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ТЕМА НА БРОЯ:

ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19:

Световно капиталистическо варварство 
или световна революция на пролетариата
Хиляди души умират ежеднев-
но, болниците са претоваре-
ни, болните са безчовечно сор-
тирани на млади и стари, ме-
диците са преуморени – някои 
са заразени, а други дори уми-
рат. Навсякъде има недостиг 
на медицинско оборудване и 
медикаменти. Правителства-
та са въвлечени в отврати-
телна конкуренция в името 
на „войната против вируса” 
или „националните икономиче-
ски интереси”. Финансовите 
пазари са в състояние на сво-
бодно падане, извършват се 
невъобразими кражби на меж-
дународно ниво, докато прави-
телствата си задигат едно 
на друго доставките на мас-
ки. Десетки милиони са хвър-
лени в ада на безработица-
та, не прекъсва и потокът с 
лъжи от страна на правител-
ствата и техните средства 
за масова информация… Такова 
ужасно зрелище представя съ-
временният свят. Настояща-
та пандемия е най-сериозната 
катастрофа на здравеопазва-
нето след „испанския грип” от 
1918-1919 година, въпреки че 
оттогава науката и медицин-
ските технологии са дости-
гнали нечувано ниво на разви-
тие. Защо се случи тази ката-
строфа? Как светът се дока-
ра до подобна трагедия?

Говорят ни, че този вирус се 
отличава от останалите, че е 
значително по-заразен, после-

диците от него са много по-
пагубни и смъртоносни. Всич-
ко това е вярно, истина е, но 
не обяснява напълно мащаби-
те на катастрофата. Основ-
ната отговорност за насто-
ящия хаос на планетата, за 
милионите жертви носи пря-
ко капитализмът. Производ-
ство заради печалбите, а не 
за задоволяване на човешките 
нужди, постоянно преследва-
не на рентабилност за смет-
ка на безжалостната експлоа-
тация на работническата кла-
са, все по-жестоко влошаване 
на условията на живот на екс-
плоатираните, безумна конку-
ренция между компании и дър-
жави – именно съвкупността 
от тези основни характерис-
тики на капиталистическата 
система доведе до настояща-
та катастрофа.

Престъпната небрежност 
на капиталистическата 
система

Управляващата това обще-
ство буржоазна класа с ней-
ните държавни и частни сред-
ства за масова информация ни 
убеждава, че, видите ли, тази 
епидемия било невъзможно да 
се предвиди. Това е лъжа (по-
добна на лъжите, разпростра-
нявани от отричащите кли-
матичните промени) – учени-
те отдавна предупреждават 
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ПРОТЕСТИТЕ

„Той боят не да 
разгражда, той 
изгражда“

„Протестите в България за-
почват на 9 юли 2020 годи-
на. Те се противопоставят 
на разрастващата се мафио-
тизация, корупция и беззако-
ние в управлението на стра-
ната. България е и на дъното 
на ЕС по свобода на медиите. 
Повод за протестите дават 
серия от събития, свързани 
с действия и бездействия на 
изпълнителната и съдебна-
та власт. Протестиращите 
са основно млади хора и зад 
тях няма конкретна полити-
ческа партия, като са подкре-
пяни от повечето опозицион-
ни партии.”

Така описва българската 
Уикипедия протестите в цен-

търа на София два месеца 
след тяхното начало. Ние мо-
жем да ги опишем само с една 
дума – „фарс”. Протестите 
започнаха като автентичен 
гняв на оптимистичен народ, 
отвратен от управляващата 
банда, убеден, че трябва да 
бъде премахната. За два месе-
ца обаче се видя, че няма какво 
да противопостави на банди-
тите, освен молби за #остав-
ка до видиотяване.

На 2 септември самоназна-
чилите се организатори обя-
виха „Велико народно въста-
ние”, на което се събраха мно-
го хора от цялата страна, за 
да… бъдат бити от полиция, 
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Миналото, 
преходът и 
настоящето

Александър Коларов от уеб сайта 
„Истории от прехода” ни потър-
си, за да го свържем с Георги Кон-
стантинов. Проектът изглежда 
цели да обясни т. нар. „преход” през 
личните спомени на хората, които 
са го преживели. Някои от интер-
вюираните като Филип Димитров 
или Ричард Ран бяха активни учас-
тници в него. На други като анар-
хистите и огромната част от на-
селението на страната, се наложи 
да се задоволят с ролята на зрите-
ли и жертви на въпросния процес.

Александър Коларов е преценил, 
че спомените на нашия другар Ге-
орги Константинов от периода 
1989–2019 г. са от „изключително 
значение за нас, младите” и го убе-
ди да изложи още веднъж мнението 
си за „прехода” и актуалната ситу-
ация в България в момента – про-
тестите и искането за реформи. 
Не знам дали е получил това, което 
е очаквал, и дали е останал доволен 
от него, но мисля, че отговорите 
на бай Георги биха били интересни 
и полезни за нашите читатели.

Златко

Вие сте един от диси-
дентите в България. Кри-
тикуван сте за много 
от действията си, като 
едно от тях е желанието 
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за заплаха от пандемии с по-
добни мащаби, но правител-
ствата отказват да ги слу-
шат. Не обърнаха внимание 
дори на доклада на ЦРУ от 
2009 година („Какъв ще бъде 
утрешният свят?”), в който 
поразително точно се опис-
ват характеристиките на 
пандемия, подобна на насто-
ящата. В какво се крие причи-
ната за „слепотата” на държа-
вите и буржоазната класа, на 
която те служат?

Причината е проста: ин-
вестициите трябва да носят 
печалба и при това – колкото 
може по-бързо. Инвестиции в 
бъдещето на човечеството 
не се изплащат, а само свалят 
цената на акциите. На импе-
риалистическата арена всяка 
национална буржоазия органи-
зира инвестициите си по та-
къв начин, че да укрепи пози-
циите си пред националните 
буржоазии на другите страни, 
без да се интересува от ситу-
ацията в света. Ако например 
ненормалните суми, инвести-
рани във военни изследвания 
и разходи, бяха насочени за за-
щита на здравето и благопо-
лучието на населението, по-
добна епидемия никога не би 
могла да се развихри. Вместо 
да вземат мерки против тази 
предизвестена катастрофа 
в областта на здравеопазва-
нето обаче, правителствата 
не спряха да орязват разходи-

те – както в сферата на из-
следванията, така и от сред-
ствата за техническо обез-
печаване и набиране на персо-
нал. Ако в момента хората из-
мират като мухи в повечето 
развити страни, това е пряко 
следствие от правителстве-
ните съкращения на средства-
та за изследване на нови боле-
сти. През май 2018 година До-
налд Тръмп закри специалното 
подразделение към „Съвета за 
национална сигурност” от ви-
дни експерти, създадено имен-
но за борба с пандемии. От-
ношението на Тръмп обаче е 
просто очебийна карикатура 
на действията на останали-
те световни лидери. Научни-
те изследвания върху корона-
вирусите например са повсе-
местно прекратени преди 15 
години, понеже разработката 
на ваксина е призната за „не-
рентабилна”!

Отвратително е да се гле-
да как леви и десни буржоазни 
лидери и политици лицемерно 
се оплакват от свръхнатова-
реността на болниците и ка-
тастрофалните условия, при 
които лекарите са принуде-
ни да работят, докато бур-
жоазните държави методич-
но налагаха на здравните за-
ведения работа с цел печалба 
през последните 50 години, 
особено след голямата реце-
сия от 2008 година. Навсякъ-
де се ограничаваше достъпът 
до здравни услуги, свиваше се 
броят на болничните легла и 

се увеличаваха натоварване-
то и експлоатацията на меди-
цинските работници. Какво да 
кажем за повсеместния недос-
тиг на маски и други предпаз-
ни средства, дезинфекционен 
гел, тестове за коронавирус 
и пр.? През последните годи-
ни повечето държави преста-
наха да се запасяват с такива 
животоспасяващи материа-
ли, за да пестят пари. Месе-
ци преди избухването на гло-
балната пандемия те не пред-
приеха превантивни мерки за 
противодействие на разпрос-
транението на COVID-19 (въ-
преки че коронавирусът ста-
на известен още през ноември 
2019 г.), а някои седмици наред 
прикриваха своята престъпна 
безотговорност, като твър-
дяха, че носенето на маски от 
хората, които не работят в 
здравеопазването, било напъл-
но ненужно.

Какво е положението в хро-
нично неравностойните реги-
они на света като Африка или 
Латинска Америка? В Киншаса 
(Демократична република Кон-
го) десет милиона души разчи-
тат на 50 респираторни апа-
рата! В Централна Африка се 
разпространяват листовки 
със съвети за правилно мие-
не на ръцете, докато мест-
ното население няма вода за 
пиене! Навсякъде звучи един и 
същ сигнал за бедствие: „Има-
ме остър недостиг на всичко, 
което е необходимо за борба с 
пандемията!”.

Капитализмът е война на 
всеки срещу всеки

Жестокото съперничество 
между всички държави на све-
товната сцена прави дори ми-
нималното сътрудничество в 
борбата с коронавируса невъз-
можно. Когато епидемията 
едва започваше, китайската 
буржоазия смяташе за по-ва-
жно да направи всичко възмож-
но, за да скрие изключителна-
та тежест на ситуацията, за 
да защити своята икономика 
и репутация. Държавата не се 
поколеба да преследва лекар, 
който се опита да бие трево-
га за вируса, и след това го ос-
тави да умре. Бутафорните 
международни „регламенти”, 
създадени от буржоазията, за 
да се справи с недостига на 
оборудване, се оказаха карто-
нена кула: Световната здрав-
на организация не успя да на-
ложи своите директиви, дока-
то Европейският съюз не успя 
да наложи съгласувани мерки. 
Това съревнование и произти-
чащият разрив значително 
задълбочават хаоса и загуба-
та на контрол над пандемия-
та. Егоистичната динамика 
на „поединичното спасяване” 
и изострянето на всеобщата 
конкуренция се превърнаха в 
доминиращи черти на реакци-
ята на управляващата класа.

„Войната на маските”, как-
то се наричаше в медиите, е 
ярък пример за този цинизъм 
и егоизъм. Всяка държава при 

първа възможност си присво-
ява медицинско оборудване и 
средства за защита чрез спе-
кулации, търговски манипула-
ции и дори откровени краж-
би. Съединените щати купу-
ват китайски маски, предназ-
начени за Франция, директно 
на летище в Шанхай. Франция 
прибира пратка от 4 милиона 
маски за Испания и Италия, 
минаваща през нейна терито-
рия. На своите митници Че-
хия конфискува респираторни 
апарати и маски, предназначе-
ни за Италия. Германия и Кана-
да са пострадали от пират-
ството на маски от Съедине-
ните щати. Подобни безумия 
се случват дори между различ-
ни региони на една и съща дър-
жава. Това е истинското лице 
на „великите демокрации”, ко-
гато маските падат: крадци и 
закоравели главорези!

Безпрецедентни 
посегателства срещу 
експлоатираните

За буржоазията „печалбата е 
по-важна от живота ни”, как-
то скандираха стачкуващи-
те автомобилни работници в 
Италия. Във всички страни тя 
отлага въвеждането на каран-
тина за защита на население-
то възможно най-дълго, само 
за да крепи националното 
производство на всяка цена. 
Въвеждането на карантина-
та не е следствие от това, 
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жандармерия и обикновени ох-
ранители. Бе разигран същият 
сценарий, както на студент-
ските протести през 2008, 
протеста срещу тройната 
коалиция през 2009 и срещу 
правителството на Борисов 
през 2013 година. Тарторите 
на футболните агитки, кон-
тролирани от властта чрез 
престъпната дейност, от 
която се изхранват, заведоха 
подопечните си лумпени, за да 
направят онова, в което са се 
упражнявали многократко – 
да дразнят полицаите. След 
като изхвърляха бомбичките 
си срещу строените биячи в 
униформи, агитките се отте-
глиха и полицията получи запо-
вед да се намеси, тоест да по-
набие, когото докопа.

Мнозина добронамерени ли-
берали, които искрено си вяр-
ват, че живеят, ако не в пра-
вова, то поне в демократична 
държава, останаха възмутени 
от полицията. Стигна се до-
там, че някои дори попитаха 
„За какво ни е този социален 
цирей?”. Отговорът е ясен – 
органите на реда съществу-
ват, за да опазват установе-
ния ред. От онези, които не го 
харесват. С бой.

Друг е въпросът кой не ха-
ресва установения ред и защо. 

Повечето от протестиращи-
те от една страна не го ха-
ресват, защото поддържа му-
три като Борисов на власт, 
но от друга го харесват, за-
щото им осигурява комфорта 
да се чувстват по-умни и по-
красиви от бедняците в край-
ните квартали… или, в случая, 
от полицаите.

Унищожаването на органи-
те на реда би изисквало уста-
новяването на нов ред, който 
да се поддържа доброволно от 
огромното мнозинство от 
хората, без да има нужда от 
специализирани „органи”. Са-
мият този процес, обикнове-
но наричан революция, сигур-
но не би бил съвсем безболез-
нен точно за онези, които уж 
са против установения ред, 
но са по-богати от повечето 
хора в страната. Единствено 
възможното общество, кое-
то може да съществува без 
репресивен апарат, се нарича 
безвластнически комунизъм – 
две думи, които почти никой 
от „умните и красивите” не 
би преглътнал.

Затова всъщност огромна-
та част от протестиращи-
те имат нужда от полицията 
и това може да се прочете 
в реакциите им към нея. От 
цветята, които ґ раздават, 
от тъпата надежда в очите, 
че няма да има бой, от молби-

те да изгони провокаторите. 
Защото, заедно с доминира-
щото положение на бандата 
зад Борисов, тя пази и доми-
ниращото им положение в об-
ществото, и доминиращата 
идеология в главите им. Зато-
ва е и категоричното непри-
емане на идеята за премахва-
не на този социален цирей.

В началото на протести-
те се забелязваха и други 
хора – по-обикновени, с по-ре-
ални мечти. На жълтите па-
вета, покрай палатките с лю-
бители на крафт бира, блоки-
рали Орлов мост, продължа-
ват да стоят палатките на 
майките на деца с увреждания 
и на медицинските сестри. 
Те протестират вече годи-
ни – не за съдебната рефор-
ма или опечаления президент, 
не срещу някаква виртуална 
непатриотична олигархия, а 
за съвсем конкретни пробле-
ми и съвсем конкретни реше-
ния. Тези хора обаче посте-
пенно бяха избутани встрани 
от професионалните протес-
търи и техния дневен ред на 
борба за лицемерните инсти-
туции на демокрацията. Все 
повече конкретните пробле-
ми бяха избутвани зад ъгъла 
и все повече бяха изтиквани 
напред лозунги за морал и ос-
тавка. След тридесет години 
политически цирк би трябва-

ло по-добре да познаваме мо-
рала и оставките на полити-
ците. Ако ли не, палките на 
полицаите ни помагат.

„Даскалът” на Камен Донев 
много правилно е отбелязал, 
че „всъщност той боят не 
да разгражда, той изгражда”. 
Когато полицейската палка 
мине през главата на софий-
ския либерал, в нея се пораж-
дат непознати дотогава ми-
сли. Ама наистина ли трябва 
да бъде така? Ама ако ще ни 
бият, защо му казват демо-
крация? Ама защо едно гове-
до с половината от образо-
ванието ми трябва да ми за-
повядва къде да седна? Подоб-
ни мисли действат отрезвя-
ващо на всеки, който си ми-
сли, че с оставки и морал ще 
реши проблемите на страна-
та. Ако се съди по поведение-
то на Борисов, Гешев и тех-
ните началници по света и у 
нас, оставки няма да има. По-
скоро можем да очакваме още 
отрезвяващи уроци към мла-
дите, които още не са раз-
брали кой поръчва музиката. 
Можем само да се надяваме, 
че с изтрезняването няма да 
настъпи отчаяние, а надежда 
за нещо много, много по-кра-
сиво, от лицемерната утопия 
на представителната демо-
крация. •

Наблюдател

ПРОТЕСТИТЕ

„Той боят не да разгражда, той изгражда“
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Миналото, преходът и настоящето
Ви да взривите паметни-
ка на Сталин в Борисова-
та градина в София. Да 
Ви върна към тези момен-
ти – какво целяхте да по-
стигнете тогава по вре-
ме, в което дори все още е 
имало култ към личност-
та на Сталин? Едва ли е 
било възможно да се вяр-
ва, че с подобно действие 
може да падне съветски-
ят режим. Как определя-
те това Ваше действие 
години по-късно като пра-
вилно или недотам добре 
премислено?

Дисидентът според речни-
ците е човек, който се е от-
клонил от господстващото 
вероизповедание, вероотстъ-
пник; инакомислещ. Това не е 
моят случай, аз никога не съм 
„изповядвал” маркс-ленинизма 
и съм бил и си оставам при-
върженик на идеята за Све-
товна тотална социална 
революция, която трябва да 
ликвидира всякакви „вероизпо-
ведания” и основаващите се 
на тях варианти и нюанси на 
господстващата политиче-
ска и социаликономическа сис-
тема.

В революционните си 
действия никога не съм бил 
сам. В случая с взривяването 
на статуята на Сталин на 3 

март 1953 г. на подсъдима-
та скамейка бяхме 9 души. Бях 
осъден като техен организа-
тор. Вън от съдебния процес 
останаха около 600 души, пре-
димно от Панагюрска околия, 
която беше в центъра на ор-
ганизацията, която Държавна 
сигурност квалифицира като 
„терористическа”.

Взривяването на статуя-
та, както и други подобни ак-
ции, бяха част от бойната и 
психическата подготовка на 
членуващите в организация-
та за борба с диктатурата 
на БКП и по-точно – за учас-
тието им в партизанската 
война, която трябваше да се 
разгърне в условията на очак-
ваната по онова време Трета 
световна война.

Разбира се, смешно и неле-
по би било да се предполага „па-
дането на съветския режим” в 
резултат на подобни изолира-
ни акции. Освен подготовка-
та на бойците, взривяването 
беше израз на нашия протест 
срещу един от най-масовите 
убийци в човешката история, 
чиито последователи продъл-
жават да го боготворят. Ос-
танахме живи, защото дик-
таторът умря на 5 март съ-
щата година и в Кремъл започ-
на така наречената „дестали-
низация”, чиито първи жертви 
станаха шефът на КГБ Берия 
и неговите първи помощници.

Надявам се, че разбирате 
какъв нравствен и физически 
кураж изисква подобен акт, 
от който и сега нямам никак-
ви основания да се чувствам 
неловко. В съседна Гърция Ма-
нолис Глезос, който беше сва-
лил хитлеристкото знаме от 
Акропола, беше обявен за „на-
ционален герой”. Ние нямаме 
такива претенции и изпитва-
ме само чувството на задо-
волство от изпълнения рево-
люционен и човешки дълг.

Ако за нещо съм съжалявал, 
това е, че вместо статуята, 
не можахме да взривим ней-
ния жив модел. А това, че ве-
рующите в Сталин ме крити-
куват и днес, само ме убежда-
ва в това колко прави сме били 
още преди близо седем десе-
тилетия.

Как се гледаше на ре-
жима на Тодор Живков 
във Франция? Имаше ли 
информация за това как-
во се случва в България и 
СССР?

Обикновеният французин 
се интересуваше от Бълга-
рия по-малко, отколкото на-
шенецът проявява интереси 
да речем към република Мада-
гаскар, тоест – никак. Колко-
то до политическата емигра-
ция, един от центровете на 
която беше Париж – особено 
тази, която не бързаше да се 
„интегрира” във френското об-

щество, – мисля, че бяхме по-
добре информирани от мест-
ното население за събитията 
и процесите, които протича-
ха в България и в така нарече-
ния соцлагер. Това беше и ес-
тествено, тъй като разпола-
гахме с много повече информа-
ция от тази, която беше дос-
тъпна за нашите сънародни-
ци, чиито източници се огра-
ничаваха до цензурираната ре-
кламна пропаганда на режима. 
Едно от доказателствата за 
тези ми твърдения са стати-
ите, брошурите и книгите, из-
давани от емигрантския пе-
чат – част от които са събра-
ни в сборниците „Барутни (по)
мисли” и „С думи, вместо с кур-
шуми”, издания на „Шрапнел”, 
София.

Защо се върнахте в Бъл-
гария през 1991 г.?

По същите причини, по кои-
то Ботев и другарите му сли-
зат на Козлодуйския бряг, само 
че времената се оказаха далеч 
по-неблагоприятни от ботев-
ските. Тогава, макар и мижаво, 
е имало въстание – Априлско-
то – и към четата му се е при-
съединил поне един – врачан-
ското даскалче, готово да сло-
жи главата си на дръвника за 
свободата. През 1989 г., кога-
то народът можеше да проме-
ни съдбата си, неговата цел 
беше „да оцелее” – и „оцеля”! Ма-
кар и без една трета. Засега!

Сбъдна се още едно проро-
куване. В едно свое интервю 
от 1982 година пред герман-
ския седмичник „Шпигел” во-
енният министър на САЩ от 
първия мандат на Рейгън – Ка-
спар Уайнбъргър казва: Скоро 
СССР ще слезе от сцената, но 
не с гръм и трясък, а… със ским-
тене.

Така Западът гарантира 
„мекото кацане”, властта и 
парите на обуржоазените му-
танти на държавнокапиталис-
тическата класа, с което за-
върши най-дългият 75-годишен 
път в историята от „презре-
лия феодализъм” до монополи-
стическия капитализъм, по-
средством обратния „мирен 
преход” от държавния капита-
лизъм и неговата диктатура 
до пазарната или по-точно ма-
фиотската демокрация…

Цената в човешки жертви 
и разруха, която бе заплатена 
от нашите народи през този 
„мирен преход”, е по-висока от 
участието им в двете све-
товни войни! За 30 години бъл-
гарският народ беше „съкра-
тен” от 9 на 6 милиона. Дори 
най-кървавата революция не 
може да вземе и 5% от тези 
жертви!

Такъв е „безкръвният” ба-
ланс на извършената социална 
подмяна от бившите българ-
ски „комунисти” при предумиш-

» » » продължава от страница 2

» » » продължава на страница 4

ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19:

Световно капиталистическо варварство или световна революция
че управляващата класа се 
страхува от масови смърт-
ни случаи, а е поради страха, 
че неконтролираната чума 
може да доведе до още по-го-
леми икономически проблеми. 
Безбройните убийства, из-
вършени преди повече от век 
в името на националните ин-
тереси по време на империа-
листическата борба, ясно по-
казаха презрението, което 
управляващата класа изпит-
ва към живота на експлоати-
раните. Да, те не се интере-
суват особено от живота ни! 
Освен това от гледна точка 
на буржоазията вирусът има 
„предимство”, че основно коси 
болни и стари, тоест онези, 
които управляващата класа 
смята за „непродуктивни” и 
„безполезни”. Първоначалното 
решение на британския пре-
миер Борис Джонсън и няколко 
други правителствени лиде-
ри беше да се остави вирусът 
да се разпространява и да 
върши „естествената” си ра-
бота за постигане на „стаден 
имунитет”. Във всяка страна 
решенията в полза на стро-
га карантина са породени от 
страха от икономически сму-
щения и в някои страни от за-
плахи от социални вълнения 
и нарастващ гняв в отговор 
на небрежност и увеличаване 
на броя на жертвите. Освен 
това, дори ако карантината 
формално засяга половината 

от човечеството, мерките 
за социална изолация в много 
случаи са пълен фарс: милиони 
хора са принудени да се тъл-
пят във влакове, метро и ав-
тобуси, във фабрики и в супер-
маркети всеки ден. Вече поч-
ти навсякъде буржоазията се 
опитва да прекрати каран-
тината възможно най-скоро, 
дори ако пандемията продъл-
жава да отнема живота на 
хората, търси начин да вър-
не работниците на работни-
те им места по начин, който 
избягва вълнения и възможни 
протести.

Буржоазията продължава 
да експлоатира и планира да 
затегне нивото на експлоа-
тация. Пандемията вече ос-
тави милиони безработни: де-
сет милиона за три седмици 
в САЩ. Много от тях, които 
са имали нередовна, неста-
билна или временна работа, 
ще бъдат лишени от всякак-
ви доходи. Други, които тряб-
ва да живеят с оскъдни соци-
ални помощи, вече не могат 
да плащат наеми и рискуват 
да останат без медицинска 
помощ, тъй като нямат дос-
татъчно средства, за да я за-
платят. Икономическата раз-
руха започна да ускорява и без 
това предстоящата глобал-
на рецесия: експлозивно покач-
ване на цените на храните, 
масови съкращения, намаля-
ване на заплатите, нараства-
ща несигурност на работна-
та ръка и пр. Всички държа-

ви предприемат строги мер-
ки, призовават населението 
към саможертва в името на 
„националното единство във 
войната срещу вируса”.

Националните интереси, 
на които се позовава буржоа-
зията днес, не са нашите ин-
тереси. „Националните инте-
реси” са просто защита на на-
ционалната икономика и кон-
куренция на националните 
столици на световната аре-
на, което в миналото доведе 
до съкращения на бюджетите 
и влошаване на условията на 
живот на експлоатираните 
класи. И утре управляваща-
та класа отново ще лъже по 
същия начин, когато след ико-
номическия спад, причинен от 
пандемията, ще изисква от 
експлоатираните да затягат 
още коланите и да се примиря-
ват с все по-тежката експло-
атация и по-ниския жизнения 
стандарт. Тази пандемия е из-
раз на разрушителния харак-
тер на капиталистическия 
начин на производство и на 
многобройните прояви на раз-
ложение и разпад на съвремен-
ното общество като унищо-
жаването и замърсяването 
на околната среда със съпът-
стващото изменение на кли-
мата, разпространението на 
империалистически войни и 
кланета, неумолимото потъ-
ване в бедност на нараства-
ща част от човечеството, 
увеличаването на броя на при-
нудителните мигранти или 

бежанци, засилването на по-
пулистката идеология и рели-
гиозния фанатизъм и др. Това 
е демонстрация на безизходи-
цата, в която е навлязъл капи-
тализмът, и единствената 
посока, в която капиталисти-
ческата система води чове-
чеството: към хаос, страда-
ние, варварство, разрушение 
и смърт.

Само пролетариатът може 
да промени света

Някои правителства и медии 
твърдят, че светът никога 
няма да бъде такъв, какъвто 
е бил преди пандемията, че 
ще бъдат извлечени уроци от 
тази катастрофа, че държа-
вите най-сетне ще преминат 
към по-хуманна и по-добре уп-
равлявана форма на капита-
лизъм. Подобни словоизлияния 
слушаме от рецесията през 
2008 година: и тогава прави-
телствата и световните ли-
дери обявиха „война срещу фи-
нансовите измами”, обещава-
ха, че жертвите, необходими 
за преодоляване на кризата, 
ще бъдат възнаградени. Дос-
татъчно е само да погледнем 
нарастващото неравенство 
в света, за да видим, че обе-
щанията за „обновения” капи-
тализъм са абсолютна лъжа, 
чиято цел е да ни убеди да се 
примирим с поредното съсип-
ване на живота ни.

Експлоататорската кла-
са не е в състояние да проме-

ни света и да постави човеш-
кия живот и социалните нуж-
ди над нечовешките закони на 
своята икономика: капитали-
змът е система на експлоа-
тация, при която управлява-
щото малцинство печели и 
се възползва от труда на мно-
зинството. Ключът към бъ-
дещето, перспективата за 
друг, наистина хуманен свят 
без нации и експлоатация, се 
крие изключително в един-
ството и международната 
солидарност на пролетарии-
те в борбата!

На стихийния импулс на со-
лидарност на нашата класа 
в отговор на непоносимата 
ситуация, в която се нами-
рат здравните работници, се 
противопоставят правител-
ствата и политиците по це-
лия свят, които организират 
евтини представления от 
рода на акциите с аплодисмен-
ти за лекарите от прозорци и 
балкони. Разбира се, тези ап-
лодисменти ще стоплят сър-
цата на медицинските спе-
циалисти, които със смелост 
и всеотдайност в трудни ус-
ловия се грижат за болните и 
спасяват техния живот. Со-
лидарността на нашата, екс-
плоатираната класа обаче не 
може да бъде сведена до пет-
минутни ръкопляскания. Това 
означава осъждане на прави-
телствата на всички държа-
ви, независимо от политиче-
ската им окраска. Това означа-
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Миналото, преходът и настоящето
леното, активно и доминира-
що съучастие на „освободите-
лите” от капиталистическия 
Запад… Всичко, което се слу-
чи оттогава до днес, е напъл-
но… „естествено”. След като 
номенклатурата съхрани поч-
ти всички свои позиции вътре 
в страните на бившите Вар-
шавски договор и СИВ (с цена-
та на капитулацията в „Сту-
дената война”) и народът бле-
еше: „45 години стигат!”, „Ю-
на-ци!”, „Долу член 1-ви!”, „Ми-
рен преход!” и ред други подоб-
ни политически премъдрости, 
нищо по-различно от това, 
което го сполетя, той не мо-
жеше да очаква! Ако една гос-
подстваща класа не бъде лик-
видирана като класа, тя с ней-
ните мутанти и разноцвет-
ни изтърсаци, ще продължи да 
господства „в нова премяна”, 
„под вънкашност чужда” с го-
товност да изядат… още „45 
зелника”.

Трябваше ли да се из-
върши лустрация в Бълга-
рия и ако да, то защо не се 
случи и трябва ли да се из-
върши сега, 30 години по-
късно? Това е едно от ис-
канията на протестира-
щите.

Защо „лустрацията” не се 
„случи”, трябва да е станало 
ясно от предишния ми отго-

вор, но това, че тя продължа-
ва да е „едно от исканията на 
протестиращите – 30 години 
по-късно” е много жалко. Това 
искане е свидетелство за про-
пиляното историческо вре-
ме и за абсолютното нераз-
биране на станалото и ста-
ващото, което обещава зана-
пред още по-мизерни и безиз-
ходни години. Защо? Да искаш 
„лустрация” на една класа, коя-
то, сменяйки имперските си 
чорбаджии и формата на соб-
ствеността си (от държавна 
в частна или обратно), беше 
съхранила господството си 
във всички сфери на живота – 
от синода, науката и изку-
ствата до финансите, иконо-
миката и вътрешната поли-
тика – е много повече от не-
лепост. Това, което все още 
може да има някакъв смисъл – 
да се надяваме, че не е стана-
ло вече безнадеждно късно, – е 
бавната, трудна и неблагодар-
на работа за създаване на кри-
тична маса на революцион-
ния потенциал, което е безу-
словна предпоставка за създа-
ването на Народ. Защото На-
род ние нямаме, имаме населе-
ние в насипно състояние и кан-
дидат-гастарбайтери.

Следите ли протести-
те и подкрепяте ли ги, или 
по-скоро сте на мнение-
то на част от представи-
телите на десницата, че 

това са организирани про-
тести от външни сили?

На днешния стадий на 
„посткомунистическо” разло-
жение клановете на мафия-
та в съвременната ґ фауна са 
представени политически в 
парламента отдясно наляво, 
както следва: Воля, ГЕРБ, раз-
единени патриоти, ДПС и БСП 
(последната е партията на 
най-много богаташи и като 
такава е малко по-лява от… 
Богдан Филов). 

Освен парламентарните 
представители на мафията в 
протестите участват ста-
ри и нови извънпарламентар-
ни партии, някои в проект, 
които също се надяват да по-
ставят задниците си върху 
новите депутатски кресла.

За отбелязвате е, че ра-
ботниците отсъстват от 
протестите като организи-
рана сила, което показва, че 
синдикалната бюрокрация е 
свършила отлично своята ра-
бота и че пролетариатът, ос-
вен че се е смалил, се е… дек-
ласирал. Така наречените ин-
телектуалци продадоха пър-
вородството си за паница 
казионна леща. Няма ги и сту-
дентите. Младите участни-
ци в протестите предста-
вляват аморфна, безидейна и 
дезорганизирана тълпа, коя-
то дори и да е независима 
от обрисуваните по-горе въ-

трешни и външни „играчи”, ми-
сля, че няма голям шанс. Най-
вероятно те ще изиграят ро-
лята на „полезни идиоти”, об-
служвайки едните или други-
те от противостоящите си 
кланове и техните политиче-
ски „сили”… Изходът от подоб-
на комплицирана обстановка 
може да бъде само един „нов”, 
шарен парламент, който с ро-
дилни мъки ще излъчи петна-
десетото поред „следдесето-
ноемврийско” правителство, 
което отново много скоро 
„ще разочарова” гласувалите 
за него „протестъри”, връщай-
ки събитията в изходната им 
точка. Всичко това ще се из-
вършва в условията на панде-
мия от коронавирус и произ-
тичащата от нея предстоя-
ща социаликономическа кри-
за, каквато човечеството не 
помни от времето на чумни-
те епидемии…

За днешното състояние на 
България и досегашните „успе-
хи” на българския преход казах 
достатъчно. Може би трябва 
да допълня, че нищо добро не 
очаква народа, докато продъл-
жава да стои на колене пред 
отживели богове и сменящи 
местата си гангстери и мо-
шеници във властта и опози-
цията.

Какво искате да каже-
те на младите хора в Бъл-
гария, голяма част от 

които са на площадите 
вече близо 3 месеца и про-
тестират за „смяна на 
системата” и преустано-
вяване на корупционните 
практики?

Твърде дълго гласът ми „пре-
минава тихо, като през пусти-
ня”, но въпреки това, още вед-
нъж ще отправя към тях апела, 
който публикувахме през ме-
сец юли във вестника на Феде-
рацията на анархистите в Бъл-
гария:

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

С КАКВО ДА СЕ ЗАПОЧ-
НЕ? – СЪС САМОУПРАВЛЕНИЕ 
НА НАРОДА, със създаване на 
органи на Самоуправлението, 
които да изместят и замес-
тят тези на властта. Това 
предполага превръщането на 
всякакви протести, митинги 
или безплодни демонстрации 
и процесии в общи събрания, 
на които всяка и всеки свобод-
но ще разискват, изясняват и 
търсят решения на проблеми-
те на обществото, които са 
създадени от потисничество-
то, грабежа и алчността на по-
литическата и икономическа 
каста, която, предлагайки за 
ен-ти път услугите си на „спа-
сител”, иска да го измами. За-
това тя трябва да бъде от-
странена! •

Свободна мисъл
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ва настояване за осигуряване 
на маски и всички необходими 
предпазни средства. Това оз-
начава, когато е възможно, да 
се обяви стачка с ултиматум, 
че докато здравните работ-
ници не бъдат снабдени с не-
обходимите консумативи, ле-
карства и оборудване, докато 
са принудени да поемат риска 
от инфекция и смърт без дос-
татъчна защита, експлоати-
раните, работещи в други, не-
медицински области ще отка-
жат да работят.

Докато карантината про-
дължава, не можем да водим 
мащабна борба срещу смър-
тоносната система. Не мо-
жем да се обединим, за да из-
разим гнева и солидарността 
си чрез всеобщи масови бор-
би, стачки и демонстрации. 
Карантината обаче не е един-
ствената причина. Другата 
причина е, че нашата класа 
трябва да проявява сила, коя-
то е демонстрирала невед-
нъж в историята, но която 
е забравила: световно един-
ство в борбата, масирано 
международно движение сре-
щу управляващата класа и 
нейната чудовищна система.

Стачки, избухнали в ита-
лианския автомобилен сек-
тор или в супермаркети във 
Франция, пред болници в Ню 
Йорк или в северната част 
на Франция, огромно недо-

волство на работници, кои-
то отказват да служат като 
„храна за вируса”, но са прину-
дени да се събират в общест-
вения транспорт и на работ-
ните си места, често без 
маски, ръкавици и дезинфек-
тант, само и само да носят 
печалба на експлоататорите, 
днес може да даде само слаб, 
зле организиран и недоста-
тъчно координиран разпръс-
нат отговор, тъй като те са 
откъснати от другите проле-
тарии и временно не са в със-
тояние да обединят общата 
класа. Въпреки това тези ог-
нища на пролетарската бор-
ба показват, че работниците 
не са готови да приемат без-
ропотно престъпната безот-
говорност на онези, които ни 
експлоатират.

Именно за тази перспекти-
ва на класовите битки тряб-
ва да се подготвим. Защо-
то след коронавируса ще на-
стъпи глобална икономическа 
криза, масирана безработи-
ца, ще започнат нови „рефор-
ми”, които няма да донесат 
нищо повече от нови жерт-
ви от страна на работници-
те. Затова отсега трябва 
да се подготвим за бъдещи 
битки. Как обаче да направим 
това в условията на каранти-
на? С дискусии, обмен на опит 
и идеи в различни интернет 
платформи, форуми, прате-
ници и по телефона, когато 
е възможно. Осъзнали, че най-

големият бич не е COVID-19, 
а капитализмът; че изходът 
не е обединение в подкрепа на 
жестоката държава, а напро-
тив – срещу нея; че надежда-
та не е в обещанията на този 
или онзи политик, а в разви-
тието на солидарността на 
работниците в борбата; че 
единствената алтернатива 
на капиталистическото вар-
варство е световната рево-
люция!

БЪДЕЩЕТО ПРИНАДЛЕЖИ 
НА КЛАСОВАТА БОРБА! •

International Communist 
Current, 10.04.2020

www.internationalism.org
Листовка за разпространение 

по света

Молим нашите другари да използ-
ват всички средства, с които раз-
полагат, за разпространение на 
този текст – социални мрежи, ин-
тернет форуми, блогове и пр. – и 
също така да ни информират за 
всички полезни отговори и диску-
сии, които той предизвиква. Разби-
ра се, изпратете ни и своето мне-
ние за тази листовка. Всички, кои-
то се борят за пролетарската ре-
волюция, сега повече от всякога се 
нуждаят от солидарност, взаимо-
помощ и съхраняване на политиче-
ските връзки. Все още сме прину-
дени да се придържаме към физиче-
ска изолация, но дори при тези ус-
ловия пролетарските бойци тряб-
ва да поддържат революционно 
единство!

ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19:

Световно капиталистическо варварство 
или световна революция на пролетариата
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ТЕЛЕЗРЕНИЕ

„Дали е по-достойно…“
Онзи ден, по т. нар. „Свободна 
телевизия” на наследницата на 
БКП – чух песента за Чико от 
Порто Рико в изпълнение на 
Леа Иванова и после – възтор-
жените и сълзливи словоизли-
яния за някогашната естрад-
на и джаз певица на лигльото, 
водещ „културните предава-
ния” на БСТВ. Програмата оче-
видно бе предназначена да съ-
бужда носталгични спомени в 
най-старото поколение с фал-
шифицирани реминисценции и 
да спечели гласовете им за Ни-
нова и компания в приближава-
щите избори. Нали целта оп-
равдава средствата. Само че 
за проклетия аз помня стари 
дати и в съзнанието ми експло-
дира страшния въпрос на Дат-
ския принц за достойнството 
от неговия монолог, който на 
турски звучи така: Я олур, я ол-
маз? – that is the question.

Ако злощастната певица 
Леа Иванова се беше оженила 
за члена на Политбюро и ми-
нистър на търговията Пеко Та-
ков или за сина му Янчо, то тя 
сигурно щеше да затъмни със 
славата си своята съименни-
ца Лили Иванова, но Мойрите 
ґ бяха отредили друг жребий: 
копоите от ДС на „народната 
власт” я пратиха в концлагер, 
където я вербуваха и после я 
използваха като доносник в ро-
дината и вън от нея. И нали ми-
сълта се рее като волна пти-
ца, си спомних, че есесовците 
си правили абажури от кожите 

на евреите и се запитах като 
Хамлет: кое е по-достойно за 
душата: да направят от ко-
жата ти червен фенер или 
ако не можеш да издържиш 
на гаврите и инквизициите, 
да станеш доносник на пала-
чите си? Страшен въпрос, от 
който бягат днешните „архи-
текти на човешките души”, 
както Йосиф Джугашвили на-
ричаше членовете на своя „пи-
сателски съюз”, или многоброй-
ните психолози, философи, со-
циолози, политолози и прочее 
„научни работници”. А си стру-
ваше да го разчепкат, защото 
според „Комисията по досие-
тата” в архивите на тайна-
та полиция на БКП са намерили 
картончетата на 2 500 000 
доносници от различни кате-
гории: резиденти, агенти, се-
кретни сътрудници, явочни-
ци, доверени лица, доброволни 
заявители и прочее, и прочее 
умъртвени души.

Днешните разнородни „ели-
ти” и обслужващите ги „инте-
лектуалци” идват от клоака-
та на държавна сигурност – 
от вербовчиците и жертвите 
им или са възпитаните от тях 
„в дух на патриотизъм” дечица 
и внученца. Малцина се осме-
ляват да премислят докрай и 
да си отговорят какво означа-
ва всичко това за „героичния, 
трудолюбив и храбър българ-
ски народ”? •

Феранте Пала – 
Свободният човек
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7) Обществото обаче не 
трябва да остане напълно не-
въоръжено пред лицето на па-
разитиращите, злонамерени 
и вредни субекти. Тъй като 
трудът трябва да стане ос-
нова на всички политически 
права, то обществото, на-
цията, провинцията или об-
щината могат, в рамките на 
своята компетентност, да 
отнемат тези права от оне-
зи възрастни индивиди, кои-
то, без да са инвалиди, болни 
или стари, живеят за сметка 
на обществената или частна 
благотворителност, със за-
дължението да ги възстано-
ви в правата им, веднага щом 
отново започнат да живеят 
със собствения си труд.

8) Тъй като свободата на 
всяко човешко същество е 
неотменима, то общество-
то никога няма да толерира 
човек, който законно прода-
ва свободата си или по друг 
начин я делегира по договор 
в полза на което и да е дру-
го лице, освен на основата на 
пълното равенство и реци-
прочност. То не може да по-
пречи на мъж или жена, напъл-
но лишени от лично достойн-
ство, да влязат без договор с 
друго лице в отношения на до-
броволно робство, но ще счи-
та такива хора за живеещи за 
сметка на частната благот-
ворителност и следователно 
ще ги лиши от ползването на 
политически права за цялото 
време на тяхното робство.

9) Всички лица, загубили по-
литическите си права, губят 
еднакво и правото да отглеж-
дат децата си и да ги имат 
при себе си.

10) В случай на нарушение 
на свободно поетите задъл-
жения или на открито и до-
казано посегателство върху 
личността, личното имуще-
ство и особено върху свобода-
та на гражданин от неговата 
страна или на чужденец, об-
ществото налага наказание 
на местния или чужд гражда-
нин, извършил престъпление-
то, според местните реше-
ния и обичаи.

11) Безусловно премахване 
на всички позорящи и жесто-
ки наказания, на смъртното и 
телесните наказания, ако за-
конът ги е одобрявал и при-
лагал. Премахване на всички 
наказания с неопределен или 
твърде дълъг срок, които не 
оставят никаква надежда у 
осъдения, нито възможност 
за реабилитация, тъй като 
престъплението трябва да 
се разглежда като болест, а 
наказанието по-скоро като 
лечение, отколкото като въз-
мездие от страна на обще-
ството.

12) Всеки осъден съгласно 
разпоредбите на обществен 
съюз, нация, провинция или об-
щина ще получи правото да 
не се подчини на наложеното 
му наказание, ако декларира, 
че не желае повече да принад-
лежи към това общество. В 

този случай последното има 
правото от своя страна да го 
изгони от средата си и да го 
обяви извън неговата гаран-
ция и защита.

13) Упоритият, рецидиви-
стът, който при тези усло-
вия попада отново под удара 
на естествения закон: око за 
око, зъб за зъб, може да бъде 
ограбен, оскърбен и дори убит 
на територията, заета от 
осъдилото го общество, при 
което то няма да се интере-
сува от неговата съдба. Все-
ки може да се отърве от него 
като от вредител, но в ника-
къв случай не може да го по-
робва и използва като роб.

i) Право на сдружаване. Ко-
оперативните сдружения на 
работници представляват 
ново явление в историята; 
ние присъстваме сега на тях-
ното раждане и в настоящия 
момент можем само да пре-
дугаждаме огромното разви-
тие, което им предстои, как-
то и новите политически и 
социални отношения, които 
ще възникнат въз основа на 
тях, но отсега не можем да 
ги дефинираме по-точно. Въз-
можно е – и дори е много ве-
роятно – един прекрасен ден 
те да прекосят границите 
на общините, провинциите и 
дори на съвременните държа-
ви, за да дадат на цялото чо-
вешко общество нова систе-
ма, при което то вече няма да 
бъде разделено на нации, а на 
различни промишлени групи, 
организирани според нужди-
те на производството, а не 
на политиката. Това е въпрос 
на бъдещето. Що се отнася 
до нас, то ние можем само да 
прокламираме следния безу-
словен принцип: всички сдру-
жения, независимо от тяхна-
та цел, както и всички инди-
види, трябва да се ползват с 
безусловна свобода. Нито об-
ществото, нито която и да 
е част от него – община, про-
винция или нация – нямат пра-
во да възпрепятстват сво-
бодните хора да създават 
свободни сдружения с каква-
то и да било цел – научна, про-
мишлена, художествена, поли-
тическа, религиозна или дори 
с цел развращаване и експлоа-
тация на нехайните и глупави 
хора, при условие че последни-
те вече са навършили пълно-
летие.

Борбата срещу шарлата-
ните и вредните сдружения 
е въпрос изключително на об-

щественото мнение. Обще-
ството обаче има задълже-
нието и правото да отказва 
своите гаранции и признава-
нето на политически и граж-
дански права на всяко сдруже-
ние или колектив, които със 
своите цели, програми и ус-
тав противоречат на принци-
пите, залегнали в основата на 
неговата структура, както и 
на всички членове, които не са 
в положение на пълно равен-
ство и реципрочност. Обще-
ството няма право да лишава 
самите членове от гаранции 
и права само поради участи-
ето им в неузаконени сдруже-
ния. Следователно разликата 
между узаконените и неуза-
конените сдружения ще бъде 
следната: сдруженията, при-
знати като колективни прав-
ни субекти, ще имат правото 
да подават жалби до всички 
обществени съдилища срещу 
всички други узаконени сдру-
жения в случай на нарушаване 
на поетите от тях задълже-
ния. Сдруженията, които не 
са признати юридически, няма 
да имат това право като ко-
лективи, но в този случай те 
не носят и никаква правна от-
говорност, тъй като всички-
те им задължения следва да 
бъдат признати за невалидни 
в очите на обществото, кое-
то не е санкционирало тях-
ното колективно съществу-
вание, при което обаче нито 
един от членовете им не се 
освобождава от поетите от 
него индивидуални задълже-
ния.

j) Делението на страната 
на региони, провинции, окръзи 
и общини или на департамен-
ти и комуни, както това е във 
Франция, естествено ще за-
виси от ситуацията, от тра-
дициите, от нуждите на даде-
но време и особените обстоя-
телства, в които се намира 
една или друга страна. Тук са 
необходими само две общи и 
задължителни основни раз-
поредби за всяка страна, коя-
то иска да организира сери-
озно своята свобода. Първо, 
всяка организация трябва да 
функционира отдолу нагоре, 
от общината към съюзното 
единство, от провинцията 
към страната, чрез федера-
цията. Второ, между община-
та и страната трябва да има 
поне един автономен посред-
ник: департамент, регион или 
провинция. В противен слу-
чай общината, в тесния сми-

съл на думата, винаги ще бъде 
твърде слаба, за да се защити 
и съпротивлява на равномер-
ния и деспотично централи-
зиращ натиск на държавата, 
доколкото държавността не-
пременно води до деспотичен 
режим, както видяхме на два 
пъти в случая с френската мо-
нархия, защото деспотизмът 
винаги е имал своите корени 
по-скоро в централизираща-
та организация на държава-
та, отколкото в постоянна-
та и присъща наклонност на 
кралете към деспотизъм.

k) Основа на политическа-
та организация на дадена 
страна трябва да бъде безу-
словно автономната общи-
на, винаги представлявана от 
общото събрание с мнозин-
ство от гласовете на всич-
ки пълнолетни жители, мъже 
и жени, при равни условия. Ни-
каква власт няма право да се 
намесва във вътрешния ґ жи-
вот, в нейните действия и в 
управлението ґ. Тя назначава 
и заменя, чрез гласуване, об-
щински съвет с всички служи-
тели, управляващи и съдии и 
се разпорежда с имущество-
то и финансите си без какъв-
то и да е „по-висш” контрол. 
Всяка община има безуслов-
ното право да създава, неза-
висимо от каквото и да е по-
висше одобрение, своя харта 
и своя собствена вътрешна 
система. За да влезе обаче в 
провинциалната федерация и 
да стане неразделна част от 
провинцията, тя трябва без-
условно да съгласува собст-
вената си система с главни-
те основи на провинциалната 
система и да получи санкция-
та от конгреса на тази про-
винция. Тя следва да се подчи-
ни на мерките, предписани от 
провинциалния конгрес по от-
ношение на нея, щом веднъж 
те са санкционирани с вота 
на провинциалния конгрес, в 
който и тя е взела участие 
с делегатите си. В противен 
случай тя ще бъде лишена от 
помощта, гаранцията, соли-
дарността и комуникацията 
и ще остане извън защитата 
на провинцията.

l) Провинцията няма пра-
во да бъде нищо друго, освен 
свободна федерация на авто-
номни общини. Провинциални-
ят конгрес, състоящ се от де-
легати на всички общини, или 
от тези на общините и деле-
гатите на цялото население 
на провинцията, независимо 

от общините – този провин-
циален конгрес, който няма 
право да се намесва във въ-
трешното управление на об-
щините, ще установи основ-
ните разпоредби на провин-
циалната харта, които тряб-
ва да бъдат задължителни за 
всички общини, които жела-
ят да участват в провинци-
алната федерация. Тези основ-
ни разпоредби, които са пред-
мет на този катехизис, са из-
броени в член II. Въз основа на 
тези принципи конгресът ще 
разработи провинциалното 
законодателство, което об-
хваща задълженията и права-
та на лицата, сдруженията и 
общините, както и санкции-
те за нарушаването им, при 
което общинното законода-
телство запазва правото си 
да се отклонява от провинци-
алното законодателство по 
второстепенни клаузи, но не 
и от неговите основи; в съ-
щото време, стремежът към 
истинско, жизнено единство, 
а не към еднаквост, и вярата 
в това, че опитът, времето, 
развитието на съвместния 
живот, собственото разби-
ране и нуждите на общини-
те, с една дума животът в ус-
ловия на свобода (и в никакъв 
случай не с принуда или наси-
лие от страна на провинци-
алната общност/федерация, 
защото, ако са наложени на-
силствено, дори истината и 
справедливостта се превръ-
щат в лъжа и неправда) ще 
внася нужните корекции в 
структурата и функционира-
нето на системата.

Провинциалният конгрес 
ще установи хартата на про-
винциалната федерация на об-
щините, техните права и за-
дължения като такива и по 
отношение на конгреса, три-
бунала и провинциалния феде-
ративен съвет. Той гласува 
закони, наредби и мероприя-
тия, произтичащи от нужди-
те на цялата провинция или 
свързани с решенията на на-
ционалния конгрес, като не 
губи от поглед автономията 
на провинциите и на общини-
те. Без да се намесва във въ-
трешното им управление, 
конгресът установява дяла 
на тяхното участие в нацио-
налните и провинциалните 
ангажименти и заделените 
средства и ресурси за общи-
те нужди и дела. Самата об-
щина разпределя тези повин-
ности между всички свои тру-
доспособни и пълнолетни жи-
тели. Конгресът контролира 
действията, одобрява или от-
хвърля предложенията на про-
винциалния съвет, който е из-
борен. Провинциалният съд, 
или трибунал, който също е 
избран и подчинен на нормите 
на член II, постановява безапе-
лационни решения по всички 
дела между отделните лица и 
общини, между сдруженията 
и общините и е първата ин-
станция по всички дела меж-
ду общините и провинциалния 
конгрес и съвет. •

(Следва)

С една дума животът 
в условията на свобода ще внася 

нужните корекции в структурата 
и функционирането на 

системата



септември 2020, брой 96

СОЛИДАРНОСТ

Затворници анархисти
8 6  И М Е Н А  С  К Р А Т К И  Б И О Г Р А Ф И И

» » » продължава от миналия брой

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

Наказателно дело „Мрежа”

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

Азърбайджан 
14. Байрам Мамедов и Гияс Ибрахимов

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

Гърция
20. Агелики Спиропулу
21. Аргирис Далиос
22. Дамианос Болано
23. Христос Цакалос
24. Димитрис Политис
25. Фотис Циоцис
26. Герасимос Цакалос
27. Янис Михалидис
28. Йоргос Николопулос
29. Йоргос 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

Йоргос 
Николопулос

Обявен за издир-
ване през септем-
ври 2009 г., след 
като антитеро-
ристични и специ-
ални полицейски 

части нахлуват в къщата, в 
която живеят с другаря Ха-

рис Хаджимихалакис. Йоргос 
успява да избяга. Арестуван е 
на 14.03.2011 във Волос, заед-
но с други четирима членове 
на Заговора на огнените ядра 
(ЗОЯ). Съден е по „делото Во-
лос” (предполагаемо участие в 
банков обир, извършен от пре-
облечени като полицаи), за екс-
плозиви и оръжие, намерени у 
други подсъдими по същото 
дело (арести в Пирея и Кали-
теа), по делото за 14-е бомби 
по пощата, по делото за 250 
нападения от ЗОЯ между 2008 
и 2011 г., за текст в солидар-
ност с анархисткия скуот На-
дир, за опит за бягство от за-
твора с други трима членове 
на ЗОЯ през декември 2011 г. и 
взимане на трима надзирате-
ли за заложници и за подстре-
кателство във връзка с про-
екта Феникс. Италианската 
държава също го съди по дело, 
заведено от Силвио Берлуско-
ни за изпратена до него бом-
ба по пощата, и го разследва 
по делото Ардире, заведено 
от италианската прокурату-
ра през юни 2012 г. Другарят е 
осъден през 2012 г. на 68 годи-
ни затвор като член на ЗОЯ и 
по останалите обвинения от 
делото Халандри (три бомбе-
ни нападения и притежаване 
на взривно устройство) и на 
16 месеца за незаконно при-
тежаване на оръжие, откри-
то след обиск в дома му в Ек-

зархия след обстрел по поли-
цаи от отряда за борба с без-
редиците. През 2014 г. е осъ-
ден на 24 години затвор по 
третия процес срещу ЗОЯ. 
През 2016 г. получава присъда 
от 115 години за опита за бяг-
ство и другите нападения на 
ЗОЯ.

Dikastiki Filaki – A Pteryga, Koridallos, 

T.K. 18110, Athens/Greece

Йоргос 
Петракакос

По думите 
му:
На 24 сеп-
тември, бли-
зо 9 години, 
след като 
бях нарушил 
условията за 

освобождаване под гаранция, 
бях арестуван пред дома ми 
във Волос, заедно със съпру-
гата ми Мария Теофилу, пред 
очите на двете ни невръст-
ни деца. Вярно, че съм участ-
вал в обири на банки, но не 
съм участвал във всички, за 
които ме обвиняват или ще 
ме обвинят. Обирите, в кои-
то съм участвал, винаги са 
били добре организирани и са 
изисквали дълги месеци подго-
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ИСТОРИЯ НА АНАРХИЗМА

Анархизмът в САЩ
Анархизмът в Съединени-
те щати се заражда в среда-
та на 19-и век и започва да се 
разраства, когато навлиза в 
американското работническо 
движение и укрепва анархо-
комунистическото течение, 
което придобива известност 
с бурната си пропаганда и кам-
паниите за различни социални 
реформи в страната през на-
чалото на 20-и век. Около на-
чалото на 20-и век пикът на 
влиянието на индивидуалис-
тичния анархизъм отминава 
и анархокомунизмът и други 
социални анархистически те-
чения се превръщат в домини-
ращи анархистически тенден-
ции. В епохата след Втората 
световна война анархизмът 
възвръща влиянието си чрез 
нови разработки като анар-
хопацифизма, американската 
Нова левица и контракулту-
рата от 60-те години. Съвре-
менният анархизъм в Съеди-
нените щати е повлиян и се 
възобновява както от съби-
тия вътре в Щатите, така и 
отвъд пределите им, под вли-
яние на различни тенденции в 
световното анархистическо 
движение като платформи-
зъм, въстанически анархизъм, 
новите социални движения 
(анархофеминизъм, еко- или зе-
лен анархизъм) и движението 

на алтерглобализма. В рамки-
те на съвременния анархизъм 
антикапитализмът, наследен 
от класическия анархизъм, ос-
тава силен. В началото на 21-
ви век анархизмът в САЩ при-
добива популярност и влияние 
като част от антивоенните, 
антикапиталистическите и 
антиглобалистките движе-
ния. Анархистите стават из-
вестни с участието си в про-
тестите срещу СТО, Г-8 и Све-
товния икономически форум. 
Някои анархистически групи 
по време на тези протести 
участват в бунтове, тро-
шат капиталистическата 
собственост и влизат в ожес-
точени сблъсъци с полицията. 
Тези действия са вдъхновени 
от анонимни бойци без лиде-
ри, известни като „черни бло-
кове”, докато други, привърже-
ници на мирни организационни 
тактики, по същото време ор-
ганизират групи по интереси, 
за култура на безопасност и 
използване на децентрализи-
рани технологии като Интер-
нет. Знаменателно събитие 
от този период са протести-
те срещу СТО през 1999 г. в 
Сиатъл.

Ранен анархизъм. За да се 
разбере американският ин-
дивидуалистичен анархизъм, 
трябва да се има предвид со-

циалният контекст на тези 
идеи, а именно трансформа-
цията на Америка от предка-
питалистическо в капиталис-
тическо общество. Некапи-
талистическият характер на 
ранните САЩ личи по преобла-
даващия дял на самонаемане-
то (в занаятчийското и земе-
делското производство). В на-
чалото на 19-и век около 80% 
от работещото (неробско) 
мъжко население е било само-
наето. По-голямата част от 
американците по това време 
са земеделски производители, 
работещи на земята си пре-
димно за собствени нужди, и 
затова индивидуалистически-
ят анархизъм е подходящата 
форма на занаятчийския со-
циализъм, докато комунисти-
ческият анархизъм и анархо-
синдикализмът са форми на 
индустриалния (или пролетар-
ския) социализъм.

Историкът Уенди Ма-
келрой счита, че трима са ев-
ропейските мислители, оказа-
ли голямо влияние върху амери-
канския индивидуалистически 
анархизъм. Според нея едно от 
най-важните от тези влияния 
е на френският политически 
философ и анархист Прудон, 
чиито думи „Свободата не е 
дъщеря, а майка на реда” ста-
ват мото на влиятелното ин-

дивидуалистично анархистич-
но издание Liberty (Свобода) на 
Бенджамин Тъкър. Макелрой 
пише, че голямо влияние оказ-
ва също така германският фи-
лософ Макс Щирнер. Третият 
чуждестранен мислител със 
силно влияние е британски-
ят философ Хърбърт Спенсър. 
Други съществени фактори 
са анархизмът на Уилям Году-
ин, повлиял идеологически на 
редица американски анархи-
сти, и в още по-голяма сте-
пен – социализмът на Робърт 
Оуен и Шарл Фурие. След успе-
ха на британското си начина-
ние самият Оуен основава екс-
периментална социалистиче-
ска общност в САЩ – Ню Хар-
мъни (Нова хармония) в щата 
Индиана – през 1825 г. Един 
от членовете на тази кому-
на е Джозая Уорън, смятан за 
първия анархоиндивидуалист. 
Четиристраничният ежесе-
дмичен вестник „Мирният Ре-
волюционер”, който Уорън ре-
дактира през 1833 г., е пър-
вото анархистическо перио-
дично издание, за което той 
изгражда собствена печатни-
ца, излива свой шрифт и прави 
свои цинкови печатни плочи. 
След като „Нова хармония” се 
проваля, Уорън прехвърля своя-
та идеологическа привърза-
ност от социализма към анар-

хизма, което анархистът Пи-
тър Сабатини нарича неголям 
скок, като се има предвид, че 
социализмът на Оуен се корени 
в анархизма на Годуин.

Възходът и ръстът на анар-
хизма в Съединените щати 
през 1820-е и 1830-е години 
са тясно свързани с възхода и 
ръста на аболиционизма, тъй 
като никой не се нуждае пове-
че от анархията, отколкото 
роба. Уорън въвежда поняти-
ето „цена до себестойност-
та”, като „себестойност” не 
означава заплатената парич-
на стойност, а упражнени-
ят труд за производството 
на дадена стока. Затова той 
предлага система за заплаща-
не с удостоверения за часо-
вете положен труд. С такива 
удостоверения е било възмож-
но да се взимат от местните 
магазини стоки, чието произ-
водство е отнемало същото 
време. Той прилага своите те-
ории на практика, като осно-
вава експериментален „мага-
зин с труд за труд” в Синси-
нати, където търговията е 
вървяла с бележки с обещание 
за извършен труд. Магазинът 
постига успех, работи три го-
дини, след което Уорън го за-
тваря, за да основава взаимос-
помагателни колонии. Две 
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Затворници анархисти
товка – затова не бих могъл 
да участвам в толкова мно-
го. Въпреки това, по свой ли-
чен избор съм участвал само 
в тези, които са били доста-
тъчни, за да осигуря своето 
препитание и безопасност в 
тежкия и по чисто практи-
чески причини скъп живот на 
един преследван човек. Запоз-
нах се с бойци анархисти два-
та пъти, когато лежах в за-
твора, и с някои от тях ста-
нахме приятели. Възхищавам 
се от анархистите, уважа-
вам тяхната борба, смятам 
ги за най-чувствителната 
част от обществото и че 
справедливостта е на тяхна 
страна. Аз обаче не се зани-
мавам с политика, сам изби-
рам своя път и единствена-
та ми връзка с революцион-
ните организации е, че като 
всички хора се радвам, когато 
извършат поредното нападе-
ние. Що се отнася до делата 
срещу Революционна борба 
през този период, единстве-
ното „обвинение”, което при-
знавам въпреки липсата на 
достоверни доказателства, 
е за участието в обира на Ев-
робанк в Акрата, което раз-
бира се няма нищо общо с Ни-
кос Мазиотис и Революцион-
на борба като цяло.

Вторият процес започва 
на 15 февруари 2016 г. за оби-
рите, в които е обвинен след 

2002 г. Присъдата от това 
дело е до 25 години и ще се 
добави към предишната при-
съда от 36 години.

Dikastiki Fylaki Korydallou – Eidiki 

Pteryga, T.K. 18110, Korydallos, Athens/

Greece

Константинос 
Ягцоглу

Другарят анар-
хист Констан-
тинос Ягцоглу 
е арестуван на 
28 октомври 
2017 г., когато 
излиза от скри-
валище, нае-
то от него под 
фалшиво име, и 

пренася оръжие и взривни ве-
щества. Динос е обвинен в 
членство в Заговора на огне-
ните ядра и в изпращане на 
бомби по пощата до различни 
чиновници от ЕС, включител-
но бившия министър-предсе-
дател на Гърция Лукас Папа-
димос. Обвиненията на чен-
гетата се основават на кон-
таминирана проба от ДНК и 
на това, че е посещавал бивш 
затворник анархист в затво-
ра Коридалос в началото на 
2013 г. Другарят заявява, че 
както наемането на жилище-
то, така и пренасянето на бо-
еприпасите са били от „рево-

люционна солидарност” и от-
рича всички други обвинения.

Dikastiki Fylaki Korydallou – Eidiki 

Pteryga, T.K. 18122, Korydallos, Athens/

Greece

Костас Гурнас

Костас е осъден на 87 години 
по делото срещу Революцион-
на борба, като присъдата по-
късно е намалена на 50 годи-
ни и 6 месеца с максимален 
срок от 25 години в затвора 
(които обикновено се излежа-
ват изцяло, според отрабо-
тените надници в затвора 
или след излежаване на 3/5 от 
присъдата, когато затворни-
кът може да бъде освободен 
под гаранция при специални 
условия). През януари 2015 г. 
Костас е преместен в „специ-
алното крило” в подземието 
на женската част на затвора 
Коридалос. В тези „специални 
крила” пощата се прихваща и 
може да не стигне до получа-
телите.

Dikastiki Filaki Korydallos – Eidiki Pteryga, 

T.K. 18110, Korydallos, Athens/Greece

Михалис 
Николопулос

Повечето от за-
творниците от 
ЗОЯ към момен-
та са подсъди-
ми по ред нови 
дела за 250 бом-
бени нападения 
и палежи между 

2008 и 2011 г., приписвани на 
организацията (включително 
срещу офиси на неофашистка-
та организация Златна зора, 
Атинския административен 
съд и затворите Коридалос), 
както и за изпращането на 14 
бомби по пощата. Всички те 
са разследвани и по проекта 
Феникс и делото Операция Ар-
дире.

Dikastiki Filaki – A Pteryga, Koridallos, 

T.K. 18110, Athens/Greece

Никос Мазиотис

Никос е осъден задочно на 86 
години затвор по делото сре-

щу Революционна борба, с мак-
симален срок 25 години при 
същите условия като Костас 
по-горе.

След като се укрива в про-
дължение на две години, Никос 
е тежко ранен и арестуван на 
16 юли 2014 г. след престрел-
ка с ченгетата в Монасти-
раки. Поставен е под строга 
охрана в болницата Еванге-
лисмос, откъдето е прехвър-
лен в 5-о крило на новия за-
твор с максимално строг ре-
жим в Домокос. В тези спе-
циални крила пощата се при-
хваща и може да не стигне до 
своя получател.

Като член на Революционна 
борба, Никос Мазиотис поема 
политическа отговорност за 
бомбеното нападение срещу 
Гръцката национална банка 
от втория период на актив-
ната дейност на организа-
цията. Получава доживотна 
присъда и 129 години затвор 
за основаване и ръководство 
на терористична организа-
ция, 5 опита за убийство на 
полицаи, 2 експроприации на 
банки и обвинения за поръчка, 
притежаване, изработка на 
взривни устройства, тежки 
телесни повреди, палежи, оръ-
жия за масово поразяване, бо-
еприпаси, фалшификация и пр.

Dikastiki Fylaki Korydallou – Eidiki 

Pteryga, T.K. 18110, Korydallos, Athens/

Greece •

(Следва)

» » » продължава от страница 6

ИСТОРИЯ НА АНАРХИЗМА

Анархизмът в САЩ
от тях са Ютопия и Модърн 
Таймс (Модерни времена). Уор-
ън казва, че Стивън Пърл Анд-
рюс излага най-пълно и ясно не-
говите теории в своята кни-
га „Науката за обществото, 
издадена през 1852 г.  Според 
каталонския историк Хавиер 
Диез доброволните комунални 
експерименти, чието начало 
Уорън поставя, оказват влия-
ние върху европейските инди-
видуалистически анархисти 
от края на 19-и и началото на 
20-и век – например Емил Ар-
ман – и основаните от тях до-
броволни общности.

Хенри Дейвид Торо има съ-
ществено ранно влияние върху 
индивидуалистическата анар-
хистка мисъл в Съединените 
щати и Европа. Торо е амери-
кански писател, поет, нату-
ралист, противник на данъци-
те, критик на промишленото 
развитие, изследовател, ис-
торик и изтъкнат привърже-
ник на трансценденталната 
философия. В своето есе „Граж-
данско неподчинение”, публику-
вано през 1849, той твърди, 
че хората не трябва да раз-
решават на правителствата 
да се налагат над собствена-
та им съвест и да я атрофи-
рат и че е техен дълг да не до-

пускат подобно безропотно 
съгласие да позволява на пра-
вителството да ги превръща 
в посредници на несправедли-
востта. Торо е вдъхновен от-
части от своето отвраще-
ние от робството и войната 
между САЩ и Мексико. Негови-
те идеи за ненасилствена съ-
протива оказват влияние вър-
ху Мохандас Ганди, Мартин 
Лутър Кинг, Мартин Бубер и 
Лев Толстой. Той е и основни-
ят предтеча на анархопаци-
физма. Анархизмът започва да 
придобива екологична насоче-
ност предимно в творбите на 
Торо. В своята книга „Уолдън” 
той се застъпва за естестве-
ния и самодостатъчен живот 
сред природата като съпро-
тива срещу нашествието на 
индустриалната цивилизация. 
Мнозина виждат в Торо един 
от предшествениците на еко-
логичния анархизъм и анархоп-
римитивизма, чийто днешен 
представител е Джон Зързан. 
Според Джордж Уудкок това 
отношение може да бъде мо-
тивирано и от определена 
представа за съпротивата 
срещу прогреса и отхвърля-
нето на растящия материа-
лизъм, характерен за амери-
канското общество от среда-
та на 19-и век. Самият Зързан 
включва текста на Торо „Из-

лети” (1863) в съставения от 
него сборник от антицивили-
зационни текстове, озаглавен 
„Срещу цивилизацията: про-
чит и размисли” (1999). С „Уол-
дън” Торо оказва влияние вър-
ху „зеленото” европейско инди-
видуалистическо анархистко 
движение „анархонатуризъм”.

Според американския исто-
рик на анархизма Юнис Минет 
Шустър анархизмът на Пру-
дон явно прониква в Съедине-
ните щати още през 1848 г. 
и не съзнава своята близост с 
индивидуалистическия анархи-
зъм на Джозая Уорън и Стивън 
Пърл Андрюс. Уилям Бачелдър 
Грийн представя взаимоспома-
гателния анархизъм („мютюа-
лизъм”) на Прудон в най-чист и 
систематизиран вид. Грийн е 
мютюалист, индивидуалист-
анархист, унитариански све-
щеник, войник и популяриза-
тор на „свободните банки” в 
Съединените щати. Известен 
е най-вече със своето произ-
ведение „Взаимоспомагател-
но банково дело” (1850), което 
предлага безлихвена банкова 
система и трансцендентали-
зъм – критика на философска-
та школа в Нова Англия.

След 1850 г. Грийн взема 
дейно участие в синдикални-
те реформи и е избран за ви-
цепрезидент на Лигата за син-

дикални реформи на Нова Ан-
глия, мнозинството от чле-
новете на която се придър-
жат към Прудоновата схема 
на взаимоспомагателно бан-
ково дело, а през 1869 г. става 
президент на Масачузетския 
синдикат. По-късно издава „Со-
циалистически, мютюалисти-
чески и финансови фрагменти” 
(1875). В мютюализма вижда 
синтез на свободата и реда. 
Организационната му дей-
ност е силно балансирана от 
индивидуализъм: не се бъркай в 
чужди работи; не съди, за да не 
бъдеш съден и пр. Личността 
е пълновластен господар как-
то в чисто личните дела – на-
пример морала, – така и върху 
това, която произвежда сама. 
Затова той настоява за рав-
ноправие и в брака – право-
то на жената да се разпореж-
да със своята лична свобода и 
собственост.

Стивън Пърл Андрюс е ин-
дивидуалист-анархист, спод-
вижник на Джозая Уорън. По-
рано Андрюс е участник в дви-
жението на Фурие, но става 
привърженик на радикалния 
индивидуализъм, след като 
се запознава с делото на Уор-
ън. Също като Уорън той дър-
жи на „индивидуалния сувере-
нитет” като висш принцип. 
Съвременният американски 

анархист Хаким Бей твърди, 
че Стивън Пърл Андрюс не е 
бил фуриерист, но като сви-
детел на бурния и бързо отшу-
мял разцвет на движението 
е възприел множество прин-
ципи и практики на фуриери-
зма – създател на светове от 
слова. Съчетава аболициониз-
ма, свободната любов, духов-
ния универсализъм, Уорън и 
Фурие в грандиозен утопичен 
проект, който нарича Универ-
сална пантархия. Основател 
на редица „доброволни общно-
сти”, сред които Браунсто-
ун Ютопия на 14-а улица в Ню 
Йорк и Модърн Таймс в Брен-
тууд, Лонг Айлънд. Последна-
та става толкова прочута, 
колкото и най-известните 
комуни на Фурие (Брук Фарм 
в Масачузетс и Норт Аме-
рикан Фаланкс в Ню Джързи). 
Модърн Таймс на практика се 
превръща в синоним на свобо-
дата любов и в крайна смет-
ка е закрита, след като скан-
дализира общественото мне-
ние. Андрюс (и Виктория Ууд-
хъл) са членове на печално из-
вестната Секция 12 на Първия 
Интернационал, отлъчена от 
Маркс за своя „анархистки, фе-
министки и спиритуалистиче-
ски уклон”. •

Wikipedia
(Следва)
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Волунтаризъм

Волунтаризмът характери-
зира сдруженията с добро-
волността, чиято цел е да се 
увеличи максимално свобода-
та на човека. Анархистите 
вярват, че само в едно сво-
бодно сдружение, създадено 
по свободно споразумение, хо-
рата могат да се развиват 
свободно. Капиталистически-
ят волунтаризъм сам по себе 
си не е достатъчен за макси-
малното увеличаване на сво-
бодата.

Волунтаризмът означава 
свобода на договора и прие-
ма, че хората са способни на 
независима преценка и рацио-
нално мислене. Освен това во-
лунтаризмът предполага, че 
хората могат да оценяват и 
променят своите действия и 
отношения за разлика от до-
говорите, сключени в капита-
листическата система, кога-
то по време на изпълнение-
то на такъв договор човек 
не може да променя условия-
та му, което противоречи на 
принципа на волунтаризма.

Формално „доброволният” 
договор в капиталистическа-
та система води до отрица-
ние на свободата, тъй като 
социалните отношения меж-
ду труда и заплатите пред-
полагат обещание за подчи-
нение в замяна на заплащане-

то. Карол Патман счита, че 
обещанието за подчинение 
отрича или ограничава в една 
или друга степен свободата 
на личността и равенство-
то, както и способността за 
независима преценка и рацио-
нално мислене. Обещалият да 
се подчинява не е свободен да 
взема самостоятелни реше-
ния относно собствените си 
действия и вече не е равен, а 
подчинен. Тогава хората вече 
не се ръководят от собстве-
ните си решения. По този на-
чин принципът на волунта-
ризма (при който отделните 
личности определят самос-
тоятелно действията си) 
се нарушава в йерархичните 
отношения, тъй като някои 
хора са лидери, докато други 
им се подчиняват. Така всеки 
волунтаризъм, който създава 
отношения на подчинение, си 
противоречи.

Тази тенденция е харак-
терна за капиталистическо-
то общество, в което работ-
ниците продават свободата 
си, за да живеят. Всъщност 
при капитализма човек е сво-
боден само дотолкова, докол-
кото може да избира на кого 
да се подчинява! Свободата 
трябва да означава повече от 
правото да смениш господа-
ря си. Доброволното робство 
също е робство. Ако перифра-
зираме Русо: при капитали-
зма работникът може да се 
счита за свободен, но това е 

грешка. Той е свободен, само 
когато подписва договора с 
шефа си. След като догово-
рът бъде подписан, настъпва 
робството.

Следователно комента-
рът на Прудон, че човек може 
да бъде и роб, и деспот по-
ред, е верен. (Що е собстве-
ност?). Малко изненадващо е, 
че Бакунин отхвърля всеки до-
говор с друго лице на каквато 
и да е основа, равенство и ре-
ципрочност, тъй като това 
би отнело свободата му и би 
се превърнало в отношение 
на доброволно робство с дру-
го лице. Всеки, който сключи 
такъв договор, дори в свобод-
ното (тоест анархистиче-
ско) общество, би бил лишен 
от чувството за собствено 
достойнство (Избрани пис-
ма). Единствено самоуправля-
ващите се сдружения могат 
да създават отношения на ра-
венство, а не на подчинение 
между своите членове.

Затова анархистите под-
чертават необходимостта 
от пряка демокрация в добро-
волните асоциации, за да се 
гарантира, че тази „свобода” 
не е измама или оправдание на 
властта на капитала.

Всякакви социални отно-
шения, основани върху аб-
страктния индивидуализъм, 
ще се опират на силата и 
властта, а не на свободата. 
Това, разбира се, на някои мес-
та съответства на опреде-

лението за свобода, според 
което хората определят са-
мостоятелно собствените 
си действия. Затова само во-
лунтаризмът не е достатъ-
чен, за да се създаде обще-
ство, което увеличава макси-
мално свободата. Анархисти-
те смятат, че доброволно-
то сдружение трябва да бъде 
самоуправляващо се (с пряка 
демокрация). За анархисти-
те волунтаризмът означава 
самоуправление или, ако из-
ползваме думите на Прудон, 
индивидуализмът е изконни-
ят факт за човечеството, а 
сдружаването е негово допъл-
нение (Система на икономи-
ческите противоречия).

Разбира се, би могло да се 
възрази, че анархистите смя-
тат някои форми на социал-
ни отношения за по-добри от 
други и че истинският анар-
хист трябва да позволи на хо-
рата да избират тези социал-
ни отношения, които им ха-
ресват най-много. В отговор 
на второто възражение мо-
жем да кажем, че в общество, 
основано на частната соб-
ственост, богатите имат 
повече власт, която използ-
ват, за да я съхраняват. Защо 
трябва да прощаваме роб-
ството и да допускаме огра-
ничаване на свободата на 
другите? „Свободата” да запо-
вядваш – да поробваш – всъщ-
ност е отрицание на свобода-
та.

По отношение на първо-
то възражение анархистите 
се признават за виновни. Да, 
анархистите препятстват 
превръщането на хората в 
роботи, не им позволяват да 
бъдат лишавани от човешко-
то достойнство и свобода-
та – по този начин те нана-
сят „вреди” върху човешката 
природа и индивидуалност-
та.

Човешката природа и 
анархизмът

Анархистите не пренебрег-
ват „човешката природа” и 
предлагат единствената 
социална теория, която от-
разява дълбоко и премисле-
но това понятие. Често „чо-
вешката природа” е послед-
ният аргумент в спора сре-
щу анархизма, тъй като счи-
тат, че анархизмът не може 
да го оспори. Това изобщо не 
е така.

Преди всичко човешкият 
характер е сложно нещо. Оче-
видно той е противоречив – 
любовта и омразата, състра-
данието и безсърдечността, 
мирът и насилието и т. н. – 
всичко това са продукти на 
човешката природа. Възгле-
дите за „човешкия характер” 
се променят с променящите 
се социални отношения. На-
пример робството се е счи-
тало за част от „човешката 
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Какви са перспективите 
и практиките на анархи-
стите на акциите, които 
се извършват автономно, 
от групи по интереси или 
отделни хора, които не са 
свързани с движението, и 
какви са целите, които те 
си поставят?

След 2013 г. акции на авто-
номни групи дълго време не 
се провеждаха и затова беше 
доста трудно да се разбере и 
определи какви са перспекти-
вите и какви са целите, кои-
то другарите си поставят. 
Анархистическите автоном-
ни групи по интереси се по-
явиха отново и потвърдиха 
решимостта си в Украйна 
едва през 2015 г., а в Беларус 
и Русия тази практика изчез-
на, макар че имаше изолирани 
случаи, когато в същата Бе-
ларус група анархисти ата-
куваха данъчната инспекция 
с коктейли Молотов. Може 
би е грешка да се каже, че ав-
тономните групи не са свър-
зани с движението – те са 
анархисти, които по някакъв 
начин напуснаха движението, 
но сформираха свои групи по 
интереси и предпочетоха за 
себе си неформалната орга-
низация. Въпреки че дейст-
ват автономно, те продъл-

жават да се интересуват 
от новини, да следят разви-
тието на другите анархис-
тически групи и да участват 
анонимно в дискусиите. Тук 
е важно да се разбере, че от 
няколко години единно анар-
хистическо движение не съ-
ществува, всяка тенденция 
работи в собственото си ин-
формационно пространство, 
независимо от това дали 
става въпрос за автономни 
групи, или не.

Целите, които автоном-
ните анархисти си поста-
вят в своите акции, могат 
да бъдат твърде различни. 
Някои се стремят към пряко 
увреждане на собственост-
та, за да се наруши функцио-
нирането ґ, други – да разру-
шат символиката на атаку-
вания обект, а трети изобщо 
не афишират действията си, 
считат ги за обучение. Това 
също са определени сигнали, 
насочени към другите анархи-
сти, които са възприели так-
тика на изчакване и адапти-
ране към обществото, към 
анархисти, които се стра-
хуват да се радикализират, 
преди да се е радикализирало 
обществото, или по някаква 
друга причина не използват 
целия си натрупан опит и по-
тенциал. Възможният меди-
ен ефект също се счита за 

второстепенна цел, но на 
първо място това са опити 
за радикализиране на движе-
нието с поглед към бъдеще-
то и да се подтикнат анархи-
стите да не се ограничават 
само до обичайния активизъм 
под формата на демонстра-
ции, окачване на транспаран-
ти, графити и пр. Може да се 
каже, че в контекста на дви-
жението целта е да се пре-
дизвика появата на нови ав-
тономни групи, усвоили оп-
ита с помощта на информа-
ционните ресурси на радикал-
ните анархисти.

Какви са перспективите 
на въстаническия анархи-
зъм в Русия?

Движението трябва да по-
каже зъбите си и да реагира 
по подходящ начин на репре-
сиите и държавния терор. 
Именно бойците могат да съ-
живят и да дадат увереност 
както на самите анархисти, 
така и на разгневеното обще-
ство. Днес повече от всяко-
га подобна практика може да 
даде резултат.

Трябва да се отбележи, че 
в момента настроението 
на народа в Русия се добли-
жава до анархизма, така че 
макар да е трудно да се оце-
нят последиците от всякак-
ви анархистически действия, 
те определено ще бъдат да-
леч по-ефективни, отколкото 
през миналите години. Поч-
ти всички политически сили 
(включително почти всич-
ки националисти) и полити-
чески наблюдатели в Русия 
вече са привърженици на иде-
ята за радикална демократи-
зация под една или друга фор-
ма. В целия YouTube се говори 
много за самоуправление, за 
пряка демокрация, за свежда-
не на ролята на държавата до 
минимум и за социална спра-
ведливост като за желание 
на народа. При такива тен-
денции е естествено много 
анархисти да си поставят за 
цел да увеличат своята числе-
ност за съпротива срещу ре-

акцията и за социална револю-
ция в крайна сметка. В момен-
та всяка форма на социален 
протест приема спонтанно 
и стихийно проанархистич-
ни форми, дори преди самите 
анархисти да са се проявили 
в тези действия. Особеност 
на всички протести е кате-
горичният отказ от всякакви 
лидери, никой не може да бъде 
по-висок от всички остана-
ли, само самоуправлението 
може да бъде решение. Този 
феномен на антипартийност 
е много важен, той напомня 
за Жълтите жилетки – нещо, 
което не се е случвало пре-
ди. До 2018 г. това се говоре-
ше и практикуваше само от 
анархистите, а сега и от це-
лия протестиращ народ. Вяр-
но е и е важно да се отбележи, 
че идеите за самоуправление, 
за пряка демокрация, проник-
ващи сред хората, все още не 
противоречат на идеите на 
парламентаризма, това е и 
една от причините либерта-
рианците („анархо”-капитали-
стите) да са на мода.

В резюме: с всеки изтекъл 
месец насилието срещу про-
тестиращите се засилва. 
Вярваме, че „атакуващата 
анархия” има всички шансове, 
а и външната ситуация се раз-
вива именно в тази посока. •

(Следва)

Вярваме, че 
„атакуващата 
анархия” има 
всички шансове, 
а и външната 
ситуация се 
развива именно 
в тази посока
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Азбуката на революцията
Целта на саботажа и на оку-
пирането на предприятия, 
както от отделни лица така 
и от групи, е да се започне не-
легална, неочаквана, светка-
вична стачка.

Всяка светкавична стачка 
трябва да доведе до окупира-
не на предприятието.

Всяко окупирано предпри-
ятие трябва да се използва, 
така че да се постигне макси-
мална ефикасност на револю-
ционните действия.

След като предприятието 
бъде окупирано, събранието 
на стачкуващите трябва да 
стане самоуправляващо се. 
Това от своя страна изисква:

- да бъдат избирани от-
говорни пред него делегати, 
които може да се отзовават 
по всяко време и са упълномо-
щени да следят за правилно-
то изпълнение на решенията 
на събранието;

- събранието на стачкува-
щите да разполага с всичко 
необходимо за самозащита, 
така че стачката да може да 
се разпространява и да обхва-
ща всички революционни еле-
менти;

- и накрая, тя трябва да 
може да се разшири географ-
ски в търсене на оптимален 
обем на производителност 
на окупираните обекти (т. е. 
в посока към селскостопан-

ските региони и особено към 
индустриалните зони).

Цялата власт на събрание-
то се основава единствено 
на властта, която има все-
ки върху ежедневното си съ-
ществуване.

Най-добрата гаранция сре-
щу всяка друга присъщо реп-
ресивна власт (т. е. на парти-
ите, съюзите, йерархичните 
организации, групите инте-
лектуалци, активисти и тям 
подобни ембриони на държав-
ната власт) е правилната ор-
ганизация на коренно новите 
условия на живот.

Само координацията на 
усилията, насочени към уста-
новяване на самоуправление, 
може да изкорени пазарната 
система.

Всяка дискусия и използва-
не на сила трябва да доведе 
до окончателен план за дейст-
вие. Мярката, предложена от 
събранието, придобива сила-
та на писан закон.

Нека се спрем на правил-
ната организация за самоза-
щита. Правото на самозащи-
та е първото право на самоу-
правляващото се събрание. То 
се реализира чрез въоръжава-
не на масите, разчистване и 
разширяване на завоюваната 
територия посредством съз-
даване на по-добри условия на 
живот за всички.

Революцията не изработ-
ва петилетни планове и не 
импровизира, но предвижда 
и подготвя. Жизнено важно е 
стачкуващите да имат след-
ната информация:

Къде в продоволствените 
зони са местата за складове, 
за разпределители на едро и 
супермаркети. Местоположе-
нието на фабриките за про-
изводство на продукти е от 
особено значение, а също и на 
тези предприятия, чиято ав-
томатизация е възможна в 
практически разумно време; 
местоположението на заво-
дите, които могат да се ре-
организират за нови произ-
водства; преразпределение-
то на поземлените участъци 
и най-вече местонахождение-
то на паразитните институ-
ции, които трябва да бъдат 
унищожени.

На вражеската терито-
рия: местонахождението на 
казарми, полицейски участъ-
ци, арсенали и др. Домашните 
адреси и начините за достъп 
до домовете на лидери, чиято 
неутрализация ще доведе до 
дезорганизация на силите на 
привържениците на държав-
ната власт.

В зоните за комуникация 
и връзки: местоположение-
то на паркинги, железопътни 
депа и хангари за самолети 

плюс разположението на голе-
мите гаражи и съоръжения за 
съхранение на горивата. Мес-
тоположението на телекому-
никационните центрове: на 
местните радиостанции, те-
лефонни централи, печатници 
и др.

В зоните за снабдяване: 
вода, електричество, газ, 
здравни заведения.

След като една зона бъде 
превзета, тя трябва да се за-
държи на основата на два без-
спорни принципа: самозащита 
и безплатно разпределение на 
произведените продукти.

Най-добрият начин да се из-
бегне изолацията е да се ата-
кува. Следователно всеки е 
длъжен:

Като се стреми към меж-
дународно обединение, да съз-
дава своя собствена револю-
ционна група за завземане и 
отчуждаване.

Да укрепва и защитава 
връзките между революцион-
ните зони.

Да обкръжава врага и да 
унищожава неговите комуни-
кации с диверсия, за да изто-
щи тила и да раздроби сили-
те му, за да се предотврати 
евентуална обсада.

Да дезорганизира контра-
революцията, като обезвреж-
да основните ґ лидери и най-
добрите ґ стратези.

Да използва пресата, мест-
ните радиостанции и телеко-
муникациите, за да разпрос-
транява истината за движе-
нието за всеобщо самоупра-
вление и да обяснява какво ис-
каме и какви са нашите въз-
можности. Да действа по та-
къв начин, че масите във всеки 
район, град или село да бъдат в 
курса на последните новини за 
случващото се в цялата стра-
на. Да координира уличните 
схватки и борби в градските и 
селски местности.

Трябва да избягваме оста-
релите, пасивни и статич-
ни практики като барикади, 
масови демонстрации и сту-
дентски борби. За нас е изклю-
чително важно да измисляме 
(всеки път) нови, неочаквани 
тактики и да експерименти-
раме с тях.

Успехът на тактиката в 
гражданската война, използ-
вана паралелно със завземане-
то на предприятия, зависи от 
скоростта и ефективността 
на подобни действия. Следова-
телно е важно малките отря-
ди от диверсанти (като тези, 
които днес властниците от 
всички сортове наричат   „град-
ски хулигани”) да се обединят 
със „заводските хулигани”.

Нашата цел е да се проти-
вопоставим на всяко насилие, 
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Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
природа” и за „нормално” явле-
ние от хилядолетия, както и 
войната и държавата. Зато-
ва, социалната среда играе 
важна роля при определянето 
на „човешкия характер”.

Разбира се, хората не са 
безформена маса, от която 
можеш да изваеш каквото си 
щеш. Новороденото не е бял 
лист хартия, който чака да 
бъде изписан от „общество-
то” (на практика това озна-
чава от тези, които управля-
ват обществото). Ние не ис-
каме да спорим кое е вродено 
в човека и кое не. Ще кажем 
само, че хората имат вроде-
на способност да чувстват, 
да мислят и да се учат – оче-
видно е, че хората са социал-
ни същества, които се нуж-
даят от други хора, за да се 
чувстват в безопасност и да 
се развиват.

Според нас тези две харак-
теристики ще осигурят жиз-
неността на едно анархис-
тическо общество. Способ-
ността да мислим самосто-
ятелно автоматично прави 
всички форми на йерархията 
натрапени, нуждата ни от 
социални отношения предпо-
лага, че можем да организи-
раме живота си без държа-
ва. Дълбокото нещастие и 
отчуждение, поразило съвре-
менното общество, показва, 
че централизацията и авто-

ритаризмът на капитализма 
и държавата отричат   някои 
от вродените потребности 
на човека.

Всъщност, както беше 
споменато по-рано, чове-
чеството е живяло значи-
телна част от своето съ-
ществуване в прото-анар-
хистически общности, с лип-
са или ниска степен на разви-
тие на йерархични взаимоот-
ношения. Съвременното об-
щество обаче нарича такива 
хора „примитивни диваци” – 
което е чиста арогантност. 
И така, кой може да каже, че 
анархизмът е против „човеш-
ката природа”? Анархистите 
са събрали достатъчно дока-
зателства за противното.

Що се отнася до обвине-
нието, че анархистите из-
искват твърде много от „чо-
вешката природа”, не са те 
тези, които искат такива 
неща. Нашите противници 
смятат, че има своего рода 
сол на земята – властници-
те, предприемачите, лидери-
те – тези, които са създаде-
ни да ръководят хората – да 
управляват, експлоатират, 
поробват… и в това е основ-
ната им разлика с анархизма. 
Ние признаваме недостатъ-
ците на човешката приро-
да, но не правим никакво из-
ключение за властниците. 
Те правят това изключение 
умишлено (Пьотр Кропот-
кин, Действайте сами). Ако 

човешката природа е толко-
ва лоша, тогава надеждата 
на управляващите, че могат 
да доведат хората до спра-
ведливост и свобода, е без-
надеждна утопия.

„Социобиолозите” твър-
дят, че капитализмът е про-
дукт на нашето време и се 
определя от нашите… гени. 
Това e твърдение на властни-
ците. Въпреки всички очевид-
ни недостатъци, подкрепата 
им за тази „нова” доктрина 
е просто резултат от ней-
ната полезност за власти-
мащите – те се нуждаят от 
„обективна” и „научна” осно-
ва за своята власт. Подоб-
но на предшественика на со-
циобиологията – социалният 
дарвинизъм, който насърчава 
властта на силния и естест-
вения отбор, – за да получат 
материална и финансова под-
крепа за своите изследвания, 
социобиолозите започват 
своето проектиране с гос-
подстващите идеи в днеш-
ното общество (често под-
съзнателно, тъй като учени-
те приемат на голо доверие 
тези идеи за „нормални” и „ес-
тествени”). Теориите, разра-
ботени въз основа на подоб-
ни заблуди, се използват за 
да се „докаже”, че принципи-
те на капитализма (йерархия, 
власт, съперничество и пр.) 
са вечни закони, към които 
се обръщат за да оправдаят 
статуквото! Изненадващо е, 

че има толкова много образо-
вани хора, които приемат се-
риозно тази уловка.

Този вид апологетика е 
естествен, тъй като вся-
ка управляваща класа винаги 
е твърдяла, че правото ґ да 
управлява се основава на „чо-
вешката природа” и следова-
телно всички доктрини, кои-
то подкрепят, ръководят и 
оправдават властта – било 
социобиология, наследстве-
но право, църквата, изобре-
тила първородния грях и пр. – 
са платени от властта и 
капитала. Очевидно такива 
доктрини винаги са били из-
мамни и… подли – досега се 
счита, че съществуващият 
ред наистина съответства 
на „човешкия характер”, тъй 
като това било „научно” до-
казано от нашата научна по-
пщина!

Арогантността на това 
твърдение е наистина уди-
вителна. Историята не стои 
на едно място. След столе-
тие обществото ще бъде на-
пълно различно от това, кое-
то е сега, особено като зна-
ем, че бъдещото общество 
не зависи от ничии желания. 
Всички правителства и ико-
номически системи непре-
къснато се променят. Един-
ственото нещо, което може 
да остане непроменено, е 
това, че хората винаги ще 
твърдят, че съвременното 
им общество е „единствена-

та правилна система”, която 
напълно съответства на чо-
вешкия характер, макар всич-
ки предишни системи да са 
твърдели същото за себе си.

Разбира се, това не проти-
воречи ни най-малко на мне-
нието на привържениците 
на капитализма, че хората с 
различни култури могат да 
правят различни изводи от 
едни и същи факти, нито на 
капиталистическите аполо-
гети ще хрумне, че теории-
те на „обективните” учени 
могат да бъдат създадени в 
контекста на доминиращи-
те пари и идеи в общество-
то, в което живеят. Не е уди-
вително, че руските царски 
учени разработиха теория за 
развитието, основана на съ-
трудничеството на видове-
те, докато техните колеги 
в капиталистическа Англия 
прокламираха теория, осно-
вана на конкурентната бор-
ба между видовете. Това, че 
последната теория отразя-
ва доминиращите политиче-
ски и икономически интереси 
на британското общество 
(особено на конкурентния ин-
дивидуализъм), е „случайно 
съвпадение”. Взаимопомощ-
та на Кропоткин е написа-
на в отговор на очевидните 
грешки, които британският 
социален дарвинизъм проек-
тира върху природата и чо-
вешкото общество. •

(Следва)
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насочено срещу движението 
за пълно самоуправление, и в 
същото време да не разпрос-
траняваме това движение 
със силата на оръжието. Мно-
го по-важно е да се обезоръжи 
врагът, отколкото да се лик-
видира физически. Колкото по-
решителни и бързи са нашите 
действия, толкова по-малко 
кръв ще бъде пролята.

Дезертьорите от числото 
на първоначално враждебни-
те към нас сили са пробен ка-
мък, който ще ни позволи неза-
бавно да оценим успеха на пър-
вите мерки и цялостната им 
полза. Независимо от това, 
трябва да вземем под внима-
ние и онези, които са довол-
ни от съществуващия ред на 
нещата, които са доведени 
от навиците си на робство и 
на самоунижение до дълбоко 
затъване в мазохизма, до са-
моунищожение и до опити да 
флиртуват с властта, дори 
когато съществува действи-
телна свобода. Въпреки всич-
ко ние вярваме, че още в нача-
лото на въстанието могат 
да бъдат неутрализирани въ-
трешните (лидери на профсъ-
юзи, на политически партии, 
стачкоизменници) и външни-
те врагове (предприемачи, на-
чалници, полицаи, военни).

В случай че въстанието 
бъде задушено или заглъхне 
от само себе си, за самозащи-
та ще трябва да се измислят 
други форми на евентуално 
оттегляне. Те ще се различа-
ват в зависимост от интен-
зивността на борбата, в коя-
то се оказваме въвлечени, от 
естеството на грешките, 
които допускаме (обикновено 
вътрешна дезорганизация на 
движението), степента на на-
силие, използвано от врага, от 
очакваната тежест на репре-
сиите и т. н.

Не трябва да се боим от по-
ражението – трябва да усеща-
ме какво е възможно и какво 
не, за да можем да предвидим, 
да предотвратим и отблъс-
нем репресиите. Нищо револю-
ционно няма в един човек, кой-
то приема пролетарската ре-
волюция, само ако тя може да 
бъде осъществена леко и без-
кръвно, ако победата на проле-
тариата в целия свят може да 
бъде установена незабавно и 
гарантирана завинаги.

Наказателните експеди-
ции срещу Парижката и Буда-
пещенска комуна, ни научиха, 
че репресиите винаги са без-
милостни и че силите на дър-
жавата ни обещават само по-
гребална почивка. Когато кон-
фронтацията достигне ста-
дия, след който (в случай на по-

ражение) репресиите няма да 
пощадят никого, ние няма да 
пощадим нито един от онези 
страхливци, които най-веро-
ятно ще дочакат нашето по-
ражение, за да влязат в ролята 
на палачи. Длъжни сме да пре-
върнем къщите им в факли, да 
унищожим заложниците и иму-
ществото, така че накрая да 
не остане нищо друго, освен 
ние самите.

Ние не храним илюзии за 
това, което ни очаква в слу-
чай на поражение, и [въпреки 
това], уверени в победата, 
сме решени да не отмъщаваме 
на бившите си врагове. Ще бъ-
дем готови за всяка форма на 
убеждаване, докато борбата 
продължава, особено чрез уни-
щожаването на машини, цен-
ности и заложници, за да при-
нудим държавните сили да от-
стъпят и сложат оръжие. Ако 
борбата се ожесточи, ще пре-
къснем водопроводите, газо-
проводите и електропроводи-
те към буржоазните кварта-
ли, където живеят и държав-
ниците, ще ги залеем с помия, 
ще разбием асансьорите във 
високите сгради и пр.

Гласът на масите не се чува 
лесно в грохота на битката. 
Изобретателността на всеки 
от нас ще създаде нови и ефи-
касни оръжия за използване от 
диверсантите за самозащи-

та. „Вандалите” ще се опитат 
да преобразуват възможно 
най-бързо производството, за 
да се осъществи програмата 
за въоръжаване, провеждана в 
живота от самоуправляващи-
те се събрания.

За незабавна употреба са 
подходящи такива видове оръ-
жия като пусковите установ-
ки от тръби (например изпроб-
ваните във Венецуела през 60-
те), зенитните ракети (напра-
вени например в кръжоците за 
авиокосмическо моделиране), 
гранатомети и катапулти за 
„коктейли Молотов”, огнепръс-
качки, минохвъргачки, ултраз-
вуково оборудване, лазери… 
Ще бъдат проведени изслед-
вания и в областта на броне-
защитата, снаряжението за 
камиони и булдозери, броне-
жилетки, противогази (тези 
боеприпаси ще помогнат да 
се противостои на демоби-
лизиращите оръжия на врага). 
Също така трябва да се проу-
чат възможностите за халю-
циногени във водоснабдяване-
то на врага и пр.

Ще бъдат изследвани про-
тивохеликоптерните оръжия: 
модернизираните зенитни 
оръдия; ракетите земя-въздух 
и оръдията с дистанционно 
управление, лазери, снайпери 
и шипове, възпрепятстващи 
приземяването на авиацията.

Трябва да се подготвим 
да отговорим на нашествие-
то на бронираните машини с 
противотанкови ями, дистан-
ционно управляеми ракети, ба-
зуки, напалм и мини…

Трябва да оборудваме тава-
ни и мазета, да изкопаем ту-
нели, свързващи сградите по-
между им, така че да подгот-
вим бързи и безопасни маршру-
ти за достъп до нашите час-
ти за самоотбрана.

Трябва да използваме капани 
и оръжия с дистанционно упра-
вление, за да сведем до мини-
мум риска. Трябва да ускорим 
прехода от оцеляване към жи-
вот. Трябва да сме уверени, че 
един ден ще можем да напра-
вим този преход смислен за 
всеки. Това не означава, че въз-
намеряваме да смажем пазар-
ната система с един кавале-
рийски набег. Това значи само, 
че първите мерки, одобрени и 
приложени в живота от само-
управляващите се събрания, 
биха направили абсолютно не-
възможно всяко връщане към 
стария ред на нещата. На ста-
рите условия ще бъде сложен 
край, а новите придобивки ще 
бъдат такива, че никой няма 
да иска да се откаже от тях. •

Раул Ванейгем
„От светкавичната стачка 

към всеобщото самоуправление”, 
втора глава
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ЗА ПРЕПРОЧИТАНЕ

„Петата свобода“ на Ноам Чомски
На 12 август 1941 г. президен-
тът на САЩ Франклин Дела-
но Рузвелт и министър-пред-
седателят на Негово кралско 
величество краля на Велико-
британия или както сам се на-
рича – неговият „предан слуга 
и поданик” – Уинстън Чърчил 
се срещат на борда на амери-
канския крайцер „Август”, къ-
дето подписват съвместно 
изработената Атлантическа 
харта. В нея двамата прокла-
мират знаменитите „Четири 
свободи”: на словото, на рели-
гиите, от нуждите и страха. 
Малко по-късно техният „доб-
лестен съюзник” Йосиф Виса-
рионович Сталин преподпис-
ва тази – по думите на Чър-
чил – „изпълнена с дълбоки и 
съдбоносни последици декла-
рация”, определяща главните 
цели на съюзниците във Вто-
рата световна война. Пред-
ставената на вниманието на 
читателя книга се нарича „Пе-
тата свобода”, тази, която – 
както казва нейният автор 
Чомски – Рузвелт, Чърчил и 
присъединилият се Сталин – 
са пропуснали да включат в 
своята харта. Кой е Чомски? 
Може би у нас читателите 
на вестник „Свободна мисъл” 
са срещнали първи името на 
тази изключителна фигура на 
нашата съвременност (в май-
ския и юнския брой от 1992 г. 
органът на Федерацията на 
анархистите в България пуб-
ликува интервю или по-скоро 

„Разговор с Чомски за акту-
алността на анархосиндика-
лизма”). Роден през 1928 г. в 
град Филаделфия, САЩ, Аврам 
Ноам Чомски е световно при-
знат лингвист и професор в 
Масачузетския технологиче-
ски институт. Един от пър-
вите в света използвал ефи-
касно математическите и ло-
гическите модели за описание 
на езиковия механизъм с оглед 
откриване на по-дълбоките и 
по-общи характеристики на 
„човешкия език” изобщо. Чом-
ски е не по-малко известен с 
аргументираната си крити-
ка и безкомпромисна позиция 
срещу имперската полити-
ка на „лидера на Свободния 
свят” САЩ. Борбата на тоя 
съвременен Давид срещу най-
могъщата държавна маши-
на, която историята позна-

ва, и нейните престъпления 
във всички райони на света – 
от Южна Америка до Азия – 
може да събуди само възхище-
ние у всички, чиито ум и сър-
ца не са опустошени от Шей-
локовите „идеали” на пазар-
ната демокрация. „Петата 
свобода” – или „Власт и идео-
логия” в оригинал – е съставе-
на от петте беседи, изнесе-
ни от автора в Манагуа през 
1986 г. Записвани директно 
на магнетофон и непрерабо-
тени, те са оставили печата 
на сказки върху езика, струк-
турата и съдържанието на 
книгата. Изгарящите и изо-
билстващи с каскади от ар-
гументи изречения понякога 
са доста дълги, а повторени-
ята на елементи от предиш-
ната глава в някоя от след-
ващите се обясняват с педа-

гогическия подход на Чомски 
пред една вероятно изменяща 
се от беседа на беседа публи-
ка. Първата част (или сказка) 
е посветена на неизменната 
стратегия на САЩ, целяща 
елиминирането на всякакви 
конкуренти и трайното нас-
таняване на американските 
капитали, политическото и – 
ако е необходимо – военното 
им присъствие в бившите ко-
лонии и сателити. Освен дру-
гите велики сили, сред които 
историкът на американската 
външна политика ще намери 
последователно Испания, Ве-
ликобритания, Япония, Герма-
ния или СССР, на елиминира-
не подлежат и всички локални 
групи, организации и сили (във 
всяка страна – малка или голя-
ма, близка или далечна – неза-
висимо от идеологиите и со-
циалния им състав), които са 
дръзнали да се противопос-
тавят на „Петата свобода” – 
„свободата” на американския 
капитал и държава да пляч-
косват световните ресурси, 
да ограбват местното насе-
ление и да определят рамки-
те на социалния, стопанския 
и политическия ред в страни-
те на непрекъснато разширя-
ващата се „сфера на влияние” 
на САЩ. Последното формули-
ране на тази глобална стра-
тегия е „Новият световен 
ред”, който бившият прези-
дент Буш очерта след рухва-
нето на поредната съперни-

чеща империя – Съветската. 
За реализирането ґ са позво-
лени всички средства и добри 
всякакви съюзници или слу-
ги – вчера нацисти и фаланги-
сти, днес „комунисти” и чекис-
ти. Втората беседа трети-
ра проблема за „контрола над 
вътрешната агресия”, тоест 
за смазването на всякакви оп-
ити да се създаде общество, 
различно от „пазарното”, в 
което туземното население 
би разрешило самостоятелно 
и по един задоволителен на-
чин проблемите на прехрана-
та, жилищата, здравеопазва-
нето и образованието си – въ-
просите за „хляба и свобода-
та” – и с това би дало зарази-
телен пример на другите на-
роди и континенти, изтръг-
вайки ги от сферата, в която 
САЩ практикуват „петата 
свобода”. Изобилие от приме-
ри илюстрира дейността на 
американските политици, ди-
пломати, разузнавачи и сол-
дати върху всички паралели и 
меридиани. Дейност, насоче-
на към осъществяване на кон-
трола на американската дър-
жава върху хода на социална-
та история на човечеството. 
В третата част, предвид ау-
диторията, вниманието е съ-
средоточено върху Централ-
на Америка и Карибския архи-
пелаг. Тук Чомски навлиза в де-
тайли, които разкриват цяла-
та чудовищност и ужаси, кои-

» » » продължава на страница 12

Те са двойно по-

необходими в 
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политическа криза
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Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви и не 

е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и затова 

не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, написани 

грамотно на стандартни машинописни страници – 30 реда 

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

автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения! 

Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

с а й т  н а  Ф А Б :    anarchy.bg

с а й т  н а  „ С в о б о д н а  м и с ъ л ”  anarchy.bg/вестник

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

0896 613 727

а д р е с  н а  р е д а к ц и я т а

София, ЖК Надежда ,  пощенски к лон 12 2 0 ,  пощенска к у тия 5 9

о т г о в о р е н  р е д а к т о р  А. Ванчев

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

1. Неизвестен извършител 400 лв
2. VV  80 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

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 01.09.1846 в гр. Барле-

та (Италия) е роден анархи-
стът Карло Кафиеро.

• На 03.09.1991 г. в с. Копани-
ца (Пернишко) умира анархи-
стът Евлоги Цветков, един 
от отговорните редакто-
ри на вестник “Работниче-
ска мисъл”.

• На 04.09.2000 умира анархи-
стът Желязко Петков Же-
лязков, сътрудник на „Сво-
бодна мисъл”.

• На 05.09.1872 г. в гр. Хага се 
провежда последният кон-
грес на Първия Интернацио-
нал и изключването на Баку-
нин и Джеймс Гийом.

• На 09.09.1944 г. е извършен 
болшевишки преврат в Бъл-
гария.

• На 10.09.1891 г. в Испания 
излиза безвластническият 
вестник „Революционер”.

• На 12.09.1976 г. в гр. Твърди-
ца умира анархистът поет 
Димо Канев Димов.

• На 13.09.1988 г. в София уми-
ра безвластничката Васил-
ка Данева Лясова (Веса).

• На 15.09.1872 г. в гр. Сент 
Имие е открит първият 
конгрес на Анархисткия Ин-
тернационал.

• На 19.09.1904 г. е роден анар-
хистът Михаил Динков Ци-
целков, организатор на Зла-
тишко-пирдопската неле-
гална анархистическа група.

• На 19.09.1958 г. в САЩ умира 
теоретикът на безвласти-
ето Рудолф Рокер.

• На 20.09.1932 г. е роден аме-
риканският писател Ъптън 
Синклер, автор на романа 
„Бостън” (посветен на анар-
хистите Сако и Ванцети).

• На 22.09.1932 г. в Килифаре-
во умира Надежда Симеоно-
ва Попова, участничка в Ки-
лифаревското въстание и 
Килифаревската анархоко-
мунистическа чета.

• На 25.09.1903 г. край гр. Кра-
тово (Македония) в сраже-
ние с турски аскер загива 
анархистът-революционер 
Никола Дечев.

• На 27.09.1921 г. в Москва са 
разстреляни от болшевиш-
ката ЧК десет анархисти, 
между които Лев Чорни.

• На 28.09.1923 г. при село Звъ-
ничево е убит анархистът 
Илия Георгиев Юруков.

• На 29.09.1923 г. в местност-
та „Грамадите” край Браци-
гово са убити анархистите 
Васил Атанасов Попов и Па-
вел Атанасов Терзиев.

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

КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ

Солидарност срещу ескалацията
Икономическите и политиче-
ските сили започнаха безпре-
цедентна глобална атака сре-
щу народите в периферията 
на капитализма – с войни, во-
енни операции, сваляне и нала-
гане на нови режими.

В този процес съперничест-
вото между държавите, меж-
ду Гърция и Турция, се засилва, 
ускорява се подготовката за 
война. Тяхната цел е да уста-
новят изключителна иконо-
мическа зона за експлоатация 
на енергийните ресурси и кон-
трол върху енергийните тър-
говски маршрути в Егейско и 
източно Средиземно море.

В действителност това е 
опасно възраждане на старо-
то противопоставяне, което 
обслужва интересите на бо-
совете в Гърция и Турция, на го-
лемите мултинационални до-
бивни компании и да разпреде-
ля контрола и експлоатацията 
на региона сред междудържав-
ните структури, които сис-
темно разгръщат противоре-
чията си върху него. Причина-
та глобални капиталистиче-
ски сили като САЩ и Франция и 
междудържавни военни струк-
тури като НАТО да се проя-
вяват в този конфликт със 
своите усилия да поддържат 
по-силно военно присъствие 
в този важен стратегически 
регион на югоизточното Сре-
диземноморие е търсенето на 

по-доходоносен баланс на сили-
те от днешния.

Активизирането на Гърция 
в конфликта с разполагане-
то на военни части в Егейско 
море е потвърждение на нейни-
те полицейски услуги към ЕС и 
НАТО в региона. Политическо-
то, военното и енергийното 
сътрудничество с Египет, Ки-
пър и Израел е в тази посока.

Включването на Турция в 
надпреварата – от нашестви-
ето в Рожава до съглашение-
то с Либийското правител-
ство на националното съгла-
сие и разполагането на бойни 
кораби в Средиземно море – са 
сериозни тактически ходове в 
стратегията за превръщане в 
значим регионален играч в съ-
перничеството между глобал-
ните сили.

Ескалацията на конфликта в 
източното Средиземноморие 
от страна и на двете държави 
може да засегне и Кипър – друг 
проблем, който трябва да бъде 
решен. Около Кипър кръжат из-
требители и крайцери, населе-
нието е под опасност от дър-
жавна агресия.

Както гръцката, така и 
турската държава раздухват 
национализма, нетолерант-
ността и омразата в конте-
кста на нарастващото съ-
перничество. Целта им е да 
насаждат страх в общество-
то, да убедят огромното мно-

зинство, ограбвано и жестоко 
експлоатирано от държавата 
и босовете, че има общи инте-
реси с политическия и иконо-
мическия елит, който го упра-
влява.

От своя страна, като анар-
хисти от двете страни на 
Егейско море, ние познаваме 
живота във война, обедняване-
то и мизерията, възходът на 
национализма и фашизиране-
то, които са опустошителни 
за човечеството. Убедени сме, 
че класовата и международна-
та солидарност, организира-
ната контраатака на потис-
натите класи и преодоляване-
то на света на държавност и 
капитализъм на глобално ниво 
могат да създадат нужните 
условия за създаването на об-
щество на свобода, равен-
ство, мир и справедливост, 
без експлоатация, война и без-
смислено противопоставяне.

Да съживим борбата за Со-
циална революция, за Анархи-
зъм и Свободен комунизъм! •

Devrimci Anarşist Faaliyet 
(Революционно анархистко 

действие (Турция)). 
https://anarsistfaaliyet.org

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση – 
Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων 

(Анархистка политическа 
организация – федерация от 

колективи (Гърция)). 
http://apo.squathost.com
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то съпътстват прилагането 
на принципите на американ-
ската политика в „техния ма-
лък регион”. Заедно с това те 
позволяват да се определят 
общите и постоянни харак-
теристики на тази политика, 
която е неразривно свързана 
със структурите на власт-
та, икономическата и соци-
алната същност на днешно-
то американско общество. 
Не на последно място тази 
беседа дава възможност да 
се предвиди какво очаква на-
родите от „големия регион” в 
случай на една тотална побе-
да на американския „нов ред” в 
света и в частност, при едно 
безпрепятствено настанява-
не на техните слуги и агенти 
в овакантените кресла на на-
значаваните доскоро от Мос-
ква диктатори в Източна Ев-
ропа и другите зони на съз-
дадения след крушението на 
„Третия Рим”… „вакуум”. В чет-
въртата беседа е разгледана 
така наречената „национал-
на сигурност” и свързаните с 
нея проблеми на въоръжаване-
то, милитаризма и заплахата 
от ядрена война. С оглед на 
годината, в която са изнесе-
ни сказките (1986), използва-
ните в нея данни и документи 
са остарели (днес СССР е мър-
тъв и в утрешните войни за 
господство над света навяр-
но враговете и коалициите, 
които ще заплашват „нацио-
налната сигурност” на амери-
канския капитал и неговата 
„желязна пета” – държавната 
машина, ще бъдат други), но 
заключенията на Чомски за 
социалната мотивировка на 
американската политика ос-
тават в сила: тя няма нищо 
общо с „националната сигур-
ност” на САЩ, днес никой не 
ги заплашва и главният им 
враг е неутолимият апетит 
на собствените им капита-
листи и волята на американ-
ските държавни мъже да на-
ложат своя „ред” на планета-
та. Оттук стремежът да се 
консервира един „звездно-яд-
рен щит”, позволяващ безна-
казано практикуване на Пе-
тата свобода в двете полу-
кълба и провеждането на на-
казателни операции срещу 
всеки и всички, които биха се 
съпротивлявали на желязна-
та „хармония”, която ни пред-
лага Жандармът на света. 
В тази политика ядрените 
оръжия и терор са само сред-
ства за контрол над… исто-
рията. В „обикновената” еже-
дневна практика целите мо-
гат да бъдат постигнати и 
чрез „малките” локални войни 
и полицейски операции… под 
знамето на ООН. Последни-
те развития в политиката 
за разоръжаване и данните за 
военните бюджети сочат, че 
в перспектива господарите 
на света се ориентират към 
усъвършенствани професио-
нални армии с класически въо-
ръжения – тоест подготвят 
наемниците на световната 

контрареволюция, шпицко-
мандите за водене на утреш-
ните граждански войни не 
само в собствените им оте-
чества, но и за „сдържане на 
вътрешната агресия” във вся-
ка точка на земното кълбо. 
Тази имперска и класова поли-
тика е неразривно свързана с 
държавните институции, со-
циалните структури и доми-
ниращите икономически и фи-
нансови интереси в американ-
ското общество. Никакви из-
бори и замяна на едни ръково-
дители с други, „по-добри”, не 
са в състояние да променят 
това положение на нещата.

Последната пета сказка 
е посветена на методите и 
средствата, чрез които в ус-
ловията на пазарната демо-
крация елитите постигат 
увековечаване на господство-
то си, „правилата на играта” 
и „опитомяването” на низши-
те слоеве от народа, негово-
то маргинализиране и изключ-
ване от вземането на реше-
ния по жизненоважните за 
него въпроси. След изработ-
ването на „консенсус” с инте-
лигенцията и ангажирането ґ 
в апологетиката и агитпропа 
се цели, ако не привличане на 
изключените от „демокрация-
та” народни слоеве за актив-
но „строителство” на собст-
вения им затвор, то поне за-
държането им в състояние на 
летаргия, апатия, безсилие и 
безизходност. Постигнати-
те успехи в отчуждаването, 
оглупяването и парализиране-
то на народа от американски-
те масмедии, университети, 
„науката” за връзки с общест-
веността, църквите и оста-
налите институции на офи-
циалната пропаганда не може 

да се отричат, но краят на 
човешкия род още не е вписан 
в дневния ред. Без да сме в на-
вечерието на „последния и ре-
шителен бой”, съществуват 
макар и минимални легални 
възможности, предоставени 
от либералната демокрация, 
които трябва да се използ-
ват. На първо време за разго-
вори, сказки, брошури и вест-
ничета. За лишена от блясък 
и суетен шум апостолска ра-
бота с оглед създаването на 
групи, опорни точки, бази и 
предмостия, без които бор-
бата на народа срещу потис-
ничеството на държавата 
и грабежа на капитала ста-
ва безнадеждна. За създаване 
на мрежа от революционни 
организации, без чиито ясни 
стратегически и програмни 
цели, интелигентно обмисле-
ни и проведени със смелост и 
постоянство акции, не само 
днешните поколения ще бъ-
дат обречени в предстоящи-
те социални борби на петте 
континента.

Към „Петата свобода” са 
прибавени като приложения 
две глави от две други книги 
на Чомски – първата от 1977, 
а втората от 1991 г. Те до-
изясняват част от бегло спо-
менатите в беседите про-
блеми като аферата „Уотър-
гейт”, убийството на вода-
чите на „Черните пантери” 
или дават допълнителни ха-
рактеристики на американ-
ския интелектуален елит, на 
пропагандата, на демокрация-
та в САЩ и нейните „кризи”. 
Всички бележки, които прево-
дачът си е позволил с цел по-
ясняване мисълта на Чомски 
или налагащите се парале-
ли между описаните от него 

процеси в Третия свят и тези 
в „посткомунистическото” 
източно пространство, са 
винаги под линия. За тях от-
говорност носи само той. 
Струва ми се, че хора като ав-
тора на „Петата свобода” са 
необходими на българския на-
род за озониране на политиче-
ския ни живот и докато той 
ги извади от собствената си 
утроба, вакуумът в общест-
вената мисъл трябва да бъде 
запълнен с преводи от рода 
на предлаганата книга. Надя-
вам се, че тя ще скъси пътя 
към истината за мнозина от 
лелеещите празни надежди 
и розови илюзии поданици на 
„втората пазарна републи-
ка” или „четвърто конститу-
ционно българско царство”, 
идващи на смяна на полицей-
ската диктатура. Те са двой-
но по-необходими в днешното 
време на духовна, нравстве-
на, идейна, социална, иконо-
мическа и политическа криза. 
Може би най-тежката, дълбо-
ка и всеобхватна криза, каква-
то България не е преживявала 
след никоя от предишните си 
национални катастрофи. Ние 
живеем в разгара на Четвър-
тата, която ни приближава 
ускорено, вместо към блену-
ваната още от бай Ганя Евро-
па, към Третия и дори Четвър-
тия свят. Част от тази ка-
тастрофа е и кризата на на-
шата интелигенция. Сега тя 
се разразява с особено опус-
тошителна сила поради де-
сетилетния терор и корум-
пиране, превърнали се в дър-
жавна политика на бившия ре-
жим, и още поради капитула-
цията на тази интелигенция 
пред политиката на топора 
и сребърниците. Духовната 

пустиня, в която вече чет-
върта година ни разхождат 
следдесетоноемврийските 
правителства на лукановци, 
поповци, филипдимитровци и 
беровци, беше създадена от 
диктатурата на георгидими-
тровци, червенковци и жив-
ковци. Истината обаче няма 
да бъде пълна, ако не кажем, 
че унищожаването на цвета 
на българската интелигенция 
започна още при Кобургите. В 
известен смисъл „пролетар-
ската” диктатура само до-
върши тяхното „дело”. Днес 
„в Гренада е мор”. Въпреки про-
светеното мнение на послед-
ния български държавен глава, 
аз мисля, че никога, от век и 
половина насам, тая интели-
генция не е достигала такова 
дъно на нравствено падение 
и творческо безплодие. Като 
че ли за нашите времена Не-
красов е написал: „Били са и 
по-тежки, но по-подли – ни-
кога!” Това е още една причи-
на да привлечем вниманието 
на българския читател върху 
нравствените и граждански 
позиции на Чомски. Те са в пъ-
лен контраст с тези на наши-
те „интелектуалци”, които 
от десетилетия се въртят 
като просяци или придворни 
около банкетните софри на 
„върховната власт”. И днес, 
както във „времето на то-
талитаризма”, те служат на 
силния на деня, на „плащащия 
в брой”. Затова заплакаха за 
„свободата” на кувейтските 
шейхове, затова се възмути-
ха от шовинистичните и на-
ционалистични варварства 
на един Садам Хюсеин, зато-
ва изобличават полицейския 
садизъм на Милошевич или из-
пращат „сини каски” в… Кам-
боджа. От тях обаче не се чу 
и няма да се чуе нито дума за 
терора на турската държава 
срещу кюрдите и още по-мал-
ко против световната им-
перска политика на новите 
им господари от Вашингтон. 
Напротив, същата готов-
ност да продават и преда-
ват народа, същата изпълни-
телност на всякакви мръсни 
поръчки, същата живковска 
сервилност, угодничество и 
челобитие. Само капищата 
са сменени и „идеалите” – вче-
ра беше марксизмът, днес е 
неолиберализмът. На фона на 
интелектуалната бакалия, ла-
кейство и поголовно прости-
туиране на тълпата дипло-
мирани или „удостоени” под-
леци и шутове, продаващи ин-
телектуалното си първород-
ство срещу казионна леща, 
позициите на Чомски се от-
крояват и му правят чест. 
Защото са насочени най-на-
пред срещу властниците и ка-
питалистите от собствена-
та му страна – срещу „свои-
те” грабители и палачи. Защо-
то са позиции на свободен Чо-
век. •

Георги Константинов
предговор към „Петата 

свобода” или „Власт и идеология” 
на Ноам Чомски

Париж, юни-юли 1993 г.
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