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Пандемията – 
класова 
война срещу 
работещите

Правителството обяви вто-
ри „локдаун” в страната, кой-
то ще стартира от петък, 
27 ноември. Това се случва на 
фона на пълен колапс на здрав-
ната ни система, най-вече за-
ради липса на медицински сес-
три и санитари, неконтроли-
руемо разпространение на ви-
руса, което изведе България на 
първо място по смъртност в 
цяла Европа и пълна несигур-
ност у мнозинството рабо-
тещи хора относно доходите 

им в краткосрочен и средно-
срочен план.

Как се стигна дотук?

Да започнем с колапса на здрав-
ната ни система. Истината е, 
че тя беше на ръба на пропаст-
та много преди пандемията, 
както алармират от години 
медицинските специалисти. 
Пандемията само помогна да 
направим решителна крачка 
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Пандемията на Балканите
Изявление на 
Анархосиндикалистка 
инициатива – Сърбия 
за мерките на 
правителството по повод 
коронавируса

30 ноември 2020. Поради но-
вия период на заболели от ко-
ронавирус, който удари Сър-
бия, ситуацията е повече от 
тревожна. Болниците са пъл-
ни и местата в тях за ново-
заразени хора, които присти-
гат ежедневно с хиляди, не 
достигат. Няма почивен ден 
за медицинския персонал. Бла-
годарение на грабителската 
приватизация и дългосроч-
ното систематично унищо-
жаване на публичния сектор, 
здравеопазването ни е тол-
кова опустошено, че не е в 
състояние да се справи адек-
ватно с пандемичната криза. 
Това, заедно с общата глобал-
на несигурност, води до оп-
равдан ръст на недоверието 
на населението в цялата сис-
тема – у нас и по света, – но 
за съжаление и неверие в съ-
ществуването на самия ви-
рус, който е много реален и 
много опасен за много от нас.

Затова считаме за смис-
лено да повторим исканията, 
които нашата организация, 
Анархосиндикалистка инициа-
тива, както и цялата Между-
народна асоциация на работ-
ниците и работничките, по-
ставихме още в началото на 

пандемията: необходимо е в 
момента да затворим всички 
несъществени компании, тъй 
като работните места не-
съмнено са се доказали като 
ключов източник на заразата. 
В периода на затваряне на ра-
ботни места на всички служи-
тели трябва да бъдат осигу-
рени обезщетения на сто про-
цента от доходите. Необхо-
димо е да се затворят всички 
учебни заведения до края и да 
се позволи на всеки да учи от 
разстояние. За всички работ-
ници и работнички на основ-
ни работни места – лекари, 
медицински сестри, шофьори 
и пр. – трябва да се увеличат 
заплатите със сто процен-
та поради условията на труд, 
които застрашават живота 
им. Също така трябва да се 
спре незабавно с всички изпъл-
нителни действия срещу най-
слабите, изгонвания от жили-
ща и пр.

Изявление на Революционно 
анархистко действие – 
Турция: не COVID-19, а ПСР-19

Властта обяви безкрайни и не-
адекватни забрани под името 
„мерки срещу COVID-19”. Мер-
ките ґ обаче са привидни, а не 
реални. Те се прилагат различ-
но за бедните и за богатите. 
Докато работниците продъл-
жават да работят в цехове, 
фабрики и строежи, шефове-
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напред. Сега е моментът да 
си припомним, че сестринско-
то съсловие се организира в 
масови протести за адекват-
ни заплати и човешки условия 
на труд, които да запазят се-
стрите, съответно и здрав-
ната ни система, както и за 
слагане на край на развилняла-
та се търговия в здравеопаз-
ването. Те протестираха ме-
сеци наред, организираха пала-
ткови лагери и стигнаха дори 
до окупация на парламента в 
отчаян опит да принудят уп-
равляващите да вземат мер-
ки за спасяване на българско-
то здравеопазване. Управля-
ващите категорично отказа-
ха да изпълнят дори едно от 
исканията на съсловието. Ре-
зултатите от това са ката-
строфални и днес всички – и 
работещи в здравеопазване-
то и пациенти – ги изпитваме 
на гърба си.

Въпреки че пропуснаха въз-
можността да спасят здрав-
ната система от колапс, уп-
равляващите можеха поне да 
смекчат пропадането към дъ-
ното, като вземат адекватни 
мерки след началото на панде-
мията. Вместо това, от про-
летта насам станахме свиде-
тели на едно престъпно безха-
берие и най-безочливо сметка-
джийство, което прибави към 
неизбежния крах на здравео-
пазването и чувство на от-

чаяние и безнадеждност. До-
като в цяла Европа правител-
ствата се втурнаха да увели-
чават с огромни стъпки запла-
тите на медицински сестри, 
санитари и лекари, България 
остана единствената стра-
на, в която вместо увеличе-
ния, на работещите им бяха 
сервирани – бонуси… и то съв-
сем не за всички. Безумната 
мярка за 1000 лева еднократ-
на помощ за заетите на пър-
ва линия хвърли в хаос съслови-
ето, създаде напрежение око-
ло неяснотите – кой да се счи-
та за работещ на първа линия 
и кой не – и спомогна за подко-
паването на така необходимо-
то сплотяване и солидарност 
в моменти на криза, а по-голя-
мата част от работещите 
така и не получиха нищо. Мер-
ките, предвидени за догодина, 
продължават да копаят дъно-
то, като мизерното увеличе-
ние на заплатите ще бъде вре-
менно, само за 2021 година.

Това обаче е само капка в 
морето. На хилядите лекари, 
медицински сестри и санита-
ри, които изнемогват, опако-
вани в скафандри, даващи не-
посилни дежурства, за да ком-
пенсират липсата на кадри, 
не бяха и все още не са осигу-
рени дори най-елементарни 
предпазни средства – ръкави-
ци, маски, престилки. Докато 
в здравната система ежегод-
но се изливат милиарди, ра-
ботниците са принудени да си 

купуват сами предпазни сред-
ства, десетки болници прежи-
вяват на помощи и благотво-
рителни кампании, други из-
пращат отчаяни призиви за 
доброволци, докато пациенти 
умират пред вратите на ле-
чебните заведения поради лип-
са на персонал. Управляващи-
те имаха месеци от пролетта 
до днес да опитат да подгот-
вят здравната ни система за 
идващата втора вълна на ви-
руса. За да спестят пари, за 
да не променят неолибералния 
модел на здравеопазване, за 
да не намалеят приходите на 
търговците с човешко здраве 
обаче, те не направиха нищо 
и сега здравеопазването се 
срутва върху главите ни.

Противоепидемичните 
мерки на правителството

След като видяхме, че управля-
ващите отказаха да вземат 
мерки в здравеопазването, 
нека да хвърлим поглед и вър-
ху другите противоепидемич-
ни мерки, които бяха предпри-
ети от пролетта насам. От 
самото начало те имаха и все 
още имат силно изразен кла-
сов характер. С навлизането 
на коронавируса в България в 
началото на пролетта, прави-
телството обяви пълен локда-
ун, въпреки че разпростране-
нието на заразата беше мно-
гократно по-слабо от това, 
което наблюдавахме в начало-

то на есента, когато пък пра-
вителството отказа да въве-
де дори частичен локдаун. Зад 
тези наглед хаотични дейст-
вия на управляващите прози-
рат ясно икономическите ин-
тереси на тяхната класа. Лок-
даунът през пролетта беше 
продиктуван най-вече от тън-
ките сметки на бизнеса, че ще 
успее да спаси летния сезон и 
да ограничи финансовите си 
загуби от очаквания отлив, 
ако разпространението на бо-
лестта се ограничи до края на 
май. Така и стана – със започ-
ването на летния сезон раз-
пространението беше овла-
дяно и всички барове, хотели и 
ресторанти отвориха врати, 
а противоепидемичните мер-
ки отстъпиха място на тър-
говийката. Това пък от своя 
страна съвсем очаквано до-
веде до рязко нарастване на 
разпространението на болес-
тта, което започна през юли, 
излезе от контрол през ок-
томври и продължава да рас-
те и до днес. Именно през ок-
томври беше моментът, ко-
гато класовият характер на 
управлението на кризата се 
разкри в цялата си прелест. 
На станалите печално (и ко-
мично) известни брифинги, ре-
дом до здравния министър на 
страната започнаха да се по-
явяват субекти като Ричард 
Алибегов – шеф на асоциация-
та на заведенията, – които за-
почнаха да дават наставления 

на населението. Това даде ясно 
да се разбере в чий интерес се 
управлява кризата. Съответ-
но кръчмите останаха отво-
рени, случаите продължиха да 
нарастват, а цената я плати-
ха и продължават да я плащат 
преди всичко семействата на 
работниците, които за разли-
ка от Алибегов действително 
работят в кръчмите му.

Докато шефовете са довол-
ни в своята привилегия да се 
самоизолират и да провеждат 
онлайн съвещанията на упра-
вителните си съвети, работ-
ниците са тези, които трябва 
да работят на място – в кръч-
мите, в офисите и в магази-
ните всеки ден, въпреки опас-
ността от заразяване, за да 
изхранват семействата си.

Класовият характер на 
управлението на кризата оба-
че не се изчерпва с това. Той 
прозира във всяка една от мер-
ките, взети от началото на 
кризата. Докато държавата 
се разтапяше от съпричаст-
ност към многострадалните 
бизнесмени и намаляването 
на безценните им печалби, тя 
беше строга мащеха за рабо-
тещите и народа като цяло. 
Галейки с перце и обсъждайки 
жертвоготовно всяка прищяв-
ка на бизнеса, управляващите 
се нахвърлиха злобно срещу на-
рода, обвинявайки го за про-
вала на безумните им мерки. 
Като отказа да въведе реал-
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те поддържат изолация. До-
като кафенетата затварят, 
моловете продължават да ра-
ботят. Сегрегацията е ясна. 
Мерките нямат нищо общо с 
COVID-19. Забраните за плод 
на усилията да бъде контро-
лирано обществото, изправе-
но пред криза, и да се направи 
истинската криза неразбира-
ема и незабележима.

Истинската криза: Външ-
на политика. Управляващата 
Партия на справедливостта 
и развитието (ПСР) продъл-
жава да ескалира напрежение-
то със своята агресивна во-
енна политика извън граници-
те на страната. Управлява-
щите „отстояват” позиции-
те си, като атакуват всеки 
„съсед” около нас, от Либия до 
Кипър, от Ирак до Сирия. Те не 
могат да се отърват от ими-
джа на малкия брат, на кого-
то големите братя САЩ и Ру-
сия се карат и налагат наказа-
ния. Това продължава да срива 
международния авторитет 
на страната.

Вътрешна политика. Пра-
вителството се опитва да 
обвърже собственото си съ-
ществуване с това на стра-
ната и се опитва всячески да 
отложи изборите. Очевидна е 
целта да бъдат прекъснати 

връзките между отделните 
опозиционни движения. Зна-
ят, че неизбежното покачва-
не на долара и еврото спря-
мо турската лира ще дове-
де до оставки на министри. 
Възобновяват отдавна при-
ключени политически съдеб-
ни дела, под претекст за бор-
ба с COVID-19 репресират кон-
тракултурата по улиците.

Икономическа криза. Дър-
жавните дългове, безработи-
цата и инфлацията продължа-
ват да растат. Забраните 
засягат предимно сектори с 
млади работници. Закрити-
те фирми и милионите безра-
ботни всъщност не са резул-
тат от COVID-19, а от грабе-
жа на ПСР, с който богатите 
стават по-богати, а бедни-
те – по-бедни. Нарастване-
то на безработицата озна-
чава по-евтина работна ръка 
за шефовете. Това води до 
страх от безработица и при-
миряване с експлоатацията.

Сегрегация. Особено тежки 
забрани и ограничения бяха на-
ложени на възрастните хора, 
които правителството и без 
друго счита за икономическа 
тежест. Ограниченията са 
безсмислени, защото работе-
щите им роднини могат лес-
но да ги заразят с COVID-19. 
Ограниченията докарват на 
възрастните само депресия, 

страх и психика на затворни-
ци.

Властта иска да предо-
тврати общуването и обсъж-
дането на кризата чрез за-
тваряне на социалните прос-
транства. Магазините са 
отворени, а социалните цен-
трове – затворени. Фабрики 
и работилници са отворени, а 
центровете за почивка на ра-
ботещите в тях – затворе-
ни. Явно COVID-19 се разпрос-
транява с думи! Скоро ще заб-
ранят и да се говори. Митин-
ги на ПСР обаче се провеж-
дат. На поредното рязане на 
ленти се превозват с автобу-
си хиляди клакьори.

Медийна криза. Телевизион-
ните сериали, филми и състе-
зания продължават със сто-

тици работници пред и зад 
камера. Медията не спира да 
работи, защото е незамени-
ма част от правителство-
то. Информацията за панде-
мията умишлено е противо-
речива и дезориентира хора-
та. Заплахите и тормозът 
срещу Асоциацията на меди-
ците е признак за това.

Криза в образованието. Об-
разователната система е 
друго средство за контрол. 
Важна връзка на общество-
то с информацията е прекъс-
ната с дистанционното обу-
чение, което не е достъпно 
за всички. Частните уроци за 
богатите продължават, за 
бедните остава „липсата на 
обучение”. Родителите живе-
ят с мисълта, че са безполез-
ни, защото не могат да оси-
гурят образование за децата 
си, а децата също преживя-
ват тревогата от едно без-
полезно бъдеще.

Здравна криза. Пациенти-
те са на практика подсъдими, 
от диагнозата до лечението. 
И тук разликата между бога-
ти и бедни е очебийна. Дър-
жавните болници не могат 
да се мерят с частните по 
качество и пак уж са прето-
варени, уж не са пълни. Нищо 
не е ясно. Кой може да се леку-
ва у дома и кой трябва да по-
стъпи в болница? Реален ли е 

14-дневният период на каран-
тина? Предава ли се вирусът 
по въздуха? По вода? Обще-
ството няма ясна предста-
ва кой изобщо има право на 
здравно обслужване. Здравна-
та система е превърната от 
ПСР в търговия, психология-
та на всички здравни работ-
ници, от санитарите и меди-
цинските сестри до лекари-
те, е обърната с главата на-
долу.

Не COVID-19, а ПСР-19. Това 
е криза на 19-годишното уп-
равление на ПСР – много по-
зловредно от пандемията 
COVID-19. Това е смъртоносен 
вирус, с много тежки симпто-
ми. Вирусът ПСР-19 е враг на 
младите, на трудещите се, 
на жените, на ЛГБТ, на народа, 
на планетата, на справедли-
востта и свободата. Знаем, 
че тази пандемия не е първа-
та. Знаем, че стотици пан-
демии са преодолени в про-
дължение на хиляди години. 
COVID-19 също ще бъде прео-
доляна. Също така знаем, че 
пандемията на властта сре-
щу справедливостта и свобо-
дата е по-опасна от COVID-19, 
но всяка пандемия на власт-
та ще бъде унищожена от 
бунтове и революции. Всеки 
вирус ще бъде излекуван, вся-
ка власт ще бъде унищожена, 
за да се създаде нов свят. •

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ИЛИ ЗДРАВЕОПРАЗВАНЕ

Пандемията на Балканите
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COVID-19.
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Сангинети: Западният деспотизъм
Джанфранко Сангинети (роден на 
16 юли 1948 г. в Швейцария, през 
1971 г. е екстрадиран от Франция и 
оттогава живее в Италия) е един 
от водещите активисти на Ситу-
ационисткия интернационал и съ-
трудник на Ги Дебор. В статията 
си той предупреждава за идваща-
та нова ера на мащабни репресии и 
подготовка за световна война, как-
то и за преобразуването на запад-
ните представителни демокра-
ции в изцяло нови форми на деспо-
тизъм под предлог за борба срещу 
вируса, който придобива юридиче-
ските черти на непреодолима сила 
(както знаем, в съдебната практи-
ка непреодолимата сила е случай, 
който оправдава безотговорност-
та). По този начин новият вирус е 
едновременно катализатор на съ-
битията и средство за отвличане 
на вниманието на масите посред-
ством страха.

Заглавието е парафраза на из-
вестната книга на К. А. Витфогел 
„Източният деспотизъм”.

Въпреки хипотезата, която 
издигнах след публикуването 
на книгата си „За тероризма 
и държавата” (1979) за това 
как ще се осъществи прехо-
дът от формална демокрация 
към деспотизъм, трябва да 
призная, че не предполагах, че 
това да се случи под предлога 
на един вирус, но пътищата 
божии са наистина неведоми, 

както и „хитростта на разу-
ма” на Хегел.

Мога да кажа, че единстве-
ното споменаване за такъв 
обрат на събитията, колко-
то и пророческо да е, открих 
в статия на Жак Атали, бив-
шия президент на Европейска-
та банка за възстановяване 
и развитие, публикувана във 
френския седмичник Експрес 
по време на епидемията през 
2009 г.: Ако епидемията ста-
не малко по-сериозна, което е 
възможно, като се има пред-
вид, че хората могат да я пре-
дават, последствията могат 
да бъдат наистина глобални: 
икономически (моделите поз-
воляват да се предположи, че 
това ще доведе до загуба от 
три трилиона долара или спад 
на глобалния БВП с 5%) и поли-
тически (поради риска от за-
раза). Тогава ще трябва да из-
градим глобални полицейски 
сили, глобални запаси и сле-
дователно глобална данъчна 
политика. По този начин ще 
стигнем много по-рано, от-
колкото биха позволили чис-
то икономическите причини, 
до полагането на основите на 
едно наистина глобално пра-
вителство.

Така пандемията вече е 
предизвестена: колко компю-
търни симулации са били раз-
работени от големите за-

страхователни компании, а 
също и от службите за сигур-
ност на държавите! Преди ня-
колко дни бившият британ-
ски министър-председател 
Гордън Браун се върна към не-
обходимостта от глобално 
правителство: Гордън Браун 
призова световните лидери 
да създадат временна форма 
на глобално управление за пре-
одоляване на двойната меди-
цинска и икономическа криза, 
причинена от пандемията на 
коронавируса.

Едва ли е необходимо да се 
отбележи специално, че та-
кава възможност би могла да 
бъде използвана или създадена 
без каквито и да било същест-
вени промени. След като наме-
рението е налице и стратеги-
ята е разработена, е доста-
тъчно да се намери повод и 

да се действа по съответния 
начин. Нито един от държав-
ните глави не беше заварен 
неподготвен, освен в само-
то начало, поради собствена-
та си глупост. Тогава всички 
тези политици – от Джузе-
пе Конти до Орбан, от Джон-
сън до Тръмп и пр. – колкото 
и да са били кретени – бързо 
разбраха, че вирусът им поз-
волява да правят каквото си 
искат със старите консти-
туции, правила и закони. Вся-
ко беззаконие щеше да бъде 
оправдано с неотложността.

След като тероризмът – 
който беше експлоатиран 
твърде дълго, можем да се съ-
гласим с това – изчерпа пове-
чето си възможности, които 
се развиваха толкова актив-
но през първите 15 години на 
новия век, беше време да се 
премине към нов етап, за кой-
то аз възвестих през 2011 г. 
в своя текст „От тероризма 
до деспотизма”. Между друго-
то, подходът за противодей-
ствие на бунтуващите се, 
неподходящо наричан „война 
срещу вируса”, беше приложен 
незабавно и навсякъде, което 
потвърди намерението, лежа-
що в основата на „хуманитар-
ните” операции на тази война, 
която се води не против виру-
са, а срещу правилата, права-
та, гаранциите, институции-

те и хората на стария свят. 
Тук говоря за света и инсти-
туциите, които бяха създаде-
ни след Френската революция 
и сега изчезват направо пред 
очите ни, всъщност само за 
няколко месеца, точно толко-
ва бързо, за колкото изчезна 
Съветският съюз. Епидеми-
ята ще приключи, но мерки-
те, възможностите и послед-
ствията, които тя отприщи 
и които изпитваме сега, няма 
да бъдат премахнати. В болка 
и страдание ние раждаме но-
вия свят.

По този начин ние сме сви-
детели на разпадането и края 
на света и цивилизацията на 
буржоазната демокрация с 
нейните парламенти, права, 
сили и баланси, които стават 
напълно безполезни занапред, 
защото законите и мерките 
за прилагането им сега се дик-
туват от изпълнителната 
власт, без да се изисква да бъ-
дат незабавно ратифицира-
ни от парламента, а законни-
те власти, както и властта 
на свободното обществено 
мнение, са загубили дори подо-
бието си на видимост и неза-
висимост, а по този начин и 
своята функция на противо-
тежест.

И така, хората са поста-
вени в тежки и травмиращи 
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ни мерки за справяне със здрав-
ната криза – за да не навреди 
на печалбите на бизнеса, за да 
компенсира и да симулира от-
говорност – държавата въве-
де куп половинчати, безсмис-
лени или направо вредни мер-
ки, насочени срещу обикнове-
ните хора. Народът трябваше 
да носи маски на най-чуднова-
ти места, да спазва непрес-
танно променящи се графици 
за зелени коридори и пътеки, 
и всевъзможни други приуми-
ци на управляващите. Работа-
та на щаба се изчерпа в соче-
нето с пръст срещу народа и 
обвинения в липса на дисципли-
на, в глупост и в неразбиране. 
На този фон не е изненада, че 
много хора просто плюха и на 
управляващите, и на щаба, и на 
мерките.

Социалните мерки

Пандемията ще отмине, как-
то е отминавала и всяка дру-
га подобна пандемия в истори-
ята на човечеството. Тя обаче 
ще остави след себе си тежки 
икономически и социални по-
следствия. Те започнаха да се 
проявяват още от самото на-
чало, по време на първия локда-
ун през пролетта, когато хи-
ляди работници загубиха ра-
ботата си или бяха изкарани 
в принудителен неплатен от-
пуск. Социалните мерки на дър-

жавата в тази ситуация не 
бяха изненадващи с оглед на 
класовия интерес, който об-
служва, както видяхме вече по-
горе. За бизнесмените момен-
тално бяха организирани фон-
дове за подпомагане, поемащи 
по-голямата част от разходи-
те им за периода на кризата, 
безлихвени кредити и още куп 
привилегии. Работещите, тъл-
пящи се пред бюрата по тру-
да, не получиха нищо. В сегаш-
ния локдаун хиляди работещи 
се изправят пред същата си-
туация, но допълнително вло-
шена заради факта, че голяма 
част от тях вече са изразход-
вали полагащите им се обез-
щетения от трудовата борса 
още по време на локдауна през 
пролетта и сега остават бук-
вално без доходи по средата на 
зимата и без изгледи за облек-
чение на положението през ид-
ните месеци. Управляващите 
обещаха кризисна помощ от 
24 лева на ден за изпратените 
в принудителен неплатен от-
пуск – естествено не от осо-
бена загриженост за работе-
щите, а най-вече за да помог-
нат на фирмите да си задър-
жат кадрите. За съкратените 
заради локдауна работници, 
които се считат за непотреб-
ни за бизнеса – и съответно 
непотребни за държавата, – 
пари няма!

Последствията от класо-
вия принцип на разпределение 
на щедростта на държавата 

не се изчерпват със социал-
ната катастрофа, в която са 
хвърлени съкратените. Те ру-
шат самите устои на обще-
ството. Днес виждаме как от-
казът на управляващите да 
осигурят доходи за родители-
те, принудени да напуснат ра-
бота, за да се грижат за де-
цата си, докато училищата и 
детските градини са затво-
рени, води до грозно противо-
поставяне между родители-
те, притеснени за доходите 
си, и учителите, загрижени за 
живота си. Можем да видим 
тези примери и в други секто-
ри. Чрез антисоциалната си 
политика, държавата е на път 
да нанесе повече щети на об-
ществото от пандемията.

Какво можем да правим?

По отношение на здравната 
криза мачът вече е приключил. 
Каквито и мерки да се предпри-
емат от тук нататък, вече е 
късно да говорим за справяне 
със ситуацията. Това, което 
може да се направи, е да се ока-
же натиск върху управляващи-
те да осигурят поне елемен-
тарните предпазни средства 
на работещите в сектора, за 
да могат да продължат с дос-
тойнство да спасяват живо-
та на хората. Другото и дори 
по-важно е да се окаже силен 
натиск – не само от медици-
те, а от цялото общество – 
работещите в сектора да бъ-

дат справедливо обезщетени 
за изнасянето на здравната 
криза на гърба си, не чрез едно-
кратни или временни бонуси, а 
чрез трайно и значимо увели-
чение на заплатите. Това уве-
личение на заплатите тряб-
ва да представлява и първата 
стъпка към радикална рефор-
ма на сектора, която да сложи 
край на търговията с човешко-
то здраве и която днес повече 
от всякога е въпрос на живот 
и смърт.

По отношение на социални-
те мерки, протестите на ра-
ботниците в най-засегнати-
те сектори вече избухнаха, 
докато пишем тази статия. 
Това, което трябва да се на-
прави, е да не се допусне разде-
лението на работещите, кое-
то управляващите така добре 
владеят и упражняват винаги, 
когато имат тази възмож-
ност. Трябва да се настоява за 
гарантиране на доходите на 
всички – тези в неплатен от-
пуск и съкратени, тези в ту-
ризма и тези в производство-
то. За правото на учителите 
да работят дистанционно и 
правото на родителите да бъ-
дат вкъщи при децата си, без 
да рискуват да останат без 
доходи. Сега не е време за раз-
деление по сектори, градове и 
професии. Време е за солидар-
ност и сплотеност. •

25 ноември 2020 г.
Автономна работническа 

конфедерация
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ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Анархиз
мът на 
бунта
Между индивидуали-
зъм и комунизъм няма 
противоречие

Анархизмът на бунта не е 
нито идеологическо решение 
на всички социални пробле-
ми, нито стока на пазарните 
сергии на идеологиите и мне-
нията, а е практика в движе-
ние, която цели да сложи край 
на господството на Държава-
та и безметежното същест-
вуване на капитализма. Ние не 
търсим нито идеалното об-
щество в завършен вид, нито 
утопия, готова за консумация. 
През цялата история повече-
то анархисти, с изключение на 
онези, които смятат, че дър-
жавата ще се срине сама, са 
бунтовници. Държавата няма 
да „отмре”. Затова анархисти-
те трябва да я атакуват, за-
щото чакането е поражение. 
Важен е откритият бунт и 
разпространението на под-
ривните действия сред екс-
плоатираните и отритнати-
те. Тук ще изложим някои изво-
ди, които ние и други бунтов-
ни анархисти сме извели от 
този общ проблем: ако държа-
вата няма да изчезне от само 
себе си, как да сложим край на 
нейното съществуване? Ста-
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условия (както установи още 
Макиавели, този, който зав-
ладее държавата, трябва да 
предвиди всички посегател-
ства, за да ги прекрати на-
веднъж, а не да се подновяват 
ден след ден; тогава хората 
постепенно ще се успокоят): 
гражданинът, отдавна изчез-
нал и заменен от потребите-
ля, днес се свежда до ролята 
на прост пациент, над когото 
може да се упражнява власт-
та на живота и смъртта, на 
когото може да се предписва 
всякакво лечение и дори да се 
решава да бъде убит според 
възрастта си (продуктивна 
или не) или друг някакъв про-
изволен критерий, устано-
вен без право на обжалване по 
преценката – или прищявка-
та – на болногледача или дру-
ги лица. След като бъдат за-
творени в домашния затвор 
или в болницата, какво биха 
могли да направят срещу при-
нудата, насилието или произ-
вола?

В Италия например консти-
туционната харта беше сус-
пендирана без най-малко въз-
ражение, дори от страна на 
„гаранта” на държавните ин-
ституции – президентът Ма-
тарела. Превърнати в обик-
новени анонимни и изолира-

ни единици, субектите вече 
не могат да претендират 
за „равенство” или права. Са-
мият закон вече няма да бъде 
предписващ; той става абсо-
лютен като живота и смър-
тта. В Италия видяхме как, 
под предлог за борба с корона-
вируса, може незабавно и без-
наказано да се убият 13 или 
14 невъоръжени затворници, 
чиито имена, престъпления 
или обстоятелства дори не 
бе необходимо да бъдат по-
сочени, и никой да не носи от-
говорност за това. Италиан-
ците се справиха дори по-до-
бре от германците в затво-
ра в Щамхайм (в Щутгарт, 
където по време на канцлера 
Хелмут Шмид – социалдемо-
крат – през 1977 г. бяха „само-
убити” Баадер, Майнхоф и дру-
гарите им). Те могат да ни се 
възхищават – поне на наши-
те престъпления!

Освен парите, вече нищо 
друго не се обсъжда, а държа-
ва като Италия е сведена до 
ролята на просяк пред злове-
щата и незаконна Еврогрупа 
(от министрите на финанси-
те на страните от ЕС.), за 
да може да получи капитала, 
необходим ґ да премине от 
демократичната форма към 
деспотична. Това е същата 
тази Еврогрупа, която през 
2015 г. искаше да отчужди ця-

лото национално наследство 
на Гърция, заедно с Партено-
на, и да го предаде на контро-
лирания от Германия фонд в 
Люксембург. Дори Шпигел оп-
иса диктата на Еврогрупата 
като „каталог на злодеяния-
та”, предназначени да умърт-
вят Гърция, а Амброуз Еванс-
Причард в статия, публику-
вана в Телеграф, писа, че ако 
някой поиска да определи да-
тата на края на европейския 
проект, то ето я… Сега това 
е направено. Остана само ев-
рото и то – временно.

Неолиберализмът няма 
нищо общо с едновремешна-
та класова борба, той дори 
не си спомня за нея. Смята, че 
е успял да я изтрие от речни-
ка. Мисли се за всемогъщ, кое-
то не означава, че не се стра-
хува от класовата борба, за-
щото твърде добре знае как-
во е донесъл на хората. Съв-
сем очевидно е, че хората ско-
ро ще започнат да гладуват; 
очевидно е, че ще има много 
безработни; очевидно е, че хо-
рата, работещи без официал-
на регистрация (това са 4 ми-
лиона души в Италия), няма да 
получат никаква подкрепа, а 
тези с несигурна заетост и 
тези, които няма какво да гу-
бят, ще се борят и ще сабо-
тират. Това обяснява защо 
стратегията за отговор 

на „пандемията” е предимно 
стратегия за борба с бунтов-
ниците. Ще видим това уве-
личено като под лупа и в Аме-
рика.

Лагерите на Федералната 
агенция за управление при из-
вънредни ситуации скоро ще 
се препълнят. По този начин 
новата деспотия ще има поне 
две основателни причини да 
се наложи на Запада. Едната е 
да се противопостави на въ-
трешните подривни дейст-
вия, които той е причинил и 
които очаква. Втората е под-
готовка за външна война сре-
щу някой, който вече е назна-
чен за враг и който е най-ста-
рата деспотия в историята, 
за която не ще научим нищо 
ново от времето на публику-
ването на „Книгата на упра-
вителя на областта Шан” в 
Китай през 4 век пр. н. е. Това 
е книга, която всички запад-
ни стратези трябва да про-
четат с най-голямо внимание 
и възможно най-скоро. Ако ня-
кой реши да атакува китай-
ския деспотизъм, той трябва 
да започне, като демонстри-
ра, че е по-добър от него на 
собствената си земя, тоест 
е по-ефективен, по-евтин 
и работи по-добре. Накрат-
ко, по-съвършен деспотизъм. 
Това обаче предстои да раз-
берем.

Благодарение на вируса 
крехкостта на нашия свят 
вече се вижда с просто око на 
дневна светлина. Играта, коя-
то се играе днес, е безкрайно 
по-опасна от вируса и ще при-
чини много повече смъртни 
случаи. Нашите съвременни-
ци обаче, уви, се страхуват 
само от вируса. Изглежда, че 
сегашната ни епоха си е по-
ставила за задача да опровер-
гае казаното от Хегел за фи-
лософията на историята, че 
историята на света е напре-
дък в осъществяването на 
свободата, но самата свобо-
да съществува само докато 
се бори със своята противо-
положност, би могъл да доба-
ви той. Къде е това днес? Ко-
гато в Италия и Франция хо-
рата доносничат за онези, 
които не се подчиняват на ре-
стрикциите?

Един обикновен микроб е 
достатъчен, за да хвърли све-
та ни в подчинение на най-
отвратителния деспоти-
зъм. Това означава, че нашият 
свят вече е бил подготвен за 
деспотизма, че един обикно-
вен микроб се е оказал доста-
тъчен.

Историците ще нарекат 
ерата, която започва сега, 
ера на западния деспоти-
зъм. •

Джанфранко Сангинети

ПРОБЛЯСЪЦИ

Сангинети: Западният деспотизъм
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ва дума най-вече за практика-
та, за организацията на атака-
та. Тези бележки не са изобщо 
завършен продукт. Надяваме 
се да станат част от посто-
янна дискусия и с готовност 
очакваме отзиви.

Държавата няма да изчезне 
сама. Атаката

Държавата на капитала няма 
да „отмре”, както изглежда 
смятат мнозина анархисти – 
не само онези с вкоренени аб-
страктни „изчаквателни” по-
зиции, но и някои, които от-
крито заклеймяват действия-
та на хората, за които създа-
ването на новия свят зависи 
от унищожаването на стария. 
Атаката е отказ от съглаша-
телство, договаряне, примиря-
ване, нагаждане и компромис.

Само като действаме и се 
учим да действаме, не с про-
паганда, ще открием пътя към 
бунта, макар че пропагандата 
има своята роля в изясняване-
то как да действаме. Чакане-
то учи само на чакане. Дейст-
вието учи как да се действа.

Силата на бунта е социал-
на, не военна. Мярката за оцен-
ка на значението на едно пов-
семестно въстание не е въоръ-
женият сблъсък, а точно обра-
тното – степента на парали-
за на икономиката, на нормал-
ността.

Самостоятелно действие 
или контролирано 
въстание: от бунта до 
революцията

Като анархисти революцията 
е наша постоянна отправна 
точка, независимо какво вър-
шим и с какъв проблем се зани-
маваме. Като отправна точка 
обаче революцията обаче не е 
просто мит, някъде на хори-
зонта. Тя е конкретно събитие 
и именно затова трябва да се 
гради всекидневно с по-скром-
ни опити, които нямат осво-
бождаващите характеристи-
ки на социалната революция в 
нейния истински смисъл. Тези 
по-скромни опити са бунто-
ве. В тях въставането на най-
експлоатираните и отритна-
тите от обществото и най-
чувствителното политиче-
ски малцинство разкрива пътя 
за възможното включване на 
все по-широки слоеве от екс-
плоатирани във вихъра на бун-
та, който може да доведе до 
революция.

Борбите трябва да се раз-
виват както в непосредствен, 
така и в дългосрочен план. 
Ясни стратегии са необходи-
ми, за да може да се използват 
различни методи по съгласу-
ван и ползотворен начин.

Самостоятелно действие: 
самоуправлението на борбата 
означава, че борците са самос-
тоятелни в своите решения 
и действия; това е точно об-

ратното на една организация-
обединение, което винаги се 
опитва да поеме контрол вър-
ху борбата. Борбите, обеди-
нени под шапката на една кон-
тролираща организация, лесно 
се вписват във властовата 
структура на днешното об-
щество. Самоорганизираните 
борби по природа са неконтро-
лируеми, когато се разгръщат 
върху обществения терен.

Неконтролируемо или 
контролирано въстание: 
разгръщането на атаката

Невъзможно е да се предвиди 
изходът от една конкретна 
борба. Дори една ограничена 
борба може да има най-неочак-
вани последици. Преминаване-
то от различните бунтове – 
затворени в тесни граници – 
до революция не може да се 
гарантира предварително по 
никакъв начин.

Системата не се страху-
ва дотолкова от самите ак-
тове на саботаж, колкото от 
тяхното разпространение 
в обществото. Всяка и все-
ки пролетаризиран, разпола-
гащ дори с най-скромни сред-
ства, може да си постави 
свои собствени цели, сам или 
заедно с други. За Държавата 
и капитала е практически не-
възможно да впрегне апарата 
за контрол да обхваща цяла-
та обществена територия. 
Всяка и всеки, който желае да 

се изправи срещу мрежата за 
контрол, може да даде своя 
теоретичен и практичен при-
нос. Първите скъсани брънки 
във веригата се появяват, ко-
гато актовете на саботаж 
се разгръщат. Самостоятел-
ната практика на социално 
самоосвобождение може да се 
разпространи до всички сфе-
ри и да изгори бушоните на 
властта.

Затова малките действия, 
които лесно могат да се заим-
стват и изискват елементар-
ни, общодостъпни средства, 
със самата си простота и не-
принуденост са неконтроли-
руеми. Те правят за смях дори 
най-модерните технически 
достижения в борбата с без-
редиците.

Постоянен конфликт 
или договаряне с 
институционалните сили

Конфликтът следва да се счи-
та за постоянен елемент от 
борбата срещу властимащи-
те. Борба, в която този еле-
мент липсва, накрая стига до 
договаряне с институциите, 
свиква с делегирането и вяр-
ва в илюзорното освобожде-
ние с членове и алинеи, дока-
то в един момент започнем 
активно да се експлоатираме 
сами.

Възможно е да има отделни 
причини за съмнение в опита 
да постигнем целите си с на-

силствени средства. Когато 
ненасилствените средства 
бъдат въздигнати в ранг на 
ненарушим принцип обаче и 
реалността започне да се 
дели на „добро” и „лошо”, аргу-
ментите престават да имат 
стойност и всичко се пречуп-
ва през призмата на подчине-
нието и послушанието. Пред-
ставителите на антиглоба-
листкото движение, когато 
се дистанцират от други-
те и ги заклеймяват, доказ-
ват едно: че виждат в своите 
принципи – които се чувст-
ват длъжни да спазват – пра-
во да властват върху цялото 
движение.

Нелегалността. Бунтът не 
е само обир на банки

Анархизмът на бунта не е мо-
рално оправдание на борбата 
за оцеляване: всички оцелява-
ме някак, често в компромис 
с капитала, в зависимост от 
своето социално положение, 
заложби и предпочитания. 
Ние определено нямаме морал-
ни задръжки срещу използва-
нето на нелегални средства, 
за да скъсаме оковите на ро-
бията на заплатата, да живе-
ем и осъществяваме своите 
планове, но също така не из-
дигаме нелегалността в култ 
с мъченици. Тя е просто сред-
ство и често е полезно тако-
ва.

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Анархиз мът на бунта
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ПРОТЕСТИТЕ В САЩ

Новата американска революция
В САЩ уличните протести 
продължават трета седмица. 
Сто и четиридесет града са 
обхванати от масови демон-
страции. Ню Йорк е покрит с 
барикади. Целият свят наблю-
дава как жителите на Вашинг-
тон, Лос Анджелис, Чикаго, Бос-
тън и други градове се бият с 
полицията, изгарят коли, бан-
ки и скъпи бутици. Според 
Уошингтън Поуст протести-
те срещу расизма се разпрос-
траняват в цялата страна, 
включително в малките, обик-
новено консервативни градо-
ве. Хората излизат на улиците 
с лозунга Животът на черни-
те има значение в градове с 
традиционно консервативно 
бяло население като Карлайл 
или Медвил. Американският 
протест, започнал като бунт 
срещу расизма и полицейското 
насилие, бързо набира широка 
обществена подкрепа. Проуч-
ване на Расмусен установява, 
че 62% от анкетираните под-
крепят протестиращите.

Изглежда американците са 
поели щафетата от френски-
те „жълти жилетки”, но само 
за да я предадат на другите 
си съседи по планетата. Ак-
ции в подкрепа на американ-
ските протести се разпрос-
траняват по целия свят. На 3 
юни в Лондон хиляди хора, съ-
брани под лозунга Животът 

на Черните има значение, ис-
кат публично разследване на 
увеличените смъртни случаи 
от COVID-19 сред национал-
ните малцинства във Велико-
британия. Въпреки забрана-
та за публични събирания де-
монстрации се провеждат в 
Париж. В Берлин се провежда 
митинг в близост до сграда-
та на американското посол-
ство. В същото време прези-
дентът Доналд Тръмп в своя 
туитър нарича антифашисти-
те в протестите терористи 
и заплашва да изпрати войски 
в бунтуващите се градове. На-
ционалната гвардия е въведе-
на в 21 щати и е наложен ко-
мендантски час.

Между расата и класата. 
Социалните причини за 
кризата

Медиите обикновено разглеж-
дат ставащото в контекста 
на расовите проблеми на Аме-
рика. Убийствата на афроаме-
риканци са предизвиквали про-
тести в САЩ и преди. През 
август 2014 г. в град Фергю-
сън избухват безредици. През 
април 2015 г. бунтове обхва-
щат Балтимор. И в двата слу-
чая поводът е убийството на 
чернокожи. Тогава обаче про-
тестите не се доближават 
до мащабите на днешните. 

Представители на всички на-
ционални общности в страна-
та участват в настоящите 
демонстрации, а зад антира-
систките лозунги се виждат 
с просто око по-широките со-
циални проблеми, засягащи не 
само жителите на черните 
гета. Пандемията на COVID-19 
с нейните социални последици 
се превърна в спусък на поли-
тическата криза.

Пандемията дава ясно да се 
разбере кризата в социалната 
сфера, предимно в здравеопаз-
ването. Неравенството в дос-
тъпа до здравни грижи води 
до огромни жертви. Броят на 
жертвите от коронавирус в 
САЩ вече е надхвърлил с три 
хиляди загубите на страната 
в Първата световна война, а 
през януари 2021 ще надхвър-
ли и жертвите във Втората. 
Тези жертви повтарят форма-
та на пирамидата на социал-
ното неравенство. На първо 
място болестта удря най-бе-
дните, сред които има непро-
порционално много цветноко-
жи, което придава на проте-
стите расов оттенък.

В много бедни райони съкра-
щенията на болниците прос-
то не позволяват на хората 
да потърсят медицинска по-
мощ или преглед. Не всеки има 
здравна застраховка, но дори 
и тези, които я имат, често 

не могат да покрият всички 
разходи за лечението си. В ре-
зултат на това много забо-
лявания остават нелекувани 
и стават хронични. По време 
на пандемията това води до 
тежко протичане на коронави-
русната инфекция и висок про-
цент смъртни случаи сред бе-
дните, предимно сред афроа-
мериканците. Губернаторът 
на Луизиана Джон Бел Едуардс 
заявява, че от 512 смъртни 
случая от коронавирус в него-
вия щат повече от 70% са при 
афроамерикански пациенти, 
въпреки че чернокожите със-
тавляват само 22% от насе-
лението на щата.

През април равнището на 
безработица в САЩ се пови-
шава до 14,7% спрямо 3,5% 
през февруари. Това е най-ло-
шият показател след Голяма-
та депресия. Когато в начало-
то на лятото безработица-
та достига безпрецедентно-
то ниво от 23,9%, полицейски-
те участъци и магазините за 
маркови дрехи пламват в ця-
лата страна. Общият брой на 
безработните в САЩ надхвър-
ля 40 милиона и продължава да 
расте.

Както и в други страни, раз-
личните социални групи са за-
сегнати от карантината в 
различна степен. Докато мно-
го от средната класа успяват 

да преминат към дистанцион-
на работа сравнително безбо-
лезнено, милиони бедни хора 
са на ръба на пропастта. Ста-
тистиката показва, че обез-
щетението от 600 долара на 
седмица, което ще получават 
безработните, ще надхвърли 
пропуснатите доходи за 68% 
от тях. Това отразява не тол-
кова щедростта на мрежата 
за социално осигуряване, кол-
кото това, че безработицата 
е засегнала най-бедните. Пери-
одът на обезщетение за без-
работица в САЩ е кратък, а 
излезлите на трудовата бор-
са през март ще останат без 
поминък през септември. Па-
зарът на труда е далеч от въз-
становяването.

Неравенството и социал-
ното напрежение се отразя-
ват в бюджетната политика 
на властите, които харчат 
все повече ресурси за репре-
сивния апарат – точно както 
от другата страна на Атлан-
тическия океан. Вълната на 
възмущение е предизвикана 
от публикуването на градския 
бюджет на Лос Анджелис. Кме-
тът на този град, Ерик Гарсе-
ти предлага увеличаване на 
финансирането на полицията, 
като отпуска една трета (1,8 
милиарда долара) от 5,4 мили-
ардния бюджет на града. Перо-
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Неформална организация. 
Без професионални 
революционери или дейци, 
без постоянни организации

От партията/профсъюза до само-
организацията:
В революционното дви-

жение има дълбоки противо-
речия: между анархистките 
тенденции, насочени към ка-
чеството на борбата и ней-
ната самоорганизация, и ав-
торитарните, насочени към 
количеството и централиза-
цията.

Организацията е за кон-
кретни задачи: затова сме 
против партията, профсъюза 
и постоянната организация – 
всички те се стремят да обе-
диняват борбите и се превръ-
щат в елементи за вграждане 
за капитала и Държавата. Тях-
ното съществуване се пре-
връща в самоцел, като в най-
лошия случай първо правят ор-
ганизацията, а после търсят 
или създават борбата. Наша-
та задача е действието. Орга-
низацията е средство. Зато-
ва сме против това действи-
ето или практиката да се де-
легират на някаква организа-
ция: ние имаме нужда от пов-
семестни действия, които во-
дят до бунт, а не от контро-
лирани борби. Организацията 
се прави, не за да брани, а за да 
атакува нечии интереси.

Неформалната организа-
ция се основава от определен 
брой другари, сплотени око-
ло обща цел. Нейната движе-
ща сила е винаги действие-
то. Колкото по-широк е кръ-
гът от проблеми, с които 
другарите трябва да се спра-
вят като цяло, толкова по-
сплотени ще бъдат. Така ре-
алната организация, тяхната 
действителна способност 
да действат заедно, тоест 
да знаят как да се намират, 
да изследват и анализират 
проблемите и да пристъпват 
към действие заедно, е свър-
зана с постигнатата сплоте-
ност и няма нищо общо с про-
грами, платформи, знамена 
и прочее по-добре или по-зле 
прикрит партиен камуфлаж. 
Неформалната анархистка 
организация следователно е 
конкретна организация, спло-
тена около обща цел.

Анархисткото малцинство и екс-
плоатираните и отритнатите:
Ние сме част от експло-

атираните и отритнати-
те и затова е наша задача 
да действаме. Въпреки това 
някои ни критикуват, че вся-
ко действие, което не е част 
от голямо и видимо социално 
движение, е „действие вмес-
то пролетариата”. Те съвет-
ват да се анализира и изчак-
ва, вместо да се действа. Все 
едно ние не сме експлоатира-
ни наред с останалите, наши-
те копнежи, нашият гняв и 

нашите слабости не са част 
от класовата борба. Това е 
просто поредното разделе-
ние между експлоатираните 
и бунтовниците.

Активното анархист-
ко малцинство не робува на 
бройките, а продължава да 
действа срещу властта, 
дори когато класовият сблъ-
сък е на ниски нива сред екс-
плоатираните в общество-
то. Целта на анархисткото 
действие следователно не е 
да организира и защитава ця-
лата класа на експлоатира-
ните в една огромна органи-
зация, провеждаща борбата 
отначало докрай, а да откри-
ва отделни аспекти на бор-
бата и да ги осъществява с 
успешно приключване на ата-
ката. Също така трябва да 
се отърсим от стереотипи-
те на борбата на огромните 
маси и идеята за безкрайния 
ръст на едно движение, кое-
то ще контролира и ще се из-
дига над всичко.

Отношенията с множе-
ството експлоатирани и 
отритнати не може да се 
структурират като нещо, 
което трябва да устоява 
на изпитанията на време-
то, тоест да расте и да се 
противопоставя до безкрай-
ност на посегателствата на 
експлоататорите. Те трябва 
да имат по-тесни и конкрет-
ни измерения и задължително 
да бъдат отношения на ата-

куващия авангард, а не на ари-
ергарда.

Можем да започнем да гра-
дим своята борба по такъв 
начин, че условията на въста-
нието да възникнат и тлее-
щият конфликт да се развие 
и излезе на преден план. Така 
се установява връзка между 
анархисткото малцинство и 
конкретната ситуация, в коя-
то може да се развие борба-
та.

Личното и общественото: 
индивидуализъм и 
комунизъм – мнимо 
противопоставяне

Ние възприемаме най-добро-
то от индивидуализма и най-
доброто от комунизма.

Бунтът започва с копнежа 
на личността да скъса окови-
те на ограниченията и кон-
трола, копнежа да си възвър-
не способността да живее 
своя живот, както намери за 
добре. Това означава да зали-
чи границата между себе си 
и своето битие. Когато мал-
цина привилегировани дик-
туват условията на битие-
то, за повечето хора е невъз-
можно действително да оп-
ределят сами своето битие. 
Индивидуалността може да 
процъфтява само когато рав-
ният достъп до условията 
на битието е социална реал-
ност. Този равен достъп е ко-
мунизъм, а това как личност-

та го използва зависи само 
от нея и хората около нея. 
Затова истинският комуни-
зъм не означава изравняване 
или еднаквост на личности-
те. Еднаквост и изравняване 
ни налагат социалните роли, 
натрапени ни от сегашната 
система. Между индивидуали-
зма и комунизма няма проти-
воречие.

Ние сме експлоатираните, 
ние сме противоречието: 
не е време за чакане

Капитализмът определено се 
раздира от дълбоки противо-
речия, които му налагат да се 
ремонтира и приспособява, за 
да избягва редовно спохожда-
щите го кризи, но ние не мо-
жем да се спотайваме в очак-
ване на кризите. Когато дой-
дат, са добре дошли, ако ус-
коряват стихиите на бунта. 
Като експлоатирани обаче 
ние сме основното противо-
речие на капитализма. Зато-
ва моментът за бунт е ви-
наги назрял – добре знаем, че 
човечеството е можело да 
сложи край на Държавата във 
всеки един момент от своя-
та история. Прекъсване на 
постоянното възпроизвежда-
не на тази система на експло-
атация и потисничество ви-
наги е било възможно. •

Саша К.
Публикувано за пръв път в 
Killing King Abacus, 2001 г.

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Анархиз мът на бунта
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Русия
1. Александр Александрович Кольченко
2. Илья Эдуардович Романов
3. Евгений Витальевич Каракашев

Наказателно дело „Мрежа”

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

Азърбайджан 
14. Байрам Мамедов и Гияс Ибрахимов

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

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

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

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

Операция „Scripta Manent”

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

САЩ

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

71. Джошуа „Скели” Стафърд
72. Майкъл Кимбъл

Испания
73. Джовани Барча
74. Клаудио Лаваца

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

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

Турция 
83. Осман Евджан

Холандия
84. С. Пейке

Англия
85. Сам Фоулдър
86. Свен ван Хаселт

Панайота (Пола) 
Рупа
На 10 април 2010 г. Гурнас, Ма-
зиотис и Рупа са арестувани 
по обвинения за членство във 
въоръжената организация Ре-
волюционна борба. След като 
Рупа и Мазиотис са освободе-
ни под гаранция през октом-

ври 2011 г., те се укриват. 
През април 2013 г., докато се 
укрива, Рупа е осъдена задоч-
но на 50 години и 6 месеца за-
твор. През 2014 г. Никос Ма-
зиотис е тежко ранен в бит-
ка с полицията и е арестуван. 
През февруари 2016 г. Пола 
Рупа прави неуспешен опит 
да го освободи с вертолет. 
През януари 2017 г. е аресту-
вана в тайна квартира, къде-
то се укрива с 6-годишното 
си дете и друга жена. През 
юли 2018 г. получава доживот-
на присъда плюс 25 години.

Gynaikeies Fylakes, Thebes, TK 32200, 

Greece

Христос 
Родопулос

Повечето членове на Загово-
ра на огнените ядра (ЗОЯ) в 
момента са подсъдими по ре-
дица нови дела срещу органи-
зацията, свързани с 250-те 
бомбени нападения и палежа 
между 2008 и 2011 г. (вклю-
чително нападенията срещу 
офисите на Златна зора, Ад-
министративния съд в Ати-
на и затворите в Коридалос), 
както и с изпращането на 14 
бомби в колет. Всички също 
така са разследвани по дела-
та за Проекта Феникс и Опе-
рация Ардире. На 8 юли 2016 г. 
специалният съд в затвора 
Коридалос, председателст-
ван от съдия Асимина Ифан-
ти, осъжда всички членове на 
анархистката революционна 
организация ЗОЯ. Христос Ро-

ПРОТЕСТИТЕ В САЩ

Новата американска революция
то за полицейските разходи е 
най-голямото в него.

Програмата на протеста

На 8 юни в Сиатъл е провъзгла-
сена „Автономна зона на Капи-
толийския хълм” (CHAZ). Вечер-
та на 9 юни няколкостотин 
демонстранти, водени от об-
щинския съветник и радика-
лен социалист Кшама Савант, 
превземат кметството. Про-
тестиращите влизат в сгра-
дата с лозунги „Чие е това 
кметство? Нашето кмет-
ство!” Шест сектора на града 
са разделени от барикади, а по-
лицията напуска района, пре-
взет от бунтовниците. На 
територията на CHAZ се раз-
дава безплатна храна, худож-
ници рисуват графити, орга-
низират се концерти и улични 
филмови прожекции и се про-
веждат политически диску-
сии. Атмосферата обаче не е 
всичко. CHAZ сформира въоръ-
жени части за самоотбрана, 
които поддържат обществе-
ния ред и се подготвят да от-
блъснат евентуално полицей-
ско настъпление. За първи път 
от десетилетия на терито-
рия на страна от първия свят 
е провъзгласена революционна 
комуна.

На 10 юни активистите на 
CHAZ публикуват своята про-
грама от 30 точки: Като при-
знание за хората, освободили 
Капитолия, този списък с ис-
кания не е нито кратък, нито 
прекалено опростен. Това не е 
искане за прекратяване на по-
лицейското насилие, се казва в 
преамбюла. Исканията се от-
насят за правосъдието, здра-
веопазването, икономиката и 
образованието. Социалната 
програма на комуната на Ка-
питолийския хълм е доста ра-
дикална. Тя провъзгласява жи-
лището за човешко право и 
настоява да се спре социално-
то разслояване на града, да се 
въведе обществен контрол 
върху наемите и да се забра-
ни изхвърлянето на хората от 
домовете им. Дневният ред 
включва универсално безплат-

но здравеопазване и образова-
ние и основен набор от социал-
ни гаранции.

Политическата страна на 
програмата в Сиатъл е по-мал-
ко конкретна. Тя започва с ре-
волюционното искане за пълно 
разпускане на полицията. По-
лицейските сили в Сиатъл не 
могат да бъдат реформирани. 
Не е напълно ясно как общест-
веният ред в града трябва да 
бъде осигурен след това, но 
именно това искане придобива 
безпрецедентна популярност 
и се разпространява в цялата 
страна.

В нея е формулирана основ-
ната насока на необходими-
те – от гледна точка на ко-
мунарите – политически пре-
образувания: става дума съз-
даването на такова полити-
ческо представителство, кое-

то внася в политиката гласа 
на обикновените хора, гласа на 
народа. Очевидно известната 
американска демокрация в се-
гашния си вид се възприема от 
протестиращите като власт 
на елита, която не се контро-
лира от хората.

По какво 2020 се различава 
от 1968 г.

През 2016 г. Доналд Тръмп пе-
чели изборите, като апелира 
към дълбокото недоволство 
на американците от всемогъ-
ществото на политическата 
каста и обещава да „пресуши 
блатото във Вашингтон”. Са-
мият той обаче става прези-
дент на това блато. Демон-
странтите в цялата страна 
се противопоставят не само 
на него лично, но и на целия по-
литически елит. Тези демон-
странти не са само хора от 
културната левица, хипита-
та, малцинствата и субкул-
турната младеж. Към тях се 
присъединява работническа-
та класа и прословутите „ри-
жави престъпници”, които ру-
ските медии почти без изклю-
чение обявяват за поддръжни-
ци на Тръмп. Кларънс Томас, ор-
ганизаторът на стачката на 
профсъюзите на докерите в 
подкрепа на протестите, каз-
ва: Справянето с полицейско-

то насилие е класов проблем. 
Нека не забравяме, че по-голя-
мата част от чернокожите и 
по-голямата част от жертви-
те на полицейското насилие са 
от средите на работническа 
класа.

Изправен срещу масовите 
протести, Тръмп решава да не 
търси компромиси, а залага на 
изострянето на напрежение-
то – не пести хапливи и обид-
ни епитети за демонстранти-
те и заплашва да използва ар-
мията за възстановяване на 
„реда”. Той следва примера на 
Ричард Никсън, който с точно 
такава линия си осигурява по-
бедата на изборите през 1968 
година. Тогава предизборна-
та кампания също се провеж-
да под съпровода на безпреце-
дентни протести и бунтове. 
Никсън, подобно на Тръмп, води 
кампания за установяване на 
„ред и законност”, като залага 
на страха от твърде бързите 
промени, от младежкия ради-
кализъм и исканията на расови-
те малцинства. И печели.

През изтеклия половин век 
обаче делът на бялото населе-
ние на „едноетажна Америка”, 
която съставлява ядрото на 
консервативния електорат, 
значително намалява. Най-ва-
жното е, че тя се чувства мно-
го по-зле. През 60-те години 

» » » продължава от страница 5

» » » продължава на страница 7



ноември 2020, брой 11 7

СОЛИДАРНОСТ

Затворници анархисти
допулос получава 75 години за-
твор.

Sofronistiko Katastima Domokou, TK 

35010, Domokos, Fthiotida, Greece

Панайотис 
Аргиру

Панайотис Аргиру е аресту-
ван на 1 ноември 2010 г. след 
повече от година живот в не-
легалност по време на кампа-
нията на ЗОЯ за изпращане на 
бомби по пощата до европей-
ски политици, офиси на евро-
пейски институции и чужди 
посолства.

Той поема веднага пълна по-
литическа отговорност за 
своето участие в ЗОЯ и пре-
карва в затвора 8 години и 
5 месеца по редица присъди, 
които достигат близо 220 
години преди втора инстан-
ция (делото Халандри: 37 го-
дини; делото за бомбите: 10 

години; делото по Проекта 
Феникс: 21 години; делото за 
всички акции на ЗОЯ: 23 го-
дини; делото по плана за бяг-
ство: 115 години; делото по 
палежа на градския автобус: 
7 години). След като излежава 
една трета от общата про-
дължителност на присъдите 
(до максимума от 25 години), 
другарят е освободен на 8 ап-
рил 2019 г.

Панайотис 
Аспиотис

Панайотис (Панос) Аспиотис 
е издирван от март 2013 г. 
по обвинение в притежаване 
на огнестрелни оръжия („на-
рушение на Закона за оръжи-
ята”). През октомври 2015 г. 
доброволно се явява пред вла-
стите. Задържан е и изпра-
тен в затвор далеч от Ати-
на (където живее по това вре-
ме). През месеците, докато 
е затворен, отказва да даде 
проба от ДНК. На 6 февруа-

ри 2016 г. е преместен от за-
твора в Нафплион в Атина, 
където трябва да се яви пред 
специалния антитерористи-
чен съд на 8 февруари. Вмес-
то в затвора Коридалос, как-
то би следвало, е изпратен в 
отделението за прехвърляне, 
отделен е от останалите за-
творници и е вкаран в килия 
без камери за видеонаблюде-
ние. Там е пребит жестоко от 
ченгета с качулки от антите-
рористичното звено, които 
вземат насила проба от него-
вата ДНК и продължават да 
го бият дори след това.

Dikastiki Fylaki Nafpliou, TK 21100, 

Nafplio, Argolida, Greece

Франческо 
Пулизи

Франческо Пулизи е осъден 
на 14 години затвор през 
2012 г. за „нанесени матери-
ални щети и грабеж”, както и 
за съучастничество по време 
на сблъсъците на срещата на 
Г8 в Генуа през 2001 г. Укри-
ва се, но е арестуван отново 
през юни 2013 г. в Барселона и 
е екстрадиран от испанската 
държава.

Casa Circondariale Roma Rebibbia – 

Nuovo Complesso, Via Raffaele Majetti, 

70 – 00156, Roma/Italy

Алфредо 
Коспито
Алфредо Коспито е аресту-
ван заедно с Никола Гаи на 14 
септември 2012 г. по обвине-
ние, че са простреляли в ко-
лената Роберто Адинолфи, 
директор на фирмата за ядре-
на енергетика Ансалдо Нукле-
аре – акция, извършена от яд-
рото Олга на FAI/FRI през май 
2012 г. През май 2015 г. присъ-
дата му е намалена на 9 годи-
ни и 5 месеца. През септември 
2016 г. са заподозрени по ново 
дело за участие в нелегална 
организация с терористични 
намерения (Неформалната фе-
дерация на анархистите, FAI). 
През април 2019 г. Алфредо е 
осъден на 20 години за при-
тежаване и пренасяне на екс-
плозиви във връзка с бомбата 

в Парко Дукале близо до поли-
цейския институт в Парма на 
24 октомври 2005 г. (оправда-
ни са по обвинението в атен-
тат, тъй като детонаторът 
на бомбата е изключен), бом-
бата по пощата до тогаваш-
ния кмет на Болоня на 2 ноем-
ври 2005 г., нападения с мно-
жество взривни устройства 
срещу полицейската школа 
във Фосано на 2 юни 2006 г. 
и квартала Крочета в Тори-
но на 7 март 2007 г. (с „утеж-
няващи обстоятелства, тъй 
като целта е полицията” и по-
литическа мотивация), бом-
би по пощата до тогаваш-
ния кмет на Торино, редакто-
ра на вестник Торино Кронака 
и фирмата КОЕМА Едилита, 
участваща в преструктури-
рането на центъра за издир-
ване и експулсиране на миг-
ранти, през юли 2006 г. Ули-
чен е също така в пропаганда 
на FAI и „подривни действия с 
терористична цел”.

Casa Circondariale Ferrara, Via Arginone 

327, IT-44122 FE, Italy

(следва)
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ПРОТЕСТИТЕ В САЩ

Новата американска революция
на миналия век американската 
работническа класа е на върха 
на своя просперитет, нейни-
те доходи растат бързо през 
тридесетте следвоенни годи-
ни. Нарастващата средна кла-
са също набира сила и скоро ще 
достигне своя зенит. Всичко 
това заедно създава основата 
за консервативните настрое-
ния: от хубавото по-хубаво не 
търси.

Днес всичко се е променило. 
От началото на 70-те доходи-
те на работническата класа в 
САЩ не са се увеличили. Сред-
ната класа се свива. В Съеди-
нените щати, както и нався-
къде по света, има нараства-
що търсене на промени. Все 
повече млади американци са 
разочаровани от социалната 
структура на своята страна. 
За първи път от един век сим-
патиите към социалистиче-
ските идеи излизат от марги-
налното гето и се превръщат 
във фактор в политическата 
борба. При тези условия при-
вържениците на „реда и зако-
на” вече не са толкова много и 
техният ентусиазъм може да 
не бъде достатъчен за победа 
на изборите. На митингите в 
подкрепа на сегашния прези-
дент вече има плашещо мно-
го празни места. В условия, ко-

гато собствената им мобили-
зация се проваля, остава да се 
търси обяснение в заговор от 
страна на опонентите.

Телевизионният канал Фокс 
Нюз и други близки до републи-
канците медии твърдят, че 
зад протестите стоят маг-
нати от Демократическата 
партия, които мечтаят да 
свалят президента Тръмп с ръ-
цете на уличните бунтовници 
(и това се повтаря от консер-
вативните медии в Русия и по 
света). Гневът на протести-
ращите обаче често е насочен 
именно срещу ръководството 
на Демократите. В Сиатъл те 
настояват за оставката на 
кмета Демократ Джени Дър-
кан, а в Минеаполис са освирк-
вали и преследвали от площа-
да подкрепения от демократи-
те кмет Джейкъб Фрей.

Може да няма революция в 
Съединените щати сега, но 
ние със сигурност живеем в ре-
волюционни времена, пише спи-
сание Атлантик. Известна-
та правозащитничка Андже-
ла Дейвис нарича случващото 
се революционно въстание. 
Тази революционна реторика 
отразява възгледите и стре-
межите на радикалното кри-
ло на протестното движение 
и техният подход не може да 
се счита за маргинален. Бърни 
Сандърс открито провъзглася-

ва политическата революция 
за своя цел и това му спечели 
подкрепата на милиони амери-
канци. Революцията е парола-
та за борба с цялата управля-
ваща класа, а не на страната 
на една от нейните фракции 
срещу другата. Именно това 
се превръща в основното съ-
държание на момента.

Новото мнозинство или 
как Майданът се смеси с 
Антимайдана

Един от най-поразителните 
резултати от американски-
те протести се прояви там, 
където никой не очаква. Не-
очаквано единодушие показ-

ват руските политици и ин-
телектуалци, уж абсолютно 
непримирими. Опозиционна-
та журналистка Юлия Лати-
нина пише в статия за проте-
стите в САЩ: Какви са проте-
стите, приятелю? Това са по-
громи и грабежи. Грабят, как-
то грабиха пияните моряци в 
Русия през 1917 г. Михаил Све-
тов, либертарианец и органи-
затор на антипутински де-
монстрации, ґ приглася в ту-
итър: Тръмп обещава да обяви 
„антифа” за терористична ор-
ганизация. Закъснява с дваде-
сет години, но по-добре късно, 
отколкото никога.

Лоялният към властта те-
левизионен канал Русия 24 ни 
разказва как Америка се пре-
връща в Украйна. В Щатите па-
зарът на услуги за организира-
не на демонстрации и дори на 
бунтове се разширява, казва 
един от основните телевизи-
онни пропагандисти Дмитрий 
Киселев за кадрите от Сиа-
тъл. Ксения Собчак и НТВ са 
притеснени за откраднатите 
скъпи маратонки и дамски чан-
ти от разбитите магазини. 
Когато американските проте-
сти се разпространяват във 
Франция, консервативната 
преса започва да ги сравнява с 
Майдана.

Идеологическите противо-
поставяния, които доскоро из-

глеждат вечни за постсъвет-
ската политическа каста, се 
сливат в диалектическо един-
ство. Само елитът, разделен 
на Майдан и Антимайдан, все 
още използва старите клише-
та и антиклишета, но само за 
да изрази единодушната си ом-
раза към новата вълна на про-
тестно движение, която сега 
се разпространява от Амери-
ка. Разделени от културните, 
расовите граници и ценност-
ните маркери, потоците от 
привърженици и противници 
на глобализацията – глобални-
ят Майдан и Антимайдан – мо-
гат да се слеят и да променят 
радикално световния култу-
рен и политически пейзаж и да 
изградят ново мнозинство, ор-
ганизирано около опозицията 
на господстващата класа.

Именно тази заплаха пре-
дизвиква трогателното един-
ство на руските либерали и 
опричници, които призовават 
единодушно за сурово нака-
зание на американските про-
тестиращи. Защото новото 
мнозинство ще се превърне в 
основен износител на новата 
американска революция. От-
блясъците от горящите бари-
кади се отразяват във витри-
ните на скъпите бутици и про-
зорците на полицейските учас-
тъци по цял свят. •

Елизавета Смирнова
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Анархизмът в САЩ
» » » продължава от миналия брой

Ранният анархокомунизъм

През 1880-те години анархо-
комунизмът вече присъства в 
САЩ, за което свидетелства 
издаваният от Луси Парсънс 
и Лизи Холмс „Свобода: ре-
волюционен анархокомунис-
тически месечник” (Freedom: 
A Revolutionary Anarchist-
Communist Monthly). Луси Пар-
сънс води дебати със своята 
другарка в анархокомунизма 
Ема Голдман по въпросите на 
свободната любов и фемини-
зма. През 1920-те години чи-
кагската полиция нарича Пар-
сънс и нейния съпруг Албърт 
„по-опасни от хиляда размир-
ници” – двамата анархисти 
са изключително добри орга-
низатори, предимно в работ-
ническото движение от края 
на 19-и век, но също така в 
революционните борби на по-
литическите затворници, 
цветнокожите, бездомните 
и жените. Тя започва да пише 
за „Социалист” (The Socialist) 
и „Тревога” (The Alarm), изда-
нието на Международната 
асоциация на трудещите се 
(IWPA), която основава заедно 
със съпруга си и други дейци 
през 1883 г. През 1886 г. Ал-
бърт Парсънс, деен участник 

в борбата за осемчасов рабо-
тен ден, е арестуван, осъден 
и екзекутиран на 11 ноември 
1887 г. от щата Илинойс по 
обвинение в заговор за безре-
диците на площада Хеймар-
кет, което мнозина още то-
гава считат за скалъпен по-
литически процес и слага на-
чалото на ежегодните про-
тестни работнически демон-
страции на Първи май.

Друго анархокомунистиче-
ско издание – „Подстрекател” 
(The Firebrand) – започва да из-
лиза по-късно в Съединените 
щати. Повечето анархистки 
издания в Щатите са на идиш, 
немски или руски език, но „Сво-
бодно общество” (Free Society) 
се списва на английски и поз-
волява анархокомунистиче-
ските идеи да достигнат до 
англоезичното население. По 
това време американските 
анархокомунистически сре-
ди влизат в дебат с индиви-
дуалистическата анархист-
ка група около Бенджамин Тъ-
кър. Вдъхновен от новините 
за работническите борби в 
Щатите, германският анар-
хист Йохан Мост емигрира в 
САЩ, след като излиза от за-
твора през 1882 г. Още от са-
мото си пристигане в своята 
втора родина започва да аги-
тира сред другите германски 

емигранти. Негов съратник е 
Аугуст Шпис, един от анархи-
стите, обесени за атентата 
на площад Хеймаркет, в чи-
ето бюро полицията намира 
писмо от Мост от 1884 г., 
в което обещава да достави 
„лекарство” – шифър за дина-
мит. Мост става известен с 
излагането на тактиката на 
пропаганда на дело, а именно, 
че „сегашната система най-
бързо и най-радикално ще бъде 
свалена с унищожаването на 
нейните застъпници. Зато-
ва трябва да се пристъпи към 
ликвидирането на врагове-
те на народа”. Мост се про-
чува със своята брошура от 
1885 г., озаглавена „Наука на 
революционното военно дело” 
(The Science of Revolutionary 
Warfare) – практически наръч-
ник за изработка на бомби, с 

който неговият автор си спе-
челва прозвището Динамост. 
Той придобива познания за екс-
плозивите, докато работи 
във фабрика за взривни веще-
ства в Ню Джързи.

Талантлив оратор, Мост 
разпространява тези идеи в 
марксическите и анархист-
ките кръгове в Съединените 
Щати и печели много привър-
женици, най-известните от 
които са Ема Голдман и Алек-
сандър Беркман. През февру-
ари 1888 г. Беркман замина-
ва за САЩ от родната Русия. 
Малко след пристигането 
си в Ню Йорк Беркман става 
анархист, докато участва в 
кампанията за освобождава-
нето на обвинените в атен-
тата на Хеймаркет през 
1886 г. Двамата с Голдман по-
падат под влиянието на Йохан 
Мост, който тогава е най-из-
вестният анархист в Щати-
те, застъпник на пропаган-
дата на дело – атентат или 
други бойни действия, вдъхно-
вяващи масите за бунт. Бер-
кман става словослагател за 
вестника на Мост „Свобода” 
(Freiheit).

Вдъхновени от теориите 
на Мост за атентата и раз-
гневени от смъртта на ра-
ботниците по време на стач-
ката във фабриката Хоум-

стед, Голдман и Беркман пра-
вят опит за покушение сре-
щу директора на фабриката 
Хенри Клей Фрик през 1892 г. 
Скоро след това двамата са 
разочаровани от Мост, кой-
то става един от най-отяв-
лените критици на Беркман. 
В „Свобода” Мост напада Гол-
дман и Беркман с твърдение-
то, че актът на Беркман це-
лял да предизвика съчувст-
вие към Фрик. Алис Уекслър, 
биограф на Голдман, предпо-
лага, че критиките на Мост 
са били плод на завист към 
Беркман. Голдман е потресе-
на и настоява Мост да дока-
же своите твърдения. Кога-
то той отказва да отговори, 
тя отива да му потърси лич-
но сметка на поредна лекция. 
Мост отново отказва да го-
вори с нея, след което тя го 
шибва през лицето с камшик, 
счупва камшика на коляно и го 
замеря с парчетата. По-късно 
съжалява за постъпката си и 
доверява на свой приятел: „На 
двадесет и три години толко-
ва ти е акълът”.

Ема Голдман и Александър 
Беркман (1917–1919)

Ема Голдман е анархист, писа-
тел и оратор, известен със 
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Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
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Тероризъм и анархизъм

Анархистите отхвърлят ка-
тегорично тероризма. Теро-
ризмът означава да плани-
раш или да не предотвратиш 
убийството на невинни хора. 
Анархистичното общество 
трябва да бъде създадено от 
обикновените хора. Не можем 
да убеждаваме хората в нещо, 
като ги взривяваме. На вто-
ро място, анархизмът е са-
моосвобождение. Социалните 
отношения не могат да бъ-
дат разрушени с бомби. Сво-
бодата не може да бъде съз-
дадена с действията на един 
избран елит, който унищожа-
ва отношенията на господ-
ство от името на мнозин-
ството. Докато хората из-
питват нужда от владетели, 
йерархията е неизбежна. Сво-
бодата не може да се даде, 
тя може само да се вземе. И 
накрая, анархизмът винаги се 
e стремял към свобода. Баку-
нин пише, че когато правим 
революция за освобождение-
то на човечеството, трябва 
да уважаваме живота и свобо-
дата на човека. За анархисти-
те средствата определят 
целта и резултата, а терори-
змът по своята същност раз-
рушава живота и свободата 
на невинните хора и не може 
да се използва за създаване на 
анархистическо общество.

Анархистите не са сре-
щу хората, а срещу онези ин-
ституции и социални отно-
шения, които позволяват на 
някои да имат власт над дру-
гите и да злоупотребяват с 
тази власт. Следователно 
анархистическата револю-
ция е унищожаване на струк-
тури, а не убиване на хора. 
Бакунин каза, че не искаме да 
убиваме хора, а искаме да пре-
махнем класите и привилегии-
те. Анархизмът не означава 
смъртта на лицата, съста-
вляващи буржоазната класа, 
а смъртта на буржоазията 
като политическо и социал-
но-правно образувание, кое-
то е социално-икономически 
различно от работническата 
класа. С други думи не можем 
да взривим социалните от-
ношения.

Какво свързва анархизма с 
насилието? Това е отчасти, 
защото държавата и медии-
те наричат   анархисти теро-
ристите, които не са анархи-
сти. Например германската 
група Майнхоф често е нари-
чана „анархистическа” въпре-
ки техния самозван маркси-
зъм-ленинизъм. Клеветата, 
за съжаление, върши своята 
работа. Ема Голдман казва 
в своя реч: известен факт е 
за почти всички запознати с 
анархистическото движение, 
че повечето от терористич-
ните актове, приписвани на 
анархисти, са били провоки-

рани, ако не са били пряко из-
вършени от полицията. Раз-
бира се не може да се твърди, 
че анархистите не са извърш-
вали насилствени действия. 
Има примери за това в анар-
хистическото движение (как-
то и в други политически и 
религиозни движения). Основ-
ната причина за свързването 
на тероризма с анархизма се 
дължи на периода на пропа-
ганда на дело в анархистиче-
ското движение.

В периода от около 1880 до 
1910 г. има малки групи анар-
хисти, които убиват члено-
ве на управляващата класа 
(банкери, политици и пр.). Ос-
вен това през този период 
са атакувани театри и мага-
зини, посещавани от членове 
на преследваната буржоазия. 
Тези действия са наречени 
пропаганда на дело. Тази анар-
хистка тактика е галванизи-
рана от убийството на цар 

Александър II през 1881 г. от 
руската Народна воля (това 
покушение предизвиква из-
вестната статия на Йохан 
Мост „Най-после!” в негово-
то издание „Свобода”, при-
ветстваща цареубийство-
то и убийствата на тирани-
те). Има обаче и по-дълбоки 
причини за използването на 
тази тактика от анархисти-
те: първо, отмъщение за ре-
пресиите и второ, средство 
за подбуждане на хората към 
бунт, като се покаже, че тех-
ните потисници могат да бъ-
дат победени. Пропагандата 
на дело започва във Франция 
след жестокото потушава-
не на Парижката комуна от 
френската държава, при кое-
то са убити над 20 000 анар-
хисти. Характерно е, че до-
като анархистическото от-
мъщение за Комуната полу-
чава широка публичност, ма-
совото убийство на комуна-
ри от държавата е потуле-
но от буржоазните истори-
ци и остава на практика не-
известно. По същия начин е 
известно, че италианският 
анархист Гаетано Бреши уби-
ва италианския крал Умбер-
то през 1900 г. или че Алек-
сандър Беркман е планирал 
убийството на Карнеги, упра-
вителя на стоманената кор-
порация на Хенри Клей Фрик, 
през 1892 г. Обикновено се 
премълчава обаче фактът, че 
войските на крал Умберто са 

убивали бунтовници селяни 
или че полицейските копои на 
Фрик са убивали работници.

Подобно укриване и подце-
няване на държавното и капи-
талистическото насилие не 
е изненадващо. Държавата е 
насилие, пише Макс Щирнер, 
нейното насилие се нарича 
„закон”, а насилието на инди-
вида – „престъпление” [Един-
ственият и неговата соб-
ственост]. Не е новост, че 
анархистическото насилие се 
осъжда, а репресиите (обик-
новено по-тежки), които го 
предизвикват, се пренебрег-
ват и забравят.

Не бива да се учудваме от 
лицемерието на тези, които 
осъждат анархизма. Извест-
но е, че повечето буржоазни 
вестници и списания от 20-
те и 30-те години на ХХ век 
приветстват фашизма, Му-
солини и Хитлер. Анархисти-
те, от друга страна, винаги 
са се борили до смърт срещу 
фашизма и са подготвяли оп-
ити за покушения срещу Му-
солини и Хитлер. Според тях 
такова „насилие” и „терори-
зъм” не са в поддръжка на най-
бруталните диктатури, а съ-
протива срещу тези режими! 
По същия начин онези, които 
не са анархисти, подкрепят 
репресивните и авторитар-
ни държави, войните, поту-
шаването на стачки със сила 
(това е „възстановяване на 
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Анархизмът в САЩ
своята активна политиче-
ска дейност. Тя изиграва клю-
чова роля за развитието на 
анархистката политическа 
философия в Северна Амери-
ка и Европа през първата по-
ловина на 20-и век. Родена в 
Ковно, в тогавашната Руска 
империя (днес Каунас, Литва), 
Голдман емигрира в САЩ през 
1885 г. и живее в Ню Йорк, къ-
дето се включва в набиращо-
то размах анархистко дви-
жение през 1889 г. Привлече-
на от анархизма след афера-
та Хеймаркет, Голдман става 
писател и именит лектор по 
анархистка философия, пра-
ва на жените и социални про-
блеми, събиращ хиляди слуша-
тели на своите сказки. Заед-
но с анархиста писател Алек-
сандър Беркман, неин любим 
и приятел за цял живот, тя 
прави план за атентат сре-
щу индустриалеца и финан-
сист Хенри Клей Фрик като 
акт на пропаганда на дело. Въ-
преки че Фрик оцелява след 
покушението, Беркман е осъ-
ден на двадесет и три години 
затвор. Голдман е затваряна 
няколко пъти през следващи-
те години за „подстрекателс-
тво към размирици” и незакон-
но разпространяване на ин-

формация за противозачатъч-
ни средства. През 1906 г. Гол-
дман основава анархисткото 
издание „Майка Земя” (Mother 
Earth). През 1917 г. Голдман и 
Беркман са осъдени на две го-
дини затвор за заговор за „по-
дстрекателство на лица да 

не се регистрират” в новия 
задължителен набор на вой-
ници за фронта. След като из-
лизат от затвора, са аресту-
вани заедно със стотици дру-
ги и са депортирани в Русия. 
Макар в началото да подкре-
пя революцията в страната, 

Голдман бързо заклеймява бол-
шевишкото насилие и репре-
сии срещу независимите гла-
сове. През 1923 г. пише книга 
за преживяното, озаглавена 
„Моето разочарование от Ру-
сия”. Докато живее в Англия, 
Канада и Франция, пише авто-

биография със заглавие „Моят 
живот”. След избухването на 
Испанската гражданска вой-
на пътува до Испания, за да 
подкрепи анархистката ре-
волюция. Умира в Торонто на 
14 май 1940 г. на 70 години. 
През своя живот Голдман е по-
читана като символ на свобо-
домислещата „бунтарка” от 
своите последователи и ху-
лена като застъпник на поли-
тическото убийство и въоръ-
жената революция от своите 
врагове.

Нейните творби и лекции 
са посветени на най-различ-
ни теми – затворите, ате-
измът, свободата на слово-
то, милитаризмът, капита-
лизмът, бракът, свободната 
любов и хомосексуалността. 
Макар да се дистанцира от 
„първата вълна на фемини-
зма” и нейните кампании за 
избирателно право на жени-
те, тя прокарва нови пътища 
за включването на половите 
проблеми в анархизма. След 
десетилетия в забвение, през 
1970-те години емблематич-
ният образ на Голдман е въз-
кресен, когато феминистки и 
анархистки учени възраждат 
масовия интерес към нейния 
живот. •

Wikipedia
(следва)
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Анархия, 
Анархизъм. 
Въпроси и 
отговори
обществения ред”) и не счи-
тат подобни действия за на-
силие. На анархистите, от 
друга страна, се лепва ети-
кет „терористи”, защото ня-
кои от тях са използвали дър-
жавните и капиталистиче-
ските методи на насилие за 
отмъщение!

Трябва да се отбележи, че 
повечето анархисти не под-
крепят тази тактика. От 
онези, които провеждат про-
паганда на дело (наричани 
още „атентати”), както по-
сочва М. Букчин, само малци-
на… са членове на анархисти-
чески групи. Повечето… са 
единаци [Испанските анархи-
сти]. От само себе си се раз-
бира, че държавата и медии-
те белязват всички анархи-
сти с такова клеймо. Те дори 
не си правят труда да го на-
правят в съответствие с из-
вестните факти от истори-
ята, като разчитат на неве-
жеството на хората (напри-
мер обвинението на Бакунин 
в тероризъм, макар че той е 
починал пет години, преди по-
добна тактика да бъде обсъ-
дена за първи път в анархис-
тическите кръгове!). •

(следва)
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d) Отнемане правото на 
наследство. Докато това 
право съществува, ще про-
дължат да съществуват – 
ако не по право, то на практи-
ка – наследствените класови 
различия, положение, собстве-
ност – с една дума, социално-
то неравенство и привилеги-
ите. Действителното нера-
венство, присъщо по закон на 
днешното общество, винаги 
ще води до юридическо нера-
венство, а социалното нера-
венство винаги ще води до 
политическо неравенство. 
Както казахме обаче, без по-
литическо равенство не 
може да има свобода в най-об-
щия, човешки, истински демо-
кратичен смисъл на думата: 
обществото ще продължи да 
се разпада на две неравни час-
ти, от които едната, неизме-
римо по-голямата, обхваща-
ща цялата маса на народа, ще 
търпи потисничеството и 
експлоатацията на другата. 
Следователно правото за на-
следяване се противопоставя 
на установяването на свобо-
дата; затова, ако общество-
то иска да бъде свободно, то 
трябва да го отмени.

е) То трябва да го отмени, 
защото това право е основа-
но на фикция, която противо-
речи на принципа на свобода-
та. Всички лични, политиче-
ски и социални права са свър-

зани с истинската жива лич-
ност. След смъртта същест-
вува само фиктивната воля 
на човек, който повече не съ-
ществува и в името на смър-
тта тормози живите. Ако 
починалият държи на изпълне-
нието на своята воля, тога-
ва нека дойде и я изпълни, ако 
може, но той няма право да из-
исква от обществото да пре-
достави цялата своя власт и 
правата си в разпореждане на 
нищожността му.

f) Законната и сериозна за-
дача на правото на наследя-
ване се е заключавала винаги 
в това да предостави на бъ-
дещите поколения средства 
да се развиват и да станат 
зрели хора. Затова правото 
да наследява, със задължение-
то да се грижи за еднаквото 
възпитание и образование за 
всички деца от тяхното раж-
дане до пълнолетие и за пълна-
та им свобода, трябва да има 
само фонд за възпитание и 
обществено образование. По 
този начин всички родители 
ще бъдат еднакво спокойни за 
съдбата на децата си и тъй 
като равенството на всич-
ки е едно от основните ус-
ловия за нравствеността на 
всеки, а привилегиите са из-
точник на безнравственост, 
всички родители, чиято лю-
бов към децата е благоразум-
на и служи не на суетата им, а 
на съзнанието за човешкото 
им достойнство, дори да мо-

жеха да оставят на децата си 
наследствен дял, който би ги 
поставил в привилегировано 
положение, ще предпочетат 
режима на пълно равенство 
за тях.

g) След премахване на нера-
венството, произтичащо от 
правото на наследяване, не-
равенството, произлизащо 
от разликата в естествени-
те способности, сили и произ-
водствена енергия на отдел-
ната личност, все пак ще ос-
тане и макар че тази разли-
ка никога няма да изчезне, тя 
ще отслабва постепенно под 
влияние на образованието и 
социалната организация, ос-
новаваща се на равенството, 
което с премахване на право-
то на наследство никога по-
вече няма да бъде в тежест 
за бъдещите поколения.

h) Трудът е в основата на 
достойнството на човека и 
на неговите права, защото 
само чрез свободния и разу-
мен труд човек създава циви-
лизования свят, себе си като 
творец, отвоюващ своята 
човешка природа и права от 
външния свят и от собстве-
ната си животинска природа.

Клеймото на безчестие-
то, наложено върху идеята за 
труда в древния свят и във 
феодалното общество, все 
още не е напълно изтрито 
въпреки всички фрази за дос-
тойнството на труда, кои-
то се повтарят ежедневно 

по всякакъв повод. То има два 
източника: първо, характер-
ната вяра на древните, коя-
то и днес има своите тайни 
съмишленици, да се даде въз-
можност на част от чове-
чеството да се хуманизира 
чрез науката, изкуството, 
правотворчеството и пра-
воприлагането; и второ, като 
следствие от първото – необ-
ходимостта щото останала-
та му част, естествено без-
крайно по-многобройна, да се 
посвети на физическия труд 
в качеството си на роби. Този 
основен принцип на древна-
та робовладелска цивилиза-
ция е довел до нейния крах. 
Градската община, покваре-
на и дезорганизирана от при-
вилегированото безделие на 
римските патриции и гражда-
ни, и от друга страна, подко-
павана от незабележимата и 
бавна, но упорита дейност на 
този обезверен свят от роби, 
който въпреки робството си 
е бил спасен от труда, защо-
то, макар и принудителен, е 
съхранил примитивната им 
сила – тази древна градска об-
щина попада под ударите на 
варварските народи, към кои-
то тези роби в по-голямата 
си част са принадлежали по 
рождение. Християнството, 
тази религия на робите, уни-
щожава по-късно древното 
неравенство, само за да съз-
даде ново: чрез привилегията 
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на божията милост и на бого-
избраните (в съчетание с) не-
равенството, породено по не-
обходимост от завладяване-
то, отново разделя човешко-
то общество на два лагера: 
на смърдящи селяни и на пар-
фюмирано дворянство, на по-
даници и на господари; послед-
ните получават в наследство 
„благородния” военен занаят и 
занаята на управлението, до-
като за крепостните остава 
само работата, която се счи-
та не само за унизителна, но 
и за проклета. Същата причи-
на неизбежно предизвиква съ-
щата последица: светът на 
аристокрацията, изтощен и 
деморализиран от привилеги-
ята на безделието, пада през 
1789 г. под ударите на възму-
тените, обединени и могъщи 
крепостни селяни и работни-
ци. Тогава е провъзгласена сво-
бодата на труда и неговата 
правна реабилитация, но само 
юридическа, защото трудът 
фактически все още е унизен 
и поробен.

i) Първият източник на 
това поробване, съдържащ 
се в догмата за политиче-
ското неравенство на хора-
та, е атакуван и взривен от 
Великата революция; зато-
ва съвременното презрение 
към труда трябва да се от-
даде на втория източник, кой-
то се заключава в разделение-

то между умствения и физи-
ческия труд, което се разви-
ва постепенно и продължава 
да съществува и до днес; то 
възпроизвежда в нова форма 
древното неравенство и от-
ново разделя социалния свят 
на два лагера: на малцинство, 
което сега е привилегировано 
не по закон, а от притежание-
то на капитала, и на по-голя-
мата част на наемните ра-
ботници, принудени да про-
дават работната си сила не 
поради несправедливото пре-
димство, предвидено по за-
кон, а от… глад. Наистина в 
наше време теоретично се 
признава достойнството на 
труда и общественото мне-
ние смята, че е срамно да се 
живее без труд, но тъй като 
човешкият труд, като цяло, 
се разделя на две части, една-
та от които – умствената – 
е призната за изключително 
почтена, въплъщаваща се в 
изкуствата, мисленето, кон-
цепциите, образите, изчисле-
нието, управлението и по-об-
що частното управление на 
труда, а другата част е само-
то физическото изпълнение, 
което чрез икономическия и 
социалния закон на разделе-
ние на труда се ограничава до 
чисто механична дейност – 
без мисъл и идея. При тези об-
стоятелства привилегиро-
ваните собственици на капи-
тала, включително хора, кои-
то по своите лични способно-

сти са най-малко пригодени за 
това, са усвоили първата ка-
тегория труд и предоставили 
втората на народа. От тук 
произтичат трите най-голе-
ми злини: една за привилегиро-
ваните от капитала, втора 
за масите и трета, произти-
чаща от двете предишни – за 
производството, за благосъс-
тоянието, за справедливост-
та и за умственото и нрав-
ствено развитие на цялото 
общество. Злото, от което 
страдат привилегировани-
те класи, се състои в следно-
то: като вземат най-удобна-
та част при разпределение-
то на социалните функции за 
себе си, те започват, малко 
по малко, да заемат най-значи-

мото място в света на разу-
ма и морала. Безспорно за раз-
витието на ума, на науката и 
изкуството е необходимо из-
вестно свободно време; та-
къв отдих обаче трябва да се 
заслужи, той трябва да след-
ва здравословната умора от 
ежедневния труд, като заслу-
жена почивка, която тряб-
ва да зависи само от по-голя-
мата или по-малка степен на 
енергия, способности и добро-
намереност на даден човек 
и да се предоставя от обще-
ството, еднакво и без изклю-
чение, на всички. Междувре-
менно всяко свободно време, 
получено по привилегия, не ук-
репва ума, а го деморализира, 
отпуска и убива. Цялата ис-
тория ни учи, че – с редки из-
ключения – класите на приви-
легированите, благодарение 
на богатството и ранга си, 
винаги са били най-малко про-
дуктивни в умствено отно-
шение, а най-големите откри-
тия в областта на науката, 
изкуството и индустрията 
в повечето случаи са направе-
ни от хора, които са били при-
нудени от най-ранна възраст 
да се препитават с труд. Чо-
вешката природа е така ус-
троена, че възможността за 
зло винаги поражда зло и че 
моралът на даден човек зави-
си в много по-голяма степен 
от условията на живот и от 
средата му, отколкото от 
собствената му воля. В това 

отношение, както и във вся-
ко останало, законът за соци-
алната солидарност е неумо-
лим, така че, ако искаме да по-
вишим нравствеността на 
хората, не е нужно да се гри-
жим толкова за съвестта им, 
колкото за социалните усло-
вия на тяхното съществува-
не, и че както за отделния чо-
век, така и за обществото 
няма по-добър начин да се по-
виши нравственото ниво от 
свободата при пълно равен-
ство. Поставете най-искре-
ния демократ на трона; ако 
той не го напусне веднага, със 
сигурност ще стане просло-
вут злодей. Човекът, роден 
аристократ, ако поради една 
щастлива случайност не нам-
рази ранга си и не се срамува 
от дворянството си, неиз-
бежно ще стане тщеславен 
и нищожен, въздишащ за ми-
налото, безполезен за насто-
ящето и яростен противник 
на бъдещето. Точно по същия 
начин буржоата, разбойникът 
на капитала и привилегирова-
ният лентяй ще прекарват 
свободното си време в безде-
лие, разврат и веселба или ще 
използват капитала за експло-
атация и най-ужасно оръжие 
за още по-тежко поробване на 
работническата класа, която 
в крайна сметка ще се вдигне 
на революция срещу тях и ще 
ги помете много по-страшно 
от революцията през 1793 г. •

(следва)
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Най-големите 
открития са 
направени от 
хора, които са 
били принудени 
от най-ранна 
възраст да се 
препитават с 
труд

ДЕСЕТОНОЕМВРИЙСКА

„Съзаклятието“ на Тодора
Смисълът и същността на 
българската 10-тоноемврий-
ска „революция” могат да бъ-
дат най-добре разбрани не 
от „плана Ран-Ът”, нито от 
участниците в „историче-
ското събитие” или от поли-
толозите, социолозите, ис-
ториците и прочее акаде-
мична сволоч, а от последна-
та реч на Тодор Живков пред 
журналистите на 1 ноември 
1989 г. в Бояна, която – запи-
сана и размножена върху маг-
нетофонни касети – стигна 
и до нас в емиграция. Аз ґ сло-
жих заглавие „Лебедовата пе-
сен на Т .Ж.” и Ценко (Барев) 
я публикува в ноемврийския 
брой (1989) на списание „Бъде-
ще”. Тази реч съдържа забеле-
жителни моменти, които не 
трябва да бъдат затрупани 
със забрава поради трагико-
мичната клоунада на полукла-
сика от Правец.

Разигралата се сцена за-
служава да бъде разработена 
от сценаристи и режисьори, 
а речта – записана изцяло с 
златни букви в архива на бъл-
гарските „Революции”.

На пресконференция в ре-
зиденцията си Председате-
лят на Държавния съвет и 
Генерален секретар на БКП 
е свикал представителите 
на „четвъртата власт”. От-
бор журналистически плъхо-

ве са пристигнали в луксозна-
та Бояна, в полите на Вито-
ша, където може да се вдиш-
ва дълбоко чист въздух и да 
се лапа лакомо от ешмеде-
мето, което обикновено при-
дружава всички подобни ме-
роприятия. Живков му е уда-
рил един-два коняка за добро 
настроение. Гостите вече са 
се настанили в разкошната 
зала на „малкия Версай”, как-
то един парижки журналист 
на „Льо Монд” бе нарекъл пом-
позния палат. Най-дълголет-

ният „ръководител” от Из-
точния блок вдига тост за 
„перестройката”. Журнали-
стите с чаша в ръка очакват 
дълга и скучна реч, при която 
Живков държи няколко листа 
хартия в ръце и разчита със 
запъване написаното, смото-
левяйки чуждиците и дълги-
те думи. Този път обаче, на 
1 ноември 1989 година пре-
ди обяд, всичко е доста по-
различно. „Човекът от наро-
да” е решил да застане лице в 
лице с историческия момент 

и да каже без задръжки това, 
което мисли. Тук ние го резю-
мираме, за да изпъкне релеф-
но всичко, което ще се случи 
през следващите години и де-
сетилетия.

От речта се разбира, че 
„Планът Живков и компа-
ния” е изпреварил с цяла го-
дина Плана „РАН-ЪТ”! Освен 
„митинговата демокрация”, 
начело с БКП и лично с дру-
гаря Живков, в съучастие с 
„поп” Христо Събев, „синди-
калиста” Тренчев, БЗНС (не-
определен, но по-скоро „пе-
тър-танчевия”), ограмотени-
те от „екогласност” и др. съ-
участници в предстоящото 
демократично театро, пла-
нът съдържа ясно начертана 
стратегия за ликвидиране на 
мършата, пускане на щуката 
във водата срещу шараните 
и т. н., но при запазване на ръ-
ководната роля на БКП и най-
вече начело с „оратора на чо-
вешкия род”:

1. Ще се създават фирми, 
акционерни дружества, като 
западните, за да извървят 
своя исторически път, тъй 
като „социялизЪма е постка-
питализъм, а не преди! Ще има 
фирми в областта и на про-
мишлеността, и на селското 
стопанство. Сега предстои 
фирмите да се изпълнят със 
съдържание – казва Живков – 

Какво може да бъде това съ-
държание? Само онова, което 
е постигнала съвременната 
цивилизация, нищо друго. Оно-
ва съдържание, което се нами-
ра в западните фирми – кон-
церни и пр. – нас напълно ни 
удовлетворява…

2. Предстои цялото здра-
веопазване да мине на акцио-
нерен принцип. Сега годиш-
но държавата отпуска за 
здравеопазване 1,2 милиарда 
лева, което е равно по на 140 
лева на човек. Ние изчислих-
ме, че ако здравеопазването 
премине на акционерен прин-
цип, може да стигнем до 1,7 
милиарда лева. Ако желае, 
всеки гражданин или фирма 
може да се включи, давайки 
нещо над 140-те лева. Ши-
роко са отворени вратите 
за всички. Ако не го задово-
лява лекарят или менюто в 
болницата – ще си доплати. 
Свободно частната прак-
тика. Така ще постъпим и 
с пенсионния фонд. Всеки 
гражданин или фирма ще ре-
шава сам – държавата може 
да му даде толкова, той, ако 
може, да си докара повече.

3. Акционерната фирма ще 
обхване като ракови образо-
вания цялото общество. Видя 
се, че по друг начин не може 
да се реализира моята поста-
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Помощи за „Свободна мисъл”
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Драги читатели,
Абонаментът за вестник “Свободна 
мисъл” МОЖЕ ДА СТАВА ДО 15-ТО ЧИСЛО 
НА ВСЕКИ МЕСЕЦ ВЪВ ВСИЧКИ пощенски 
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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 01.11.1894 г. съдът в Париж ос-

ъжда Пол Реклю – племенник на 
Елизе Реклю – на 20 години за-
твор.

• На 05.11.1895 г. в Лом е роден ви-
дният български анархист Пе-
тър Лозанов (Перчо).

• На 08.11.1944 г. в Радомир е про-
ведена възстановителна конфе-
ренция на Югозападния съюз на 
Ф.А.К.Б.

• На 07.11.1888 г. в Гуляй-Поле (Ук-
райна) е роден легендарният ре-
волюционер и анархист Нестор 
Иванович Махно.

• На 11.11.1974 г. в Париж в емигра-
ция умира един от старите иде-
олози на анархизма в България – 
Иван Рачев Иванов (Иван Прав-
долюбов).

• На 11.11.1887 г. в Чикаго са обесе-
ни борците за осемчасов рабо-
тен ден – Самюел Филден, Адолф 
Фишер, Луис Линг, Албърт Пар-
сънс, Оскар Нийбе, Майкъл Шваб, 
Джордж Енгел, Август Шпис – 
„Чикагските мъченици”.

• На 17.11.1987 г. в София уми-
ра анархистът Трухчо Николов 
Трухчев, прекарал дълги години 
във фашистките и болшевишки 
затвори и концлагери.

• На 17.11.1858 г. умира Робърт 
Оуен.

• На 18.11.1923 г. в София излиза 
анархокомунистическият вест-
ник „Протест”.

• На 20.11.1936 г. при защитата 
на Мадрид е убит легендарни-
ят анархист Буенавентура Ду-
рути.

• На 22.11.1870 г. в Мадрид започ-
ва да излиза безвластническия 
вестник „Борба”.

• На 23.11.1792 г. в Париж е основа-
на първата комуна във Франция.

• На 23.11.2004 г. в с. Хърсово (Бла-
гоевград) почива анархистът 
Д-р Любен Янкулов, преминал 
през болшевишките лагери Бо-
гданов дол и Белене.

• На 25.11.2004 г. в Благоевград 
почива анархистът Атанас 
Мечкаров.

• На 27.11.1901 г. в Одрин са обесе-
ни анархистите Слави Мерджа-
нов, Бедрос Серемджиян и Оник 
Торосян, заловени след жестоки 
престрелки с турските власти 
във връзка с покушението сре-
щу Нури бей – син на едър тур-
ски феодал.

• На 28.11.1997 г. в Търговище по-
чива анархистът Иван Стоев 
Стойчев.

• На 30.11.1914 г. умира испански-
ят теоретик и безвластник 
Анселмо Лоренцо.

• На 30.11.1943 г. в лагера „Бе-
ендрок” (Белгия) е убит анар-
хистът Тодор Ангелов „Божа-
ната”, участник в съпротива-
та и национален герой на тази 
страна.

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

ДЕСЕТОНОЕМВРИЙСКА

„Съзаклятието“ на Тодора
новка за собственика и сто-
панина.

4. Нови промени предсто-
ят и в данъчната система. 
Ще въведем данък, какъвто 
не е имало в България. Просто 
е взето от западната систе-
ма. Равенство в облагането 
във всички сфери. (Като че ли 
става дума за бъдещия „пло-
сък данък”?)

5. От 1 януари 1990 г. ще 
въведем конвертируем лев.

6. На предстоящия пленум 
ще направим цялостно пре-
устройство – и на произво-
дителните сили, и на произ-
водствените отношения, на 
базата и на надстройката. 
Трябва да превърнем Народ-
ното събрание в работеща 
корпорация. Народните пред-
ставители ще работят по-
вече, ще имат власт. Въобще 
предстои ни пленум от из-
ключително значение.

7. 30% от вноса-износа се 
съкращава тази и следваща-
та година. Отива се към де-
политизиране на търговия-
та с ГДР, Полша, Унгария, ра-
ботим ден за ден, договори-
те не се спазват, планове за 
догодина не могат да се из-
работят. Ние закъсняхме с 
изработването на плана. Ве-
роятно след месец ще го раз-

гледаме в ЦК, после и в прави-
телството.

Пазарът и човекът – 
това е единствената глед-
на точка на плана.

Положението не е леко, 
но ние няма да пропаднем. 
Може само временно да из-
питваме трудности. (N.B.: 
Да речем още толкова годи-
ни, колкото ви управлявам, 
или двойно повече, но вие 
нали сте… свикнали? – Ала-
шик маймун, камшик истемез 
[На дресиран маймун камшик 
не му трябва – б. ред.]!) Ни-
къде в социалистическите 
страни положението не е до-
бро… Преустройство, което 
няма да става под ръковод-
ството на партията, ние не 
можем да приемем – това е 
демонтаж на социализма. 
Ние предвидихме и предупре-
дихме полските и унгарските 
другари за опасностите.

За съжаление събитията 
там се развиха по нашия сце-
нарий, според най-лошите ни 
очаквания. Макар че и там не 
всичко е загубено. На погребе-
нието на другаря Кадар са се 
стекли над сто хиляди души, 
пели са Интернационала. Пи-
там другаря Йотов, който 
беше там, наистина ли и той 
ми казва, че наистина. Но про-
цесите не се развиват добре. 
Ние ще допуснем всичко дру-

го, но не и демонтаж на со-
циализма.

Демократизмът и глас-
ността след пленума ще по-
лучат силно развитие.

„ПЛАНЪТ ЖИВКОВ” е по-ясен 
от слънчев ден и трябва да 
бъде завиран в носа и в … на 
всеки носталгик, който възди-
ша по „доброто старо време 
на Тато”!

След речта един член от Съ-
юза на журналистите на име 
Л. Димитров бързо се изпра-
вя: Уверявам другаря Живков, 
че ще вървим заедно, че ще 
бъдем не само съратници, но 
и – бих казал – съзаклятници 
в този път.

След седмица, на 9 и 10 но-
ември се състоя „историче-
ският пленум” на БКП. Всъщ-
ност истинската работа я 
свърши генералът от КГБ Ша-
рапов. Той подаде оставката 
на Тодор Живков, а от „Свобод-
на Европа” продължиха да ни 
заливат с „изрезки от вест-
ници”. Получихме оферта за 
обмен на печатни материали 
и от новия директор на БТА – 
Иво Инджев… Миришеше на за-
горяло.

Живков не можа да развее 
лично байряка на митинговата 
демокрация, но днешна, а може 
би и утрешна БГ е неговият 
паметник неръкотворен… •

Из „Спомените” на Г. К.
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Често в новините ду-
мите „активисти” или 
„антифашисти” се из-
ползват вместо думата 
„анархисти”. Тези терми-
ни взаимнозаменяеми ли 
са?

Тези термини се използ-
ват от определени „легалис-
тични” колективи, смисълът 
на тяхното използване до го-
ляма степен е неясен. Това се 
дължи на сътрудничеството 
с различни неанархистки дви-
жения (правозащитници, ли-
берали, роднини на арестува-
ните) и желанието да се уго-
ди на апетитите на медиите 
и „обществеността”. Напри-
мер терминът „антифашист” 
е относително популярен в 
обществото и исторически-
ят фон е очевидно положите-
лен. Всъщност използването 
на тези термини като взаим-
нозаменяеми намалява и мас-
кира анархистическото учас-
тие. Като цяло „легалистите” 
все повече имитират леви ли-
берали, така че подобни линг-
вистични тактики съвпадат 
със състоянието на нещата.

Нашият колектив се опит-
ва да не използва термините 
„активист”, „антифашист” 
като взаимнозаменяеми, ос-
вен ако не се отнася за хора, 
които са се обявили именно 
за социални активисти или 
антифашисти. Срамът или 
нежеланието да се наричат 
анархисти може да крие под-
съзнателен страх от анар-
хистките идеи. Анархисти, 
които се страхуват от анар-
хията, вероятно ще има на-
всякъде.

Как се отнасяте към 
анархистическата борба 
в Русия в миналото и на-
стоящето?

Истинската борба от 
страна на анархистите в Ру-
сия е незначителна и слабо ин-
тензивна. Причините за това 
обаче са в броя и качеството 
на участниците в движение-
то, а не в социалната ситуа-
ция. Очевидно анархическата 
борба в настоящето отстъп-
ва качествено на миналото. 
Символичната дейност, прис-
пособяването на чисто анар-
хисткия дневен ред в угода 
на масовите изисквания, лип-
сата на практически приме-
ри и проекти, близки до анар-
хисткия идеал, правят наше-
то влияние незабележимо.

Анархистическата борба 
от последните години обаче 
е най-доброто нещо в живота 
ни. Тя ни извади от блатото 
на филистерското отноше-
ние към живота, даде ни неза-
бравими страници на прежи-
вявания, приятелство, любов, 
страст, смелост и надежди. 
Черната звезда освети пътя 
към познанието на света, за-
кали ума, направи го упорит, 
търсещ, критичен. Дори ако 
движението преживява въз-
ходи и падения, ние никога не 
бихме заменили този опит с 
клетката на безопасността. 

Ние сме верни на идеалите на 
младостта!

Руският анархизъм от ми-
налото се превърна във важен 
източник на вдъхновение за 
нас. Примерът на анархисти-
те-революционери от ера-
та на царизма не може да не 
ни омагьосва; тези хора са се 
превърнали в ненадминат при-
мер за морал, доблест и чест.

Какви са границите на 
анархистическата борба 
в съвременна Русия? Какви 
трябва да бъдат приори-
тетите?

1. В Русия определено няма 
граници за борбата. За разли-
ка от подобни случаи на криза 
на авторитарния режим, ние 
имаме слаби либерали и биз-
нес, които едва ли ще успеят 
да завземат властта върху 
цялата територия на страна-
та в случай на нейния колапс. 
Ситуацията напомня мно-
го на 1917 г., когато няма ед-
нозначно доминираща алтер-
нативна политическа сила, а 
народът става все по-разгне-
вен. Това открива най-широки 
възможности.

Има различни мнения от-
носно приоритетите и е 
трудно да се разбере какво 
ще бъде по-ефикасно. Някои 
смятат, че е необходимо да 
се действа с целенасочени 
атаки срещу символите на 
режима и с такава пропаган-
да на дело да се донесе анархи-
зъм до съзнанието на възму-
тения народ. Други мислят, 
че има смисъл (в случай на со-
циална експлозия) да се опита-
ме да завземем отделна те-
ритория и да създадем там, 
поне временно, анархистиче-
ска конфедерация, за да я из-
ползваме като нагледен при-
мер и основа за разширява-
не. Съществува и мнение, че 
е необходимо да се разклати 
обществото чрез участие в 
социалните конфликти, но не 
толкова с цел резултат, кол-
кото с цел радикализиране на 
протестиращите, придоби-
ване на опит за самооргани-

зация и увеличаване на напре-
жението в конфронтацията с 
властта.

Важното е да се изясни, че 
витаещият във въздуха об-
щоруски бунт все още не носи 
ясна икономическа окраска, 
това предстоящо въстание 
е насочено срещу идеята за 
управление на обществото 
с помощта на авторитарни 
методи, а много хора просто 
не могат да си представят 
неавторитарна държава.

Смятаме, че е задължител-
но да се достигне точно до 
точката на подкопаване на 
самата идея за държавност 
и да се позиционираме върху 
идеите за пряка демокрация 
като алтернатива. Ако хора-
та могат да разтопят този 
леден блок в съзнанието си, 
тогава ще се отворят перс-
пективи и за други идеи

2. За определена граница 
на анархистическата бор-
ба – въпреки че всъщност тя 
няма граници (тя се разгръща 
винаги, когато несправедли-
востта се прояви отново) – 
можем да считаме спонтан-
ния масов бунт, когато има 
атака срещу съществуващо-
то правителство, след кое-
то за нас ще бъде трудно да 
повлияем по някакъв начин на 
революцията. Народът може 
в пристъп на гняв да свали 
едно правителство, което 
му е станало омразно, но хо-
рата най-вероятно няма вед-
нага да се откажат от власт-
та и държавата като такава. 
Исканията на народа може да 
са радикални, но недостатъч-
ни, за да приеме анархизма в 
най-чистата му форма тук и 
сега. Човечеството трябва 
да премине през много повече 
бунтове, за да приеме най-на-
края анархистическия възглед 
за световния ред и да прера-
згледа отношенията между 
хората.

Следователно анархисти-
те трябва да дават своя при-
нос, където е възможно, да де-
кларират присъствието си 

и да бъдат последователни 
борци, редом с въстаналия на-
род, докато въстанието е на-
сочено срещу властта и ин-
ституциите ґ, но ако хора-
та започнат да се страхуват 
от дадената им свобода и да 
се оттеглят обратно към 
старите форми на организа-
ция на живота, анархистите 
трябва да продължат своя 
бунт сами. Да обобщим: прио-
ритет на анархистическата 
борба трябва да бъде въста-
ническата перспектива – та-
къв е случаят, когато борба-
та е насочена към разкриване 
на противоречията и неспра-
ведливите форми във вся-
ко от съществуващите об-
щества и политически режи-
ми, за да продължим атаката 
срещу враговете на човешка-
та свобода. Без значение как 
се променя животът в Русия 
след свалянето на режима на 
Путин, ще дойде време, кога-
то врагът отново ще стане 
осезаем и видим за анархис-
тическа атака срещу него.

Според вас какви са гра-
ниците на борбата на со-
циалните движения и какви 
са границите и перспекти-
вите на анархистическото 
участие в неанархистиче-
ски борби?

Границата на борбата на 
социалните движения, дори 
когато са свръхрадикални, е 
в реформаторските искания 
на тези движения. Не се случ-
ва социално движение да ста-
не революционно, без да си 
изработи идеали, които над-
хвърлят основите на социал-
ната и политическата струк-
тури на днешното общество. 
Анархосиндикалистката идея, 
че борбата за частично по-
добрение ще доведе до соци-
ална революция, е опроверга-
на от историята на 20-и век. 
Подобряването на социално-
икономическите условия дове-
де работническата класа до 
това да бъде добре охранена 
и нищо повече. Ранните успе-
хи на анархосиндикалистите 

се дължат на факта, че капи-
талистите просто не можеха 
да изпълнят техните искания, 
икономиките все още не бяха 
толкова продуктивни. Когато 
обаче капиталистите успяха 
да си го позволят, те създадо-
ха „социалната държава” и под-
купиха работниците.

Когато се стигне до точ-
ката, когато истинската 
свобода започне да се очер-
тава на хоризонта, да очаро-
ва и блазни със своите без-
крайни простори, обикновени-
ят човек започва да се стра-
хува, защото в представите 
му няма такава идея, която да 
служи като навигатор в ново-
то пространство на несигур-
ност и бунтарство. В този 
момент на арената на борба-
та се появяват отново воде-
щите реакционни сили, орга-
низират и подреждат всичко 
според своите възгледи. Чис-
тата и свята свобода се от-
странява, налагат се огра-
ничения, настъпва известен 
компромис, чиято граница е 
опортюнизмът.

От този момент нататък 
ние, анархистите трябва да 
се интересуваме от онези, 
които са успели да преодоле-
ят бариерата на страха и са 
пристъпили в света на уто-
пиите. Що се отнася до оста-
налото, дори обикновеното 
поражение вече е наша побе-
да, защото несбъднатите оч-
аквания на хората таят гняв 
срещу властта, който ще се 
усети в бъдеще. Парадоксал-
но е, че победите на социални-
те движения са по-склонни да 
се превърнат в поражения за 
анархизма, тъй като илюзия-
та за отклика на властта към 
техните искания нараства 
сред хората. Именно затова 
либералните режими са много 
по-стабилни от авторитар-
ните. В допълнение към скеп-
тицизма спрямо властта, в 
хода на социалната борба хо-
рата придобиват и умения за 
самоорганизация и за социали-
зация като цяло, което е осо-
бено важно в раздробеното 
общество.

Днес в Русия анархисти-
те се присъединяват към со-
циалните протести, като не 
се идентифицират като анар-
хисти, но популяризират еле-
менти на анархистките идеи 
(пряка демокрация, недоверие 
към партиите, преки дейст-
вия). Преди щеше да бъде раз-
лично, анархистите щяха да 
дойдат със собствените си 
символи в отделен блок, на-
подобяващ другите партии. 
Сега обаче е опасно да бъдеш 
наричан анархист поради пре-
следването от властта, в 
този контекст репресиите 
изиграха положителна роля. 
Смятаме, че анонимният фор-
мат на участие е най-добро-
то решение, но окончателни-
те изводи могат да се напра-
вят след известно време, ко-
гато ще бъде възможно да се 
оценят резултатите. Може 
би това мнение е погрешно. •

(следва)


