какъв отзвук предиз-
виква анархизмът с дейст-
вията си в руското обще-
ство?

Руското общество е съпри-
частно с действията на сме-
лите хора, насочващи ата-
ките си срещу държавата и 
капитала, дори банковите 
обири получават обществе-
но одобрение. Народните от-
мъстители по примера на 
Приморските партизани, кои-
то убиваха ченгета, получиха 
всеобщо одобрение от стра-
на на народа за своите дейст-
вия, да не говорим за крайния 
случай – постъпката на ге-
роя-анархист Михаил Жлобиц-
ки (самовзривил се в сградата 
на ФСБ в Архангелск – б. ред.). 
На места има опити за ради-
кални действия като отмъ-
щение от страна на отделни 
хора или малки групи. Случва 
се смелчаци да хвърлят кок-
тейли Молотов по обекти 
на властта. Учили ли са се от 
нас? Ние не се наемаме да го 
твърдим или отричаме.

Протоанархистическите 
идеи имат много дълбоки ко-
рени в руското общество, яд-
рото на свободата и равен-
ството винаги е било в села-
та, при което колкото по-да-
лече е било то от града, тол-
кова по-яростна е била омра-
зата към държавата. Може би 
това се дължи на факта, че Ру-
сия, за разлика от други импе-
рии, никога не е била отделена 
от колониите си през океана. 
Цялото желание за свобода не 
е могло да се изрази в някакъв 
вид националнополитическа 
независимост като желание-
то за свобода на 13-е амери-
кански колонии от Великобри-
тания. Единственият възпи-
ращ фактор за тази стихия 
на селото беше православна-
та религия и царят като „на-
местник божи”. В моменти на 
кризи, независимо какви, на 
глад, война или общо разоча-
рование от властващия цар 
(като несправедлив) се е на-
дигала страшна стихия, по-
митаща всичко по пътя си – 
стихията на анархията. Тя е 
искала пълно равенство, спра-
ведливост и мъст за мъките, 
причинени на народа в про-
дължение на десетилетия от 
държавата, болярите и църк-
вата. Такива са били напри-
мер въстанията на Стенка 
Разин (1667–1671), на Емелян 
Пугачов (1773–1775) (наричано 
още Селска война) и дори рево-
люциите от 1905 и 1917 г. са 
все същите селски, анархис-
тически, спонтанни бунтове 
срещу държавата, църквата 
и всички богаташи… Идеите, 
които четем у Бакунин и Кро-
поткин, по същество са прос-
то смесица от руския селски 
анархизъм и европейското 
Просвещение.

Може би съвременното 
пробуждане на Русия е поред-
ното въстание на анархична-
та провинция срещу автори-
тарната метрополия. Сега 

то може да бъде много по-
мощно, защото Интернет е 
унищожил и осмял основата 
на основите – вярата на на-
рода в бога и царя. Възможно 
е също така постиндустри-
алните социални промени, 
причинени от масовото раз-
пространение на смартфони, 
социални мрежи и незабавни 
съобщения, принудителната 
прозрачност на вертикалата 
на властта с нейната коруп-
ция и идиотизъм (които също 
подкопаха вярата в царя) да 
намират своя израз в ради-
калните действия. Изглежда, 
че сега и двата процеса се из-
вършват едновременно и в 
градовете, и в отдалечената 
провинция, като се усилват 
взаимно.

Повтаряме, днес атаките 
срещу властта се възприе-
мат масово положително на 
всички нива на обществото.

Как повлия разпадът на 
СССР върху анархизма?

В много отношения разпа-
дът на СССР беше самоцел за 
съветските анархисти. Тези 
от тях, които участваха в 
тогавашните събития (днес 
са останали само неколцина), 
заявяват недвусмислено своя-
та позиция – нашата цел беше 
да унищожим СССР като абсо-
лютно зло. Разбира се, резул-
татите от разпада на СССР 
разочароваха много анархи-
сти, а някои от тези, кои-
то бяха сред най-активните, 
станаха първи лица на путин-
ска Русия. Например Андрей 
Исаев, който до 1991 г. беше 
анархосиндикалист, след кра-
ха на „Съюза” постепенно пое 
по пътя на реформизма и на-
края стана член на Върховния 
съвет на управляващата пар-
тия „Единна Русия”. Общият 
резултат от разпада на СССР 
разочарова много анархисти, 
а някои решиха, че мисията им 
(отмъщение на марксистите) 
е изпълнена. Самото възраж-
дане на анархизма стана въз-
можно благодарение на криза-
та и колапса на червената им-
перия, още от 1985 г. Тогава 
заради един позив щяха да ви 
хвърлят в затвора или – още 
по-лошо – в принудителна пси-
хиатрична болница. В Европа 
има достатъчно леви идиоти, 
които виждат СССР в роман-
тична светлина, те са чели 
само за тоталитаризма на 
Оруел, а тук хората изстра-
даха този кошмар.

Как се проявява солидар-
ността в борбата по вре-
ме на репресиите?

Основни прояви на солидар-
ност са информационното 
отразяване на ситуацията, 
символичните живи вериги и 
шествия, фондовете за наби-
ране на средства за адвокати, 
писмата за подкрепа. Солидар-
ност под формата на нападе-
ния почти няма или те са съд-
ба на самотници или автоном-
ни анархистки бунтовнически 
групи. Така например нападе-
нието на героя Михаил Жлобиц-
ки, освен отмъщението срещу 
ФСБ, беше и жест към анархи-
стите. Да си припомним едно 
от последните му съобщения 
в социалните мрежи: Какво ча-
кате? Тези думи бяха отпра-
вени към другарите, които не 
реагираха както следва на без-
законията на „органите за си-
гурност”, които измъчваха с 
електрошок арестуваните по 
делото „Мрежа” и солидарни-
те с тях. Също така може да 
припомним съобщението от 
Украйна на неформални анар-
хисти, които със своите напа-
дения срещу школата на МВР 
и обстрела на съда се опит-
ват да кажат на своите дру-
гари в Русия и не само на тях, 
че отдавна е настъпил часът 
за бойна солидарност. Накрат-
ко анархистите все още не са 
възприели масово бойната со-
лидарност.

Кои са последните слу-
чаи на репресии срещу анар-
хистите в Русия?

Последните дела са на Ки-
рил Кузминкин, 14-годишен 
анархист от Москва, който 
е следствен в затвора. Той 
е обвинен във връзки с Миха-
ил Жлобицки и за притежава-
не на експлозиви (твърди се, 
че щял да бомбардира нацио-
налистическия „руски марш”). 
Отрича всички обвинения.

Азат Мифтахов, анархист 
от Москва, дипломиран аспи-
рант-математик, сега е раз-
следван в затвора. Азат е бил 
измъчван, но не е казал нищо, 
така че полицията е трябвало 
да оттегли първото си обви-
нение (той е бил обвинен в из-
работка на бомби и планира-
не на бомбено нападение), тъй 
като не са могли да намерят 
никакви доказателства. Вед-
нага обаче скалъпиха ново об-
винение – за участие в нападе-
нието срещу офиса на партия 
„Единна Русия”.

Също така няколко души са 
под наказателно преследване 
за писане в интернет, че Жло-
бицки е герой. Това са различ-
ни хора и не всички от тях са 
анархисти. Обикновено съди-
лищата налагат много голе-
ми глоби (в размер на целого-
дишна заплата), но по едно от 
делата човекът получи реа-
лен срок, една година затвор. 
За положителна оценка на те-
рористична атака всеки е за-
плашен с присъда до 7 години 
затвор.

По делото „Мрежа” – как 
се движи, какви позиции за-
емат арестуваните друга-
ри?

Сега делото е в съда в Пен-
за и Санкт Петербург. Един 
от обвиняемите (Зорин) даде 
показания веднага след арес-
та и предаде другарите си. По 
време на разследването всич-
ки останали бяха жестоко из-
мъчвани и принудени да гово-
рят. По-късно обаче всички 
те (с изключение на Шишкин) 
се отказаха от своите пока-
зания. Шишкин сключи пред-
варително споразумение със 
следствието, разказа всич-
ко, което беше поискано от 
него, разкая се и получи отно-
сително лека присъда (3,5 го-
дини затвор). Друго изключе-
ние беше Бояршинов. Дълго 
време той не даваше никак-
ви показания, но след като 
беше преместен в затвора 
за изтезания № 6 (където се 
измъчват активистите-за-
творници), той е признал, че 
е бил в терористична група 
и се е разкаял. Твърди, че пом-
ни малко и е участвал малко в 
каквото и да било. Всички ос-
танали отричат   всички об-
винения. Те твърдят, че изоб-
що не е имало терористич-
на организация, видеоклипът 
с тяхното „бойно обучение” 
всъщност е игра с въздушно 
оръжие, текстът на устава, 
попаднал в ръцете на полици-
ята, е просто поредица от 
несъществени фрази, тайна-
та среща в Санкт Петербург 
е семинар по консенсус и пр. 
Пчелинцев, който е обвинен 
като организатор на група-
та и е работил преди това 
като инструктор по стрел-
ба, дори твърди, че е против 
насилствените методи като 
такива и не се нарича анар-
хист.

Поуките, които трябва да 
се извлекат:

1. Преди делото „Мре-
жа” беше ясно, че в случай на 
арест може да ви бият, за-
плашват, да ви държат часо-
ве наред с белезници и пр., но 
никой не беше готов за истин-
ски гестаповски (или НКВД-
ейски) изтезания. Това вече е 
реалност. Нелегалните анар-
хисти трябва да бъдат под-
готвени не само морално, но 
и организационно. В момен-
та, в който някой бъде арес-
туван, всички, с които той е 
работил, трябва да изчезнат 
и всички схеми за комуникация 
да бъдат незабавно промене-
ни. В същото време трябва да 
разберем, че арестът или уни-
щожаването на групата не е 
краят на света – в този слу-
чай трябва да има план за въз-
можно най-бързо възстановя-
ване на дейността.

2. Двама другари от група-
та в Пенза също са обвинени в 
търговия с наркотици. Не зна-
ем дали това е бил техен час-
тен бизнес, дали другите са 
знаели за това и дали са искали 
да използват тези пари за фи-
нансиране на дейности. Имен-
но тази търговия с наркотици 
обаче е привлякла вниманието 
на полицията. Ако сте замесе-
ни в революционната борба, 
не бива да имате нищо общо 
с наркотиците – както от мо-
рална, така и от практическа 
гледна точка: този „бизнес” 
е строго контролиран от по-
лицията и веднага щом влезе-
те в него, сте закачени на ку-
ката.

3. Линията на защитата 
подмени самата истина и сега 
абсолютното мнозинство от 
обществеността не вярва, че 
това наистина е била анархис-
тическа бойна група, а само 
случайни антифашисти\”леви 
активисти”… Ако не се пози-
ционираме като анархисти, 
случващото се не се възприе-
ма като акт на анархистиче-
ската борба и губи смисъла си.

4. По време на разследване-
то някои хора, без да дочакат 
процеса, публикуваха статия, 
в която нарекоха предатели 
онези, които не са се отказали 
от своите показания, дадени 
при изтезания по време на раз-
следването. Арман Сагинбаев 
се оказа такъв човек. По-къс-
но Арман оттегли показания-
та си и не се призна за виновен 
в съда. В същото време Юлий 
Бояршинов, обратно, призна 
вината си.

Трябва да разбираме, че 
не знаем всички обстоятел-
ства по делото, нюансите в 
положението на арестувани-
те, тяхната тактика и пре-
ди процеса е невъзможно да се 
каже недвусмислено кой е прав 
и кой е подлец.

Също така, по време на раз-
следването някои хора отка-
заха да приемат пари в помощ 
за конкретно арестувано лице 
с аргумента, че го смятат за 
предател. Впоследствие това 
не беше потвърдено. Как може 
да се погледнеш в огледалото 
след това? •

(Следва)


