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ТЕМА НА БРОЯ

На колко Ад ще 
издържи Раят?
Къде сме ние? В Рая? В Ада? Ня-
къде по средата? По-близо до 
Рая или до Ада? Какъв беше 
животът преди пандемията? 
Райски, адски или и двете едно-
временно – „в един глас сват-
бени камбани и погребален 
звън” по думите на Роберт Шу-
ман? Кой влиза в това „ние” и 
има ли още такова нещо? По-
добава ли изобщо такова съби-
рателно понятие за хора, кои-
то дори такъв любезен жест 
на закрила и съпричастност 
към ближния като носенето 
на маска може да раздели? Ще 
оцелеят ли крехките кълнове 
на солидарността – на които 
така се радвахме през първия 
„локдаун” – в едно общество, 
което е механичен сбор от ин-
дивидуалности?

Днес хората говорят за бъ-
дещето от едностранчиви по-
зиции: за едни наскоро сме били 
прокудени от Обетованата 
земя, за други – довчерашното 
ни благоденствие по начало е 
било мираж, който най-сетне 
е изчезнал яко дим. За едните 
времето преди пандемията 
е било време на стабилност 
и сносна нормалност, което 
един ден може да се върне, за 
други още тогава сме живели 
в безвремие на разпад и безна-
деждност. Нашите реакции на 
разклатеното настояще за-
висят от тези две фундамен-

тални позиции. За едни пан-
демията носи Страшния съд, 
апокалиптични страхове, за 
други – лъч на надежда, защо-
то кризата насочи внимание-
то ни към неотложни проме-
ни, разкри изначалните слабо-
сти на статуквото. Утопия и 
антиутопия – спътници по не-
воля – се забъркват за мнозина 
в противоречива смесица от 
опасения и копнежи.

Философът Жан Бодрияр 
предрече това преди близо 
три десетилетия:

Когато нямахме средства, 
казвахме, че целта оправдава 
средствата. Днес нямаме цел 
и казваме, че средствата оп-
равдават целта. Нито едно-
то, нито другото не е немо-
рално. Напълно неморално е 
само това, че двете вече не 
се противопоставят: целта и 
средствата са си станали без-
различни. Те вече просто не де-
лят една и съща плоскост.

Всичко върви прекрасно, на-
бъбва като стиропор под напо-
ра на компресорите – метас-
тази на Доброто. Всичко тръг-
ва наопаки, веригите се разпли-
тат под напора на тревогите 
към нови тревоги – капризи на 
Злото.

Иначе казано, Адът дебне в 
нашия Рай; Раят дебне в нашия 
Ад.
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НОВИТЕ МЕХАНИЗМИ НА КОНТРОЛ

„Социализъм“ с китайска… 
муцуна

За съвременен Китай трай-
но се е залепил образът на го-
ляма копирна машина, която 
може само да възпроизвежда 
чужди постижения с леки из-
менения. Сега изглежда оба-
че, че е дошъл моментът ки-
тайците да дарят света със 
свое собствено изобретение, 
сравнимо по мащаби с харти-
ята, барута и компаса, които 
някога създадоха: Китай изо-
бретява цифровата дикта-
тура.

Кой е идейният 
вдъхновител?

Представете си свят, в кой-
то има висш разум с всевиж-
дащо око, което знае за вас 
повече, отколкото вие сами-
те. Всяко ваше действие се 
оценява, дори дребните гре-
хове не остават незабеляза-
ни и ви се записват с минуси, 
а добрите дела подобряват 
вашата карма. Човечество-
то отдавна се е замисляло 

над това: общо за всяка рели-
гия е съществуването на по-
стулат, че можеш да изма-
миш или да бъдеш измамен, 
но небето вижда всичко и със 
сигурност ще те възнагради 
за това, което си заслужил. 
В продължение на хилядоле-
тия такава картина на све-
та съществува само на ниво-
то на вярата, но сега, с поя-
вата на новите технологии, 
тя се превръща в реалност. 
Всевиждащото око на 21 век 
е пристигнало в Китай и име-
то му е Система за социален 
кредит.

По-точният превод на 
този термин по смисъл е Сис-
тема за социално доверие. За 
създаването на такава сис-
тема се е мислило още при 
бившия президент на Китай-
ската народна република Ху 
Дзинтао, управлявал страна-
та от 2002 до 2012 г. През 
2007 г. са публикувани Някои 
бележки на канцеларията на 
Държавния съвет на КНР от-
носно създаването на Систе-
ма за социален кредит.

Тогава проектът е много 
подобен на разширената сис-
тема за оценка на платежос-
пособността на кредитопо-
лучателя, която се извършва 
от компанията FICO в САЩ. 
Използвайки международния 
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Това обезпокоява, обърква.
Навява на разложение.
Духът на нашето време.
Трябва само да заменим ду-

мата „средства” с „живот” и 
„цел” с „растеж”, за да разберем 
веднага какво има предвид Бо-
дрияр. В господстващата ико-
номическа система те са едно 
и също. Растем, за да живеем, 
и живеем, за да растем – рас-
тежът (или иначе казано „оп-
тимизацията”) е станал част 
от нас. Поотделно сме се пре-
върнали в чудовища на Фран-
кенщайн в една система, коя-
то знае само една посока (на-
пред към разширяване), една 
скорост (ускоряване в геомет-
рична прогресия) и една цел 
(все по-голямо съсредоточава-
не на власт и богатство). Този 
ход безспорно отприщи и духа 
на доброто: най-вече матери-
алните постижения на наша-
та цивилизация, които застъп-
ниците на тази система про-
дължават да разтръбяват, без 
да виждат в тях очевидните 
корени на нашата разруха.

*  *  *

В средата на март тази годи-
на летях до Кения. Още в так-
сито от летището шофьор-
ът заговори за най-голямата 
заплаха, откакто свят све-

тува: нашествие на скакалци, 
поразило огромни площи земя. 
Как ще се изхранваме? – попи-
та ме на следващия светофар. 
Вестниците бяха пълни с лоши 
новини. Опасността витаеше 
във въздуха, стрясках се от 
всеки неочакван шум в паниче-
ско очакване библейската на-
паст да скрие слънцето над по-
кривите.

Причините за това бед-
ствие – което ни най-малко не 
е отшумяло, а просто беше из-
местено в медиите – са без-
спорни за науката. Данните 
показват, че световните оке-
ани са били по-топли миналата 
година, от когато и да било в 
човешката история – неизмен-
на възходяща тенденция през 
последното десетилетие. По-
вишаващите се температури 
на водата предизвикват ме-
теорологични аномалии – ура-
ганни ветрове, поройни дъждо-
ве, суша – и нарушават водния 
цикъл. Индийският океан е дос-
тигнал екологична повратна 
точка – така нареченото кли-
матично махало. Източна Аф-
рика изпитва безпрецедентни, 
нехарактерни за сезона вале-
жи, които позволяват на лар-
вите на скакалците да се раз-
въждат в невиждани мащаби.

Когато си тръгнах от Ке-
ния в средата на март, те-
мата беше изместена напъл-
но от една-единствена нова 

водеща тема – коронавиру-
сът. Вратите на „локдауна” се 
тръшнаха току зад гърба ми 
и тази заплаха за живота на 
стотици милиони хора прос-
то изчезна от полезрението. 
Това показва нашата неспо-
собност да схващаме струк-
турните недостатъци на гос-
подстващата система в тях-
ната сложна причинно-след-
ствена цялост, да предвижда-
ме подходящите мерки. Меди-
ите обикновено се съсредото-
чават върху една-единствена 
криза, едно бедствие. Така се 
насажда илюзията за нормал-
ност – заплахите са отклоне-
ния от една иначе стабилна 
реалност. Господстващата 
система се представя безал-
тернативно, почти религиоз-
но видение за някаква вечност, 
която не се вписва в трезви-
те прогнози на (практически) 
всички учени – климатолози, 
еколози, агрономи или вирусо-
лози. Така животът продължа-
ва по старому, защото дори на 
апокалипсиса е намерено мяс-
то в безкрайния цикъл на капи-
тализма. Последна разпродаж-
ба, ликвидация.

*  *  *

Знаем, че това, което днес на-
ричаме благоденствие, е ре-
зултат от безпрецедентна 
свръхексплоатация. Унищожа-

ването на околната среда и 
невижданият ръст на нера-
венството са подробно ана-
лизирани и документирани. 
Тези отрицателни тенденции 
се признават до голяма сте-
пен, но не и в средите на закле-
тите идеолози и отрицатели 
на реалността. Въпреки това 
мнозина продължават да счи-
тат сегашната система за 
стабилна наяве, а да се мятат 
в кошмари насън.

По какво се разбира, че една 
система се срива? История-
та показва, че кризите, ката-
строфите и разпадът никога 
не поразяват човечеството 
като гръм от ясно небе. В из-
рази като „глас в пустиня” или 
„затишие пред буря” се крие ис-
торически опит, показателен 
за нашите избирателни въз-
приятия. Често не обръщаме 
внимание на пукнатините, до-
като не зейнат. Сидни Декър, 
основател на Лабораторията 
за анализ на сложността и сис-
темите „Леонардо да Винчи” 
в университета в Лунд, Шве-
ция, обяснява, че организации-
те се провалят именно защо-
то се движат добре – по те-
сен набор от показатели – оне-
зи, които се ценят в текуща-
та политическа, икономическа 
или търговска конфигурация. 
Авариите настъпват – казва 
той, – без нещо да се повреди, 
без някой да направи грешка, 

без някой да наруши правила-
та, които считаме за същест-
вени.

Просто казано, колата, коя-
то шеметно фучи в лявата 
лента на живота, може извед-
нъж да предаде богу дух, без да 
мигне и една червена лампич-
ка. Може и да е имало тревож-
ни признаци, но ние просто не 
сме им обърнали внимание, по-
тънали в измамно самодовол-
ство. За нас те не са били „съ-
ществени”.

Днешните лотофаги (Омир. 
Одисея, девета песен. Митич-
ни същества, които се хранят 
с цветовете на лотоса и жи-
веят в постоянно опиянение: 
…който опитвал веднъж плодо-
вете му меденосладки, вече не 
искал назад да се връща и вест 
да изпраща… – б. прев.) от плът 
и кръв в нашето еснафско ев-
ропейско битие се радват на 
сравнително пълен килер (го-
воря по принцип: все повече 
хора работят в кланици, гле-
дат възрастни хора за мизер-
ни надници или просят по ули-
ците). Така се поддаваме на оп-
иянението от пълната трапе-
за, без да мислим колко наис-
тина струва и какво се задава 
на хоризонта. От друга стра-
на хората, които броят всяка 
стотинка, за да сложат нещо 
в килера, рисуват картината 
на идните несгоди – списъкът 
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НОВИТЕ МЕХАНИЗМИ НА КОНТРОЛ

„Социализъм“ с китайска… муцуна
опит, да се усъвършенстват 
системите за точкуване в 
областта на кредитирането, 
данъчното облагане, изпълне-
нието на договори, качество-
то на продуктите – такава е 
задачата, поставена в китай-
ския документ.

След като Си Дзинпин идва 
на власт, Държавният съвет 
на КНР публикува през 2014 г. 
нов документ – Програма за 
създаване на Система за со-
циален кредит (2014–2020). В 
него системата е променена 
до неузнаваемост.

От програмата следва, че 
до 2020 г. (тоест до днес) не 
само всяка компания, но и все-
ки жител на континентален 
Китай ще бъде проследяван 
и оценяван от тази система 
в реално време. Оценката на 
доверието във физическите 
лица ще бъде свързана с лична-
та му карта. Оценките ще бъ-
дат публикувани в централи-
зирана база данни в интернет 
със свободен достъп.

Отличниците с висок рей-
тинг ще се ползват от раз-
лични социални и икономиче-
ски привилегии, а тези с лош 
рейтинг ще трябва да стра-
дат – те ще бъдат поразени 
с пълна сила от администра-
тивните санкции и ограни-
чения. Основната задача – и 
това е изрично подчертано в 
Програмата на Държавния съ-

вет –  е тези, които са оправ-
дали доверието, да се радват 
на всички предимства, а онези, 
които са го загубили, да не мо-
гат да направят и крачка.

В средата на декември 
2016 г. на заседание на По-
литбюро на Централния коми-
тет на ККП Си Дзинпин заявя-
ва: За да се преборим с острия 
проблем на липса на доверие, 
трябва да се заемем твър-
до със създаването на систе-
ма за оценка на благонадежд-
ността, обхващаща цялото 
общество. Необходимо е да 
се усъвършенстват както ме-
ханизмите за насърчаване на 
добросъвестните граждани, 
така и механизмите за наказ-
ване на нарушителите на зако-
на и загубилите доверие, така 
че човек просто да не смее да 
загуби [нашето] доверие.

Разбира се не е извест-
но със сигурност кому точ-
но във висшето ръководство 
на КНР принадлежи идеята за 
създаване на такава система, 
но предвид факта, че тя се е 
преобразила след идването на 
власт на новото поколение 
лидери, а също и вниманието, 
което настоящият председа-
тел на КНР отделя на „борба-
та с корупцията”, може да се 
приеме, че идейният вдъхно-
вител на всевиждащата сис-
тема за социален кредит, ко-
муто китайците трябва да 
благодарят, е самият Си Дзин-
пин.

За създаването и прилага-
нето на системата очевидно 
отговаря Държавният коми-
тет за развитие и реформи. 
Именно той публикува различ-
ни доклади за това как напред-
ва работата по внедряването 
на системата за социален кре-
дит. Текущата работа се ръ-
ководи от заместник-ръково-
дителя на Комитета за разви-
тие и реформи Лиан Уеян. Той 
също така провежда съвеща-
ния с браншовите ведомства 
и асоциации, като им съобща-
ва инструкциите, получени от 
първите лица на страната.

Приказният град

Системата вече работи в пи-
лотен режим в около триде-
сет китайски града. Град Жун-
чен в провинция Шандун става 
лидер в тази област. На всич-
ки жители на града (670 хиля-
ди души) се дава начален рей-
тинг от 1000 точки. По-на-
татък, в зависимост от тях-
ното поведение, рейтингът 
им се повишава или понижава. 
Различна информация за живо-
та и дейността на всеки граж-
данин постъпва от общински-
те, търговските, правоохра-
нителните или съдебните ор-
гани в единен информационен 
център, където се обработ-
ва с помощта на технология 
за обработка на големи маси-
ви от данни, а рейтингът на 
гражданите съответно се 

вдига или пада. В Жунчен един-
ният информационен център 
анализира не по-малко от 160 
хиляди различни параметъра 
от 142 институции. Система-
та на доносите също се насър-
чава активно. На гражданина, 
донесъл където следва за ло-
шите дела на съседа си, му се 
полагат поне пет точки.

Системата няма нито един 
документ, в който ясно да е 
посочено какво може и какво 
не може да се направи и какво 
ще се случи в един или друг слу-
чай. Известно е само, че ако 
твоят рейтинг е повече от 
1050 точки, тогава си при-
мерен гражданин и си марки-
ран с три букви ААА. С хиля-
да точки можеш да разчиташ 
на AA. С деветстотин – на Б. 
Ако рейтингът ти падне под 
849 – вече си подозрителен 
носител на рейтинг С, – ще 
бъдеш изхвърлен от държавна 
или общинска служба.

Тези, които имат от 599 
точки надолу, не са за завиж-
дане. Те са включени в черния 
списък и белязани с D. Стават 
социални изгнаници, не се нае-
мат на почти никаква работа 
(дори като таксиметрови шо-
фьори), не им се дават заеми, 
не им се продават билети за 
високоскоростни влакове и са-
молети, не им се разрешава да 
наемат кола и колело без депо-
зит. Съседите ги отбягват 
като чумави, защото не дай 
боже някой да види, че общу-

ваш с човек D – веднага ще до-
несе и рейтингът ти също ще 
падне стремглаво.

Още няколко примера за 
това как хората с различни 
рейтинги живеят в Жунчен: на 
тези с рейтинг АА и по-висок 
се дава потребителски кре-
дит до 200 000 юана без обез-
печение и без поръчители при 
намален лихвен процент. Все-
ки с рейтинг А може да бъде 
приет в болницата без гаран-
ция, ако цената на лечението 
му не надвишава 10 000 юана. 
При рейтинги AA и AAA нео-
безпечената сума се увелича-
ва съответно до 20 и 50 хи-
ляди юана. „Светците” с рей-
тинг ААА ще бъдат придру-
жавани от прага на болница-
та или клиниката от младши 
медицински персонал безплат-
но и ще им се оказва всякаква 
помощ. Ако е необходимо, ще 
им се даде инвалидна количка 
без обезпечение, жените ще 
бъдат тествани за ранно от-
криване на рак на маточната 
шийка и мамография без пред-
варително записване. Здрави-
те жители на Жунчен с рей-
тинг A+ ще получат велоси-
пед под наем без депозит и 
първите час и половина ще бъ-
дат безплатни за каране. За 
сравнение: на притежаващи-
те рейтинг C ще бъде даден 
мотор само с гаранция от 200 
юана. •

Леонид Ковачич (Русия)
(следва)
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с покупките, закарфичен на 
вратичката. Това е големият 
парадокс на нашето време – 
ярка картина на назряващата 
катастрофа в живи краски, за-
качена за вратичката на пра-
щящ по шевовете килер. Тази 
картина на Ада обаче изглежда 
лъжовна в Земята на лотофа-
гите и затова не ґ обръщаме 
внимание.

*  *  *

Това фундаментално проти-
воречие засяга и нашия под-
ход към епидемиите. Утеша-
ваме се, че са историческа ре-
алност – припомняме средно-
вековната чума или испанския 
грип. В същото време, само 
през нашия все още млад век 
ни заля световна вълна от ви-
русни инфекции: SARS, пти-
чи грип, MERS, свински грип, 
ебола, хендра, нипа и сега 
COVID-19. Според специалисти-
те е напълно вероятно панде-
миите да продължат да се уве-
личават в бъдеще и един ден 
изключително заразен вирус 
да избие стотици милиони. 
През 2012 г. научният журна-
лист Дейвид Куамен разглежда 
точно този проблем в своята 
книга Преливане: животински-
те инфекции и следващата чо-
вешка пандемия. След безброй 

интервюта с изтъкнати уче-
ни той стига до заключение-
то, че въпросът не е дали това 
е възможно, а просто кога.

Как да се подготвим за та-
кава заплаха за самото ни съ-
ществуване? Дали да търсим 
системно решение на нейни-
те потенциални причини, или 
да се задоволяваме с ограни-
чителни мерки и фармацев-
тично неутрализиране на от-
делни вирусни инфекции? Как-
во би означавало да анализи-
раме структурните първоп-
ричини, позволяващи на лока-
лизирани патогени да се пре-
върнат в глобална заплаха за 
нашата цивилизация? Защо-
то става ясно, че има причин-
но-следствена връзка между 
нашето експедитивно загра-
бване на планетата и поява-
та на пандемията. Списание 
Сайентифик Америкън публи-
кува статия през март тази 
година, озаглавена Разрушено 
местообитание създава иде-
ални условия за появата на ко-
ронавирус. Ако и това не може 
да ви стресне, има и подзагла-
вие: COVID-19 може да е само 
началото на масова пандемия. 
Защото нашата аграрна сис-
тема – чудесна в чисто коли-
чествено изражение – е проце-
пена от земетръсни разломи. 
Тя разчита на монокултури, 
промишлени торове и пести-
циди, антибиотични добавки 

към фуража и тежкотоварен 
транспорт, който вреди на 
околната среда. Освен това 
унищожаването на джунглите 
и пресушаването на блатата 
позволява на патогените да 
излизат от своите ендемич-
ни екосистеми. Едно пътуване 
през Гватемала или Борнео на-
пример дава ужасяваща пред-
става за това как монокул-
турните насаждения на масло-
дайни палми са прояли биосфе-
рите на туземните маймуни и 
прилепи.

Аграрната промишленост 
ни храни, като унищожава жиз-
нената ни среда. Тя не само е 
отговорна за една трета от 
световните емисии на парни-
кови газове – основната при-
чина за промяната на климата 
и решаващ фактор за нашест-
вието от скакалци, с което на-
времето се борят с огромни 
доставки промишлено произ-
ведено зърно, – но и все пове-
че застрашава нашето общо 
здраве. Ако щете, вярвайте, но 
средната централноевропей-
ска кокошка носачка получава 
18 имунизации през шестнаде-
сетседмичното отглеждане 
на пилетата. Докато умуваме 
за това колко са полезни грип-
ните ваксини, смело похапва-
ме сочно бяло месце – фрашка-
но с повече химия от състеза-
тел по колоездене. Птичият и 
свинският грип съсипаха пти-

цефермите и свинефермите, 
но почти нищо не се направи 
за повсеместните отврати-
телни условия в тях. Онези, 
които – с избистрен от панде-
мията поглед – преглеждат но-
вини от минали години, могат 
само да останат поразени от 
многобройните епидемии. По-
разени от статии като тази 
в Дер Щандарт от 23 юли 
2019 г.: Африканският свински 
грип нанася тежък удар на ки-
тайските свинеферми. Дефи-
цитът може да достигне 18 
милиона тона или една трета 
от производството на свин-
ско в страната. След всяка 
епидемия въздъхваме с облек-
чение, че лошото е отминало, 
но всекидневната експлоата-
ция продължава. Раят на без-
вредната нормалност все ня-
как ще се намести, ще прежи-
веем и това бедствие.

*  *  *

Тази криза поставя под въпрос 
нашия либерален обществен 
ред. Не можем да продължава-
ме по старому. Устойчивото 
развитие вече е неотложно. 
Достойно за уважение изказ-
ване на човек със значително 
влияние на име Волфганг Шой-
бле. Само че то е направено 
след финансовата криза през 
2009 г., когато, както вече 
знаем, пълният срив на сис-

темата се размина на косъм. 
Оттогава политиката не на-
прави почти нищо, за да огра-
ничи хазартния капитализъм, 
безсрамното печалбарство на 
финансовите спекулации или 
поне да наложи по-справедли-
ви данъци и да предотврати 
прането на пари в световен 
мащаб. Напротив, плутокра-
тичното съсредоточаване 
на богатството (а оттам и 
властта) се засили неимовер-
но. Политиците продължиха 
сами да орязват своите пра-
вомощия за намеса, уж би било 
някак си недемократично да се 
регулира стопанският живот 
в полза на обществото. Така 
ще продължи и след химиче-
ската победа над пандемията. 
Който продължава да храни 
илюзии, че парламентарното 
представителство обслужва 
интересите на народа – осо-
бено на младите и бъдещите 
поколения, – или тъне в дълбо-
ка заблуда, или взима пари от 
лобистите.

*  *  *

Какво трябва да се случи? Не-
обходимите мерки са вече 
ясни в сферата на профилак-
тиката и здравеопазването, 
ако поставим справедливост-
та и устойчивостта на първо 
място. Всеки човек на земята 

ТЕМА НА БРОЯ

На колко Ад ще издържи Раят?
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МЕДИЕН КОНТРОЛ

Чомски: 10 начина за манипулация
Пропаганда, която не се 
разпознава лесно

Управлението на човешкото 
поведение основна задача на 
държавата. Казват, че тя е 
създадена от нейните гражда-
ни, за да хармонизира собстве-
ните им интереси, но държава-
та или политическата власт 
има свои интереси и нейната 
основна задача е да управлява 
тези, които са я избрали, като 
ги баламосва с цел тривиално-
то си самосъхранение.

Ако хората започнат да 
проявяват недоволство от 
настоящата политика, която 
произтича от тесните кор-
поративни интереси на упра-
вляващия елит и неговите на-
местници, тогава, за да се из-
бегне насилието срещу наро-
да, това може да се постигне 
само чрез пропаганда, чийто 
инструмент са медиите.

Ноам Чомски – професор по 
лингвистика, философ, социа-
лен активист, анархист, ав-
тор и политически анализа-
тор – е съставил списък с „10 
начина за манипулация” с помо-
щта на медиите.

1. Отклоняване на 
вниманието

Основен елемент на социално-
то управление е да се откло-
ни вниманието на хората от 
важните проблеми и решения, 
взети от политически и ико-

номически управляващите кръ-
гове, като непрекъснато се на-
сища информационното прос-
транство с несъществени 
послания. Прийомът на разсей-
ване е от съществено значе-
ние, за да се попречи на гражда-
ните да придобият важни по-
знания за съвременните тен-
денции във философията и про-
гресивните науки: икономика, 
психология, неврология и кибер-
нетика. Вместо това инфор-
мационното пространство е 
запълнено с новини за спорта, 
шоубизнеса, мистицизма и дру-
ги информационни компонен-
ти, основани на низки човеш-
ки инстинкти от еротика до 
твърда порнография и от би-
тови сапунени сериали до съм-
нителни начини за лесна и бър-
за печалба.

Непрекъснато отклонявай-
те вниманието на граждани-
те от реалните социални про-
блеми, като го превключвате 
към теми, които нямат реално 
значение. Направете граждани-
те постоянно заети с нещо, за 
да нямат време да мислят; от 
полето – в обора, както е при 
всички други животни. (Н. Чом-
ски, Тихото оръжие за спокой-
ни войни).

2. Създаване на проблеми 
и начини за тяхното 
решение

Този метод се нарича още про-
блем-реакция-решение. Създа-

ва се проблем, един вид „ситу-
ация”, изчислена да предизвика 
определена реакция сред насе-
лението, така че то само да 
изисква вземането на мерки, 
необходими на управляващите 
кръгове. Оставете например 
да ескалира спиралата на наси-
лието или организирайте кър-
вави терористически акто-
ве, за да накарате гражданите 
сами да изискват по-строги 
закони за засилени мерки за си-
гурност и провеждане на поли-
тики, които нарушават граж-
данските свободи.

Предизвикайте някаква ико-
номическа, терористична или 
техногенна криза, за да прину-
дите хората да приемат в съз-
нанието си мерки за премахва-
не на последиците от нея – ма-
кар и в нарушение на своите 
социални права – като „необхо-
димо зло”. Трябва да се разбере, 
че кризите не падат от небе-
то.

3. Постепенно прилагане

За да се вземе непопулярна 
мярка, е достатъчно тя да се 
прилага постепенно, ден след 
ден, година след година. Така са 
били глобално наложени фунда-
ментално нови социално-ико-
номически условия (като нео-
либерализма) през 80-те и 90-
те години на миналия век.

Минимизиране на социал-
ните функции на държавата, 
приватизация, несигурност, 

нестабилност, масова безра-
ботица, заплати, които вече 
не осигуряват достоен жи-
вот. Ако всичко това се случи 
по едно и също време, със си-
гурност ще доведе до револю-
ция.

4. Отсрочка на 
изпълнението

Друг начин за прокарване на 
непопулярно решение е то да 
се представи като „болезнено 
и необходимо” и да се получи в 
даден момент съгласието на 
гражданите за прилагането му 
в бъдеще. Много по-лесно е чо-
век да приеме някаква жертва 
в бъдеще, отколкото в насто-
ящето. Първо, защото няма 
да се случи веднага. Второ, за-
щото народът в основната си 
маса винаги е склонен да храни 
наивни надежди, че „утре поло-
жението ще се подобри” и из-
искваните от него жертви ще 
бъдат избегнати. Това дава на 
гражданите повече време да 
свикнат с идеята за промяна и 
да я приемат смирено, когато 
му дойде времето.

5. Говорене на народа като 
на малко дете

Повечето пропагандни посла-
ния към широката публика из-
ползват аргументи, знаци, 
думи и интонация, сякаш са 
отправени към деца в училищ-
на възраст със забавено раз-

витие или хора с умствени ув-
реждания.

Колкото по-интензивно ня-
кой се опитва да заблуди слу-
шателя, толкова повече се 
старае да използва инфантил-
ни речеви обрати. Защо?

Ако някой се обръща към чо-
век, сякаш е на 12 или по-мал-
ко години, тогава по силата 
на внушението в отговора или 
реакцията на този човек – с 
определена степен на вероят-
ност – също ще отсъства кри-
тична оценка, което е типич-
но за децата до 12 години…

Предварително заложените 
в политическите речи наивни 
разсъждения и банални истини, 
са предназначени за възприема-
не от широката аудитория, 
към която вече се прилагат оп-
исаните по-горе и по-долу ме-
тоди за манипулиране на ней-
ното съзнание.

6. Повече акцент върху 
емоциите, по-малко върху 
мисълта

Въздействието върху емоци-
ите е класическа техника на 
невролингвистичното програ-
миране, насочена към блокира-
не на способността на хората 
за рационален анализ и в край-
на сметка на способността за 
критично осмисляне на случва-
щото се. От друга страна, из-
ползването на емоционалния 
фактор позволява да се отво-
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трябва да има достъп до иму-
низации и антивирусни лекар-
ства. За бедните те трябва 
да бъдат безплатни. Произ-
водствени мощности за вак-
сини трябва да се изградят по 
целия глобален Юг с междуна-
родна помощ. Всички програми 
за „структурни реформи” (плод 
на болни мозъци), които от 
дълги години спъват систе-
мите на здравеопазването и 
ветеринарната инфраструк-
тура, трябва да бъдат ликви-
дирани. Възможностите на 
общественото здравеопазва-
не трябва да бъдат мащабно 
разширени с финансиране чрез 
световно здравно застрахо-
ване и система за разпределя-
не на тежестта, организира-
на на принципа на споделена-
та отговорност. Експертите 
от години настояват за съз-
даването на такава система, 
включително такива, които 
познават темата от първа 
ръка, като Медико Интерне-
шънъл.

Всичко това е много хубаво, 
жизненоважно и необходимо, 
за да излезе Раят на свобода 
от стените на частните кли-
ники. То обаче не е достатъч-
но, защото отдавна се знае, 
че профилактиката е спътни-
ца на доброто здраве и най-до-
брата мярка за справяне с бед-

ствието е неговото предо-
твратяване. В средносрочен 
план трябва да закрием фабри-
ките за животни. Не само от 
етични съображения, а като 
мярка за самосъхранение. Тряб-
ва да рестартираме и прена-
сочим опустошителната све-
товна производствена верига 
към локални, управляеми и ре-
гулирани мрежи – към по-дреб-
но селско стопанство. Трябва 
да се възползваме от генетич-
ното разнообразие, което Роб 
Уолас нарича „имунологична за-
щитна сеч”. Трябва също така 
да оздравим горите и мочурли-
вите земи по цял свят.

*  *  *

На 19 януари 2020 г. междуна-
родната фирма за комуника-
ции Еделман публикува своя ви-
соко ценен Барометър на дове-
рието със забележителното 
заключение, че въпреки силна-
та световна икономика и поч-
ти пълната заетост, нито 
една от четирите общест-
вени институции, измервани 
от изследването – държава-
та, бизнеса, НПО и медиите – 
не се радва на доверие. Причи-
ната за този парадокс се крие 
в страховете на хората за бъ-
дещето. Според тяхното из-
следване 56% от анкетирани-
те по света смятат, че капи-
тализмът в сегашния му вид 

носи повече вреда, отколкото 
полза на света. Цялостното 
недоверие се поражда от рас-
тящо усещане за несправедли-
вост и пристрастност в сис-
темата. Цари повсеместно 
схващане, че институциите 
все повече обслужват интере-
сите на малцина.

Иначе казано, демократич-
ните инстинкти не са закър-
нели – повечето хора изобщо 
не са толкова глупави или тол-
кова слепи, колкото нерядко се 
представят от елита. Къде 
обаче намира отражение това 
недоверие? Къде са големите 
въстания? В световния Север 
може и да има засилена съпро-
тива, но и тя е още твърде 
слаба, за да застраши систе-
мата, която днес изяжда на-
шето бъдеще.

Защо коренното идейно 
преобразяване продължава да 
ни убягва? Както вече казахме, 
живеем с единия крак в Рая и с 
другия в Ада – това има лоши 
последици за обществото. То 
е дотолкова дезинтегрира-
но, че смисълът на „ние” рядко 
излиза извън листчетата със 
„сем. …” на звънците на блоко-
вете. Резултатът е полити-
ческа апатия и социална изо-
лация. Две трети от населе-
нието на Германия определя 
самотата като голям (51%) 
или много голям (17%) проблем. 
През 2017 г. 38% от швейца-

рците се определят като са-
мотни. Това са цифри отпреди 
короната.

Не е за вярване, но това усе-
щане за самота дори кара въз-
растните японци нарочно да 
вършат престъпления, за да 
влизат в затвора. Броят на за-
творниците на възраст от 65 
години нагоре се е учетворил 
през последните две десети-
летия в Япония. В поразителна 
статия в Блумбърг, озаглавена 
Японските затвори са убежи-
ще за възрастни жени, интер-
вюираните описват затвора 
като място за създаване на 
средище, каквото не могат 
да намерят у дома. Една 78-го-
дишна жена нарича затвора 
оазис с много хора, с които мо-
жеш да си говориш. Подслон, 
осигуряващ помощ и грижа. Къ-
сче от рая в сравнение с ужа-
са на едно смазващо изолирано 
битие.

Пандемията поставя под 
въпрос процеси, които също 
така изостри. „Локдаунът” е 
дъното на продължаващия де-
сетилетия наред разпад на об-
ществото. В същото време 
все по-ясно разбираме необ-
ходимостта от общи дейст-
вия – защото при заразата 
болестта на един човек за-
страшава всички ни. Тази ре-
алност би следвало да бъде 
вече очевидна дори за най-са-
монадеяните (макар някои 

противници на маските види-
мо да оспорват това твърде-
ние). Дори да оставим настра-
на етиката и съчувствието, 
все пак би следвало да счита-
ме доброто здраве за висша 
ценност на един свръхразвит 
индивидуализъм. Тук пробляс-
ва искрица надежда за соли-
дарност в тази (долна) земя на 
консуматори и конкуренти.

*  *  *

Когато една система се сри-
не или се окаже изначално сбър-
кана, трябва да се установи 
нова. Това не е философия, не 
е политика – това е логиката 
на здравия разум. Това е зада-
ча, която трябва да ни моби-
лизира. Чакащите спасение 
от небето в тежки времена 
страдат от религиозни заблу-
ди. Това не е теория, не е илю-
зия, не е дори идеал – това е 
живият човешки опит. Опти-
мизмът не означава невеже-
ство. С широко отворени очи 
продължавам да вярвам в реал-
ната възможност за едно уто-
пично бъдеще. И макар да про-
дължаваме своя безумен бяг 
към пропастта на екологията 
и цивилизацията, аз искам да 
се изправя срещу него заедно 
с другите, обединени, в обща 
борба. •

Илия Троянов, ноември 2020 г.
Превод на български: А. Ванчев

ТЕМА НА БРОЯ

На колко Ад ще издържи Раят?
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ри вратата към подсъзнание-
то, за да се въведат там ми-
сли, желания, страхове, опасе-
ния, принуда или стабилни мо-
дели на поведение. Воплите 
колко жесток е тероризмът, 
колко несправедлива е власт-
та, как гладните и унижените 
страдат, оставят „зад кадър” 
истинските причини за случ-
ващото се. Емоциите са враг 
на логиката.

7. Поддържане на 
хората в невежество 
чрез култивиране на 
посредственост

Така се гарантира, че те са 
станали неспособни да разби-
рат използваните техники и 
методи, за да ги контролират 
и подчинят на чуждата воля. 
Качеството на образование-
то, предоставяно на нисши-
те социални класи, трябва да 
бъде възможно най-ниско и по-
средствено, така че невеже-
ството, което разделя нисши-
те социални класи от „висши-
те”, да остане на ниво, което 
нисшите класи да не могат да 
преодолеят.

Това включва пропаганда-
та на така нареченото „съ-
временно изкуство”, което е 
връх на посредствеността, 
претендиращо за слава, но не-
способно да отрази реалнос-
тта чрез произведения, които 
нямат нужда от многословни 
обяснения и агитация за своя-

та „гениалност”. Тези, които 
не признават „новаторство-
то”, се обявяват за изостана-
ли и глупави и мнението им не 
подлежи на широко оповестя-
ване.

8. Насаждане на възторг 
от посредствеността

На населението трябва да се 
втълпи, че е модерно да бъ-
деш тъп и простак. Този ме-
тод е неотделим от предиш-
ния, тъй като всичко посред-
ствено в съвременния свят 
се излива в огромни количе-
ства във всички социални сфе-
ри – от религията и науката 
до изкуството и политиката. 
Скандалите, жълтите стра-
ници, магьосничеството и га-
дателството, съмнителният 
хумор и популистките дейст-
вия са добри за постигането 
на една цел – да се предотвра-
ти възможността хората да 
разширят своя кръгозор до не-
обятните простори на реал-
ния свят.

9. Засилване на чувството 
за собствена вина

Накарайте човек да повярва, 
че сам е виновен за собстве-
ните си несгоди, защото не 
е достатъчно умен, способен 
или работлив. Така, вместо да 
се бунтува срещу социално-
икономическата система, чо-
век започва да се самоунижа-
ва, да се кори за всичко, което 
причинява депресивното му 

състояние, а това, наред с ос-
таналото, води до бездейст-
вие. Без действие за никак-
ва революция не може и дума 
да става! Както политиците, 
така и учените (особено пси-
хотерапевтите) и поповете 
прилагат достатъчно ефек-
тивни похвати, за да постиг-
нат ефекта на самобичуване-
то на пациентите и стадата 
от енориаши, за да управля-
ват техните жизнеутвържда-
ващи интереси, насочвайки 
действията им в нужната за 
властта посока.

10. Да се знае за хората 
повече, отколкото те 
самите за себе си

През последните 50 години на-
предъкът в развитието на на-
уката доведе до отварянето 
на все по-голяма пропаст меж-
ду знанията на обикновените 
хора и информацията, която 
управляващите класи прите-
жават и използват.

Благодарение на биология-
та, неврологията и приложна-
та психология „системата” е 
получила на разположение усъ-
вършенствани знания за чове-
ка, в областта както на физи-
ологията, така и на психика-
та. Системата е успяла да на-
учи повече за един обикновен 
човек, отколкото той знае за 
себе си. Това означава, че в по-
вечето случаи системата има 
повече власт и повече контрол 
над хората от тях самите. •

Ноам Чомски
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МЕДИЕН КОНТРОЛ

Чомски: 10 начина за манипулация
В СВЕТА НА КНИГИТЕ

Защо анархистите 
обичат Сервантес?

Блажено време и щастлив век е 
онзи, който древните нарекоха 

Златен, не защото златото, 
което толкова се цени в нашия 

железен век, се е добивало в 
онези щастливи години с всякакви 

усилия, а поради това, че хората, 
които са живели тогава, съвсем 
не са знаели двете слова „твое” 

и „мое”.
(Дон Кихот, I-XI)

Анархистът Сервантес с под-
заглавие Антисистемният 
Сервантес или защо анархи-
стите обичат Сервантес  е 
книга, която разбива учебни-
карските клишета за най-об-
щочовешкия испански писа-
тел. Авторът Емилио Сола е 

професор в Университета в 
град Алкала де Енарес, Испа-
ния, който чрез трудовете си 
винаги е търсил анархистиче-
ския профил на Сервантес.

Сервантес е многолик. Ето 
защо – пише Емилио Сола – 
всеки си присвоява речта му. 
Той е най-християнският за 
християните, най-либерал-
ният за либералите, най-про-
светеният за просветените 
и най-анархистическият за 
анархистите … Всеки се опит-
ва да го направи свой. Според 
Емилио Сола, със Сервантес се 
случва това, което се случва 
с всички велики класици. Всяко 
поколение го чете по своему и 
черпи нови уроци.

В книгата става дума за 
един Сервантес, изпитващ 
ужас от системата, за пури-
таните, за добронамерените 
и политически коректни хора, 
за един нерелигиозен Серван-
тес, който не се споменава 
при помпозните чествания 
на стогодишнините. За Еми-
лио Сола здравомислещият 
и осъзнат анархист Серван-
тес трябва да изобрети лу-
дия анархист Дон Кихот, за да 
изрази напълно свободно ми-
слите си, да постигне свобо-
дата в този живот.

Може би затова анархи-
стите виждат в тази исто-
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ПРОБЛЯСЪЦИ

Обществата на контрола
1. История

Фуко разполага обществата 
на дисциплината през XVIII 
и XIX век; те достигат своя 
апогей в началото на XX век. 
Те организират големите за-
творнически множества. Ин-
дивидът продължава да се 
премества от една затворни-
ческа среда в друга, като вся-
ка има свои собствени зако-
ни: първо семейството, след 
това училището („не си си 
вкъщи”), след това казармата 
(„вече не си на училище”), след 
това фабриката, от време на 
време болницата, евентуално 
затворът, който е типично-
то място за лишаване от сво-
бода. Затворът е същински-
ят модел на обществата на 
дисциплината: героинята на 
филма Европа 51, когато виж-
да работници, възкликва: „Ми-
сля, че видях затворници…”. 
Фуко анализира много добре 
идеалния проект на затворе-
ните множества, особено за-
бележим във фабриката: там 
се концентрират; разпреде-
лят в пространството; под-
реждат във времето; съста-
вляват във време-простран-
ството една производителна 
сила, чийто ефект трябва да 
бъде по-голям от елементар-
ния сбор на отделните сили. 
Фуко също така съзнава оба-

че краткостта на този мо-
дел: той наследява общества-
та на суверенитета, чиято 
цел и функции са били съвсем 
различни (вземането – вмес-
то организирането – на про-
изводството, вземането на 
решение за смъртта вмес-
то управлението на живо-
та); преходът се е осъщест-
вявал постепенно и изглежда 
Наполеон е извършил голяма-
та трансформация от едно-
то общество в другото. Пра-
вилата на поведение от своя 
страна обаче изпитват кри-
за в полза на новите сили, 
които се въвеждат бавно и 
нахлуват стремглаво след 
Втората световна война: об-
ществата на дисциплината 
вече са това, което ние не 
сме; това, което сме преста-
нали да бъдем.

Изпаднали сме в повсе-
местна криза на всички видо-
ве затворени общества: за-
твор, болница, фабрика, учи-
лище, семейство. Семейство-
то е „интериор”, в криза като 
всеки друг интериор – учили-
щен, професионален и пр. Съ-
ответните министри мно-
гократно обявяват реформи, 
които смятат за необходи-
ми. Реформиране на училище-
то, реформиране на промиш-
леността, на болницата, на 
армията, на затвора, но всич-

ки знаят, че тези институ-
ции са свършили курса в по-
вече или по-малко дългосро-
чен план. Въпросът е само да 
се управлява тяхната агония 
и да се ангажират хората, до-
като се инсталират новите 
сили, които чукат на врата-
та. Обществата на контро-
ла са на път да заменят об-
ществата на дисциплината. 
„Контрол” е името, което Бъ-
роуз предлага за новото чудо-
вище, в което Фуко разпозна-
ва близкото ни бъдеще. Пол 
Вирилио също не престава да 
анализира свръхбързите фор-
ми на контрол, които замест-
ват старите правила, дейст-
ващи по време на затворена-
та система.

Няма нужда да привежда-
ме примери за крайностите 
във фармацевтиката, ядрена-
та енергетика, генетичните 
манипулации, макар че те са 
предназначени да се намесят 
в новия процес. Няма нужда да 
се питаме кой режим е най-су-
ровият или най-поносимият,   
тъй като във всеки от тях се 
сблъскват освобождение и по-
робване. Например в кризата 
на болницата като среда на 
затвореност, в разслояване-
то на сектора на амбулато-
рии, поликлиники, грижи по до-
мовете и пр. за първи път се 
очертаха както нови свобо-

ди, така и механизми на кон-
трол, съперничещи си с най-
строгите затваряния. Няма 
смисъл да се страхуваме или 
да се надяваме, а трябва да 
потърсим нови оръжия.

II. Логика

Различните училища-интер-
нати или затворнически сре-
ди, през които преминава ин-
дивидът, са независими про-
менливи: всеки път, когато 
трябва да се започне от ну-
лата, общият език на всички 
тези среди съществува, но 
той е аналогов, докато раз-
личните средства за контрол 
са неразделни вариации, об-
разуващи система с промен-
лива геометрия, чийто език 
е цифров (което не означава 
непременно двоичен). Затва-
рянията са форми, различни 
отливки, докато средствата 
за контрол са модулация, по-
добно на отливка, която сама 
непрекъснато се деформира, 
променя, или на сито, чиито 
мрежи периодично се сменят. 
Това се вижда ясно при запла-
тите: фабриката беше тяло, 
което довеждаше вътрешни-
те си сили до точката на рав-
новесие с възможно най-висо-
ко производство и възмож-
но най-ниски заплати; в едно 
общество на контрол оба-

че предприятието е замени-
ло фабриката и то е душата. 
Без съмнение фабриката вече 
е била запозната със систе-
мата на премиите, но пред-
приятието се стреми по-дъл-
боко да наложи един профил за 
всяка заплата, в състояние на 
вечна метастабилност (във 
физиката – състояние на ста-
билност на динамична систе-
ма, което е различно от със-
тоянието с най-малка енер-
гия – б. ред.), която премина-
ва през изключително комич-
ни тестове, съревнования и 
изпити. Ако най-идиотските 
телевизионни игри са толко-
ва успешни, това е така, за-
щото те възпроизвеждат 
точно ситуацията в пред-
приятието. Фабриката отли-
ва от индивидите тяло с две 
преимущества: за работода-
телите, които следят все-
ки елемент от масата, и за 
синдикатите, които мобили-
зират масата за съпротива; 
предприятието обаче непрес-
танно въвежда необяснимо 
съперничество като здраво-
словно съревнование, отлична 
мотивация, която настройва 
индивидите един срещу друг 
и същевременно ги разсича, 
раздира от вътрешни проти-
воречия. Модулиращият прин-
цип на „заслужената заплата” 
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В СВЕТА НА КНИГИТЕ

Защо анархистите обичат Сервантес?
рическа личност свой спът-
ник, равен, фигура, с която да 
се идентифицират. Испански-
те анархисти незабавно при-
емат Дон Кихот като символ 
на своята борба, защото, на-
ред с останалото, текстът 
на Сервантес е като Библия 
или светски Коран, оттук и 
интересът на анархистите, 
които искат да го използват, 
както използват „Трактата 
по безбогословие” [(фр. Traité 
d‘athéologie) – книга на френ-
ския философ-атеист Мишел 
Онфрей, издадена през 2005 г. 
и достигнала 500-хиляден ти-
раж – б. ред.].

Емилио Сола доказва, че 
цялата творба на Серван-
тес е изпълнена с малки кап-
сули анархистическа идеоло-
гия, които нямат нищо общо с 
анархистките постулати от 
19-и век, но имат същите ко-
рени, същия бунт срещу една 
система, забравила слабите: 
вдовиците, бедните, младите 
момичета, беззащитните.

Емилио Сола пише: Серван-
тес има антисистемни подхо-
ди, които убягват. Антисис-
темни – разбира се – от 16-и 
век. Сервантес отправя сил-
на критика към правосъдието, 
която засяга както испанска-
та монархия, така и папския 
Рим. Той я внушава чрез „Дон 
Кихот”, когато един идалго 
дава свободата на осъдените 

на робските галери от краля 
и казва, че никой не може да 
бъде изпратен на галерите 
поради мизерията или невеже-
ството.

Емилио Сола намира и в об-
раза на г-н Мониподио, който 
се появява в един от Поучи-
телните разкази – Ринконет 
и Кортадийо, – една жесто-
ка метафора на формалното 
общество. Сола изтъква „ри-
ториката”, която Сервантес 
приписва на герой, от когото, 
макар и неграмотен, се възхи-
щават всички, въпреки неле-
галните му търговии и руш-
ветчийство. Атаката срещу 
корумпираното правосъдие 
е гордиевият възел в намира-
нето на този антисистемен 
профил на Сервантес, пише 
Емилио Сола.

За да открием един Серван-
тес, критикуващ общество-
то на своето време, трябва 
да изчакаме завръщането му 
от плен в Алжир на 32 годи-
ни. Тогава той става човек, 
чувствителен към другите 
култури като тази на мюсюл-
маните и критичен към като-
лическата монархия. Възхище-
нието му от имперската сис-
тема на Карл V преминава, за 
да постави след това нещата 
в мрачната перспектива при 
властта на Филип II.

Тогава той помъдрява и из-
глежда си играе със злобата 
на деня. Обижда турчина – за-
клетият враг, – но изненадва, 

като венчава мавританка за 
стар християнин. Това са пос-
лания, които и до днес пробож-
дат ушите на пуристите.

Емилио Сола изучава задъл-
бочено разузнавателните и 
шпионски служби от времето 
на Филип II. Сервантес е вели-
кият познавач на тази среди-
земноморска граница на Испа-
ния от онова време. Според 
Сола неговите литературни 
произведения помагат на ис-
торика да разбере този сре-
диземноморски свят на тур-
ци и берберски племена. Той е 
изтъкнат разпространител 
на информация за двата свя-
та и вещ тълкувател на тур-
ско-берберските дела – първо-
то нещо, което пише при за-
връщането от странство, е 
пиеса, озаглавена Договорът 
от Алжир.

След премеждията си в 
плен Сервантес с перото си 
постига нещо, което Емилио 

Сола нарича дисекция на на-
стъпващия модерен свят – 
това, което днес наричаме 
търговски капитализъм. Това 
е новото общество, в което 
бог са парите или печалбата. 
Той е прозорлив и далновиден, 
но много, много по-малко попу-
лярен от днес и със сигурност 
твърде подранил за тогаваш-
ното общество.

Сервантес е също така 
тотален провокатор и феми-
нист във време, когато по-
нятието дори не съществу-
ва. Емилио Сола дава за при-
мер историята на овчарката 
Марсела в „Дон Кихот”, къде-
то Сервантес разкрива едно 
патриархално общество, кое-
то изисква покорство от же-
ните и налага ограничения 
върху тяхната сексуална сво-
бода. Едва когато се появи фе-
минизмът, „сервантоведите” 
разбраха неговия смисъл, пише 
Сола.

В третата и последна гла-
ва на книгата, озаглавена 
Защо анархистите обичат 
Сервантес?, авторът оставя 
Сервантес малко настрана, 
за да изведе на сцената Хосе 
Мария Пуйол, анархист, еми-
грирал в Алжир през 1939 г. и 
автор на книгата Дон Кихот 
от Алкала де Енарес, публику-
вана през 1947 г. Пуйол, бег-
лец от репресиите на Фран-
ко, когато се качва на кораба 
Станбрук, се идентифицира с 
фигурата на Сервантес:

Искам да се научиш да оби-
чаш Сервантес, който ще 
бъде един друг спътник, един 
друг анархист […] Той има-
ше само един приятел: Наро-
дът. Емилио Сола прави кра-
тък анализ на творбата и съ-
бира най-вече фрагментите 
от текста, които подкрепят 
анархистическия подход на 
Сервантес. Книгата завърш-
ва с преглед на привързанос-
тта на анархистическото 
движение към Дон Кихот и не-
говия автор.

Интересна иконография 
придружава книгата, изда-
дена през 2016 г. по случай 
400-годишнината от смър-
тта на великия романист. На 
корицата виждаме Черепите 
на мексиканския гравьор Поса-
дас, а вътре в книгата – обя-
ва за извънреден брой на Соли-
даридад обрера – вестникът 
на CNT, – посветен на Серван-
тес. Човек може да открие в 
книгата кориците на книги 
от културното анархистиче-
ско списание Сенит с портре-
ти на Дон Кихот, Санчо Панса 
и Сервантес и друг брой на Со-
лидаридад обрера, посветен 
на Кихотизма и анархистиче-
ския идеал. В края на книгата 
намираме и корицата на спо-
менатата книга на Пуйол, из-
дадена от Солидаридад обре-
ра през 1947 г., предшества-
на от гравюра на „Дон Кихот” 
от Гюстав Доре. •

Даниел Пинос
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Той е един друг 
спътник, един 
друг анархист... 
Той имаше само 
един приятел: 
Народът
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Пиерлорето 
Фаланка, Джовани 
Геци и Салваторе 
Веспертино
На 3 август 2017 г. по нареж-
дане на прокуратурата във 
Флоренция полицията разру-

шава анархисткия център Ла 
Риотоза. Арестувани са осем 
другари: Микол Марино, Джо-
вани Геци, Салваторе (Геспе) 
Веспертино, Пиерлорето (Па-
ска) Фаланка, Роберто Кропо, 
Никола Алмеригоня, Марина 
Порку и Сандро Каровац.

Петима от тях са аресту-
вани за бомбата, поставена 
на 1 януари 2017 г. пред фа-
шистка книжарница, която 
избухва и ранява тежко поли-
цай от отряда за обезвреж-
дане на взривни устройства. 
Обвиненията са в опит за 
убийство, нанасяне на тежки 
телесни повреди и материал-
ни щети, изработка и прена-
сяне на експлозиви.

Останалите трима са об-
винени в нападение на казар-
мите на карабинерите в Рове-
цано (в покрайнините на Фло-
ренция) с коктейли Молотов 
през април 2016 г.

На 29 май 2019 г. анархи-
стите Ана Бенямино и Сил-

вия Руджери започват глад-
на стачка в затвора Л’Акуила. 
Към тях се присъединяват 
Салваторе Веспертино, Джо-
вани Геци, Алфредо Коспито, 
Марко Бисести и Лука Долче.

Giovanni Ghezzi, Salvatore Vespertino: c.c. 
Sollicciano, via Minervini 2r, 50142 Florence, 

Italy
Pierloreto Fallanca: Località Castrogno, 

Strada Rotabile, 64100 Teramo, Italy

Никола Гаи

Никола Гаи е арестуван заед-
но с Алфредо Коспито 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 присъда-

Пиерлорето Фаланка

ПРОБЛЯСЪЦИ

Обществата на контрола
изкушава самото национално 
образование: всъщност, точ-
но както предприятието за-
мества фабриката, продъл-
жаващото обучение има тен-
денция да замени училището 
и непрекъснатият контрол да 
замести изпита. Това е най-
сигурният начин да се предос-
тави училището на предприя-
тието.

В обществата на дисци-
плината постоянно започва-
хме отначало (от училището 
в казармата, от казармата 
във фабриката), докато в об-
ществата на контрола нико-
га не стигаме до край – пред-
приятието, формацията, ус-
лугата като метастабилни 
и съжителстващи състоя-
ния на една и съща модулация, 
един универсален деформа-
тор. Кафка, който вече се ут-
върждава на кръстопътя на 
двата типа общества, опис-
ва в Процесът най-страхови-
тите юридически форми: при-
видната оправдателна при-
съда в обществата на дисци-
плината (между две задържа-
ния) и безграничното отлага-
не (неспирните вариации) в 
обществата на контрола са 
двата коренно различни юри-
дически начина на живот и 
ако нашето право е колебли-

во, самото то в криза, това 
е, защото излизаме от единия 
начин, за да влезем в другия. 
Обществата на дисциплина-
та имат два полюса – подпи-
сът, който посочва индиви-
да, и регистрационният но-
мер, който показва неговата 
позиция в дадена маса. Това е 
така, защото правилата ни-
кога не са виждали някаква не-
съвместимост между двете, 
властта едновременно ма-
совизира и индивидуализира, 
тоест тя конституира като 
тяло тези, върху които се уп-
ражнява, и формира индиви-
дуалността на всеки член на 
тялото (Фуко вижда произ-
хода на тази двойна загриже-
ност в пасторалната власт 

на свещеника – над стадото и 
всяко отделно животно, – но 
гражданската власт от своя 
страна трябваше да се пре-
върне на свой ред в светски 
„пастир” с „други средства”). 
Обратно, в обществата на 
контрол същественото вече 
не е подписът или номерът, а 
кодът: кодът е парола, докато 
обществата на дисциплина-
та се регулират от лозунги (и 
двете от гледна точка на ин-
теграцията, а не на съпроти-
вата). Цифровият език на кон-
трола се състои от кодове, 
които определят достъпа или 
отказа на достъп до информа-
цията. Вече не сме изправени 
пред двойката маса-индивид. 
Индивидите са се превърнали 

в „лица”, а масите – в предста-
вителни извадки, данни, паза-
ри или „банки”. Може би именно 
парите най-добре изразяват 
разграничението между две-
те общества, тъй като дис-
циплината винаги прибягва до 
валути със златно покритие 
като еталон, докато контро-
лът ни отправя към плаващи 
валутни курсове с постоянно 
лъкатушещи проценти. Ста-
рата монетна къртица е жи-
вотното в затворените сре-
ди, но змията е това на обще-
ствата на контрол. Премина-
ли сме от едно животно към 
друго, от къртица към змия, в 
режима, в който живеем, но и 
в начина си на живот и отно-
шенията си с другите. Чове-

кът на правилата беше един 
непрекъснат производител 
на енергия, докато човекът 
на контрола е по-скоро вълно-
образен – синусоида върху ко-
ординатна ос. Пистата от 
старите спортове навсякъде 
е заменена от сърфинг.

Лесно е да се съчетаят ти-
повете машини със съответ-
ното общество, не защото 
машините са определящи, а 
защото изразяват социални-
те форми, способни да ги по-
раждат и да си служат с тях. 
Старите общества на суве-
ренитета владееха прости 
машини – лостове, валове, ча-
совници; новите общества на 
дисциплината бяха оборудва-
ни с енергийни машини, с па-
сивната опасност от ентро-
пията и активната опасност 
от саботажа; обществата 
на контрола боравят с маши-
ни от трети вид – информа-
ционни машини и компютри, 
чиято пасивна опасност е 
блокирането, а активната 
опасност е пиратското ха-
кване и въвеждането на ви-
руси. Това не е технологична 
еволюция, а по-дълбока мута-
ция на капитализма.

Тази мутация е добре по-
зната и може да се обобщи 
по следния начин: капитали-
змът от XIX век е концентра-
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Затворници анархисти
та на Никола е намалена на 8 
години и 8 месеца.

През септември 2016 г. са 
заподозрени по ново дело за 
участие в нелегална органи-
зация с терористични наме-
рения (Неформалната федера-
ция на анархистите, FAI). През 
април 2019 г. е осъден на 9 го-
дини за „подривни действия с 
терористична цел”.

Casa Circondariale Ferrara, Via Arginone 

327, IT-44122 FE, Italy

Давиде Делогу
Анархист от Сардиния, осъ-
ден на 18 години за обир 
и опит за убийство. През 
2011 г. прави неуспешен опит 
за бягство от затвора, за 
което получава нова присъ-
да. На 1 май 2017 г. прави нов 
опит за бягство, отново не-
успешен. След като е затво-

рен в карцер за половин годи-
на, обявява гладна стачка.

C. C. di Palermo, Pagliarelli „Antonio 

Lorusso”, piazza Pietro Cerulli 1, 90129 

Palermo, Italy

Андреас Кребс

Андреас е дългогодишен за-
творник, бивш анархист-бун-

товник, който към октомври 
2014 г. вече има 16 години зад 
решетките. Властта оба-
че не го оставя на мира. След 
като излиза от затвора през 
есента на 2014 г., се запозна-
ва със сегашната си съпруга 
Юта. Двамата решават да 
доживеят спокойно старини-
те си в южна Италия. В края 
на декември 2016 г. избухва 
спор с бившия му работода-
тел, който напада Андреас и 
започва да го души. Андреас 
го ранява с нож при самоот-
брана. За съжаление постра-
далият умира в болницата 
три дни по-късно при неизяс-
нени обстоятелства въпреки 
първоначалните съобщения, 
че няма опасност за живота 
му. През април 2019 г. Андре-
ас е осъден в Италия на 24 го-
дини за предумишлено убий-
ство. Андреас има рак на бъ-
бреците. Здравето му бързо 
се влошава и се боим за живо-
та му. Трябваше отдавна да 
бъде опериран, но италиански-
те властите отказват да го 
прехвърлят в болница.

Sez. 1 Stz.1, Sez. Mediterraneo (CASA 

CIRCONDARIALE SECONDIGLIANO), Via 

Roma Verso Scampia, 250, Cap 80144, 

Napoli (NA), Italy

Мадалена Калоре
Другарката анархистка Ма-
далена (Мада) Калоре е отно-

во в затвора, арестувана по 
заповед за задържане от пре-
дишно дело, след като излежа-
ва присъдата си и е освободе-
на през март 2013 г. На обиск 
в дома ґ на 3 март 2017 г. по-
лицията открива „уличава-
щи” веществени доказател-
ства – въздушен пистолет-
играчка и 5 пиратки, които 
италианската преса нарича 
„пистолет” и „5 пръчки дина-
мит, с които може да се взри-
ви автомобил”.

Casa Circondariale di Uta, Strada II 

Ovest – 09010 Uta (Cagliari), Sardegna, 

Italia

Мауро Росети 
Буза
Мауро Росети Буза е осъден 
на 12 години затвор за па-

леж, укриване и изработка 
на взривни вещества, запла-
хи с утежняващи обстоятел-
ства – рецидивизъм и опас-
ност за обществения ред. Въ-
просните нападения са извър-
шени в околностите на цен-
тралата на неофашистката 
организация Каса Паунд и офис 
на мултинационалната енер-
гийна компания ENI, която от 
край време е мишена на анар-
хистите за своите деяния по 
света. През март 2004 г. във 
Флоренция Мауро осъществя-
ва нападение срещу местен 
прокурор. На процеса остава 
непоклатим и заявява: Ще ви 
пратя бомба по пощата, след-
ващата ще е за вас и тези 
ченгета.

Casa Circondariale La Spezia, Piazza 

Falcone e Borsellino, 119125 La Spezia, 

Italy •

(следва)
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Обществата на контрола
ция – на производства и соб-
ственост – и затова създава 
фабриката в средата на зат-
вореността, като капита-
листът е собственик на сред-
ствата за производство, но 
евентуално и собственик на 
други среди, проектирани по 
аналогия (дома на семейство-
то на работника, училището). 
Що се отнася до пазара, той 
се завладява понякога чрез спе-
циализация, понякога чрез ко-
лонизация, понякога чрез нама-
ляване на производствените 
разходи. Днес обаче капита-
лизмът не е производство – 
което той често отпраща в 
периферията на Третия свят, 
дори сложните отрасли на 
текстила, металургията или 
петрола. Това е капитализъм 
на свръхпроизводството. Той 
вече не купува суровини и не 
продава готови продукти: 
той купува готови продукти 
или сглобява компоненти. Той 
иска да продава услуги и да ку-
пува акции. Това вече не е капи-
тализъм на производството, 
а на продукта – на продажба-
та, на пазара. По същество 
той разсейва, а не концен-
трира и фабриката отстъп-
ва място на предприятието. 
Семейството, училището, 
армията, фабриката вече не 

са различни аналогови среди, 
които се сливат в собстве-
ника, държавната или частна 
власт, а са цифрови форми – 
които могат да се деформи-
рат и трансформират – на съ-
щото това предприятие, кое-
то има само мениджъри. Дори 
изкуството е изоставило за-
творените среди, за да навле-
зе в отворените банкови ве-
риги. Завоеванията на пазара 
се извършват чрез поемане на 
контрола, а не чрез усвояване 
на правилата, повече с фикси-
ране на цените, отколкото с 
намаляване на разходите, с 
трансформация на продукта, 
а не със специализация на про-
изводството.

Корупцията придобива 
нова сила. Търговският от-
дел се превръща в център 
или „душа” на предприятието. 
Учат ни, че предприятията 
имат души, което е най-ужа-
сяващата новина на света. 
Понастоящем маркетингът 
е инструментът на социал-
ния контрол и формира нагла-
та раса на нашите господари. 
Контролът е краткосрочен и 
бързооборотен, но също така 
непрекъснат и неограничен, 
докато дисциплината беше 
продължителна, безкрайна, но 
ограничена. Човекът вече не е 
затвореният човек, а задлъж-
нелият човек. Вярно е, че капи-

тализмът е запазил като кон-
станта крайната мизерия на 
три четвърти от човечест-
вото, твърде бедно за дълго-
вете, но твърде многобройно 
за затваряне: контролът не 
само ще трябва да се сблъска 
с натиска по границите, но и 
с експлозиите в бедните квар-
тали или гетата.

III. Програма

Няма нужда научната фантас-
тика да проектира механизъм 
на контрол, който постоянно 
показва къде се намира един 
елемент в открита среда – 
животно в резерват или чо-
век в предприятие (с електро-
нен нашийник). Феликс Гатари 
си представяше град, където 
всеки може да напусне апар-
тамента, улицата, кварта-
ла, благодарение на електрон-
ната си (лична) карта, която 
вдига една или друга бариера; 
картата обаче може да бъде 
изплюта в определен ден или 
часове от деня; това, което 
има значение, не е бариерата, 
а компютърът, който иден-
тифицира – законно или неза-
конно – местоположението 
на всяко лице и управлява едно 
повсеместно модулиране.

Социално-техническото 
проучване на зараждащите се 
механизми на контрол трябва 

да бъде категорично и да оп-
исва това, което вече се случ-
ва на мястото на дисципли-
нарните затваряния, за кое-
то всички обвиняват криза-
та. Възможно е старите сред-
ства, заимствани от стари-
те общества на суверените-
та, да се върнат на сцената, 
но с необходимите адапта-
ции. Важното е, че сме в нача-
лото на нещо. В режима на за-
твора това е търсенето на 
„алтернативни” присъди поне 
за дребната престъпност и 
използването на електронни 
нашийници, които принужда-
ват осъдения да си стои вкъ-
щи през определени часове. В 
режима на училището това 
са формите на постоянен кон-
трол и непрекъснато обуче-
ние със съответното загърб-
ване на всякакви универси-
тетски изследвания, въвеж-
дането на „предприятието” 
на всички нива на обучение. В 
режима на болницата новата 
медицина – „без лекар, без бо-
лен” – се освобождава от по-
тенциалните пациенти и лица 
в риск, което по никакъв начин 
не свидетелства за напредък 
към индивидуализация, както 
обичат да казват, а просто 
замества индивида или номе-
ра с един „индивидуален” ма-
териал, който подлежи на кон-
трол. В режима на корпорация-

та това е новото отношение 
към парите, продуктите и хо-
рата, които вече не премина-
ват през старото фабрично 
сито. Това са само нахвърля-
ни примери, но те ще ни поз-
волят да разберем по-добре 
какво се разбира под криза на 
институциите – едно децен-
трализирано и постепенно 
инсталиране на един нов ре-
жим на господство. Един от 
най-важните въпроси е не-
годността на синдикатите: 
свързани през цялата си ис-
тория с борбата против дис-
циплинарните или затворни-
ческите мерки, ще успеят ли 
да се адаптират, или ще оста-
вят място за нови форми на 
съпротива срещу общества-
та на контрол? Ще успеем ли 
да скицираме вече контурите 
на тези бъдещи форми, спо-
собни да атакуват радости-
те на маркетинга? Много мла-
ди хора странно твърдят, че 
искат да бъдат „мотивирани”, 
те искат стажове и непре-
къснато обучение; от тях за-
виси да разберат за какво са 
използвани, така както бат-
ковците им – не без затруд-
нения – разкриха целта на об-
ществата на дисциплината. 
Извивките на змията са по-
сложни от тунелите на кър-
тицата. •

Жил Дельоз
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Анархизмът в САЩ
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Анархизмът и 
работническите движения

Антиавторитарните секции 
на Първия интернационал са 
предтечите на анархосинди-
калистите, които целят за-
мяната на привилегиите и 
властта на Държавата със 
свободната и непринудена ор-
ганизация на труда.

След като приема идеите 
на анархизма, Албърт Пар-
сънс, съпруг на Луси Парсънс, 
насочва дейността си към 
растящото движение за 8-ча-
сов работен ден. През януа-
ри 1880 г. чикагската Лига за 
осем часа изпраща Парсънс 
на национална конференция в 
столицата Вашингтон – съ-
биране, поставило началото 
на национална координация 
на работническите организа-
ции за извоюване и налагане 
на 8-часов работен ден. През 
есента на 1884 г. Парсънс 
започва да издава седмичен 
анархистки вестник в Чика-
го – „Тревога” (The Alarm). Пър-
вият брой излиза на 4 октом-
ври 1884 г. в 15-хиляден ти-
раж. Изданието е 4 страници 
голям формат с цена 5 цента. 
„Тревога” посочва IWPA като 
издател и се обявява за Социа-

листически седмичник в каре-
то на 2-ра страница.

На 1 май 1886 г. Парсънс, за-
едно със съпругата си Луси и 
двете им деца, повежда 80-хи-
лядна демонстрация за осем-
часов работен ден по Мичиган 
Авеню – първата първомайска 
манифестация в историята. 
През следващите дни 340 000 
работници вдигат стачка. По 
време на Първомайската стач-
ка Парсънс е извикан в Синсина-
ти, където 300 000 работни-
ци се присъединяват към стач-
куващите в събота следобед. 
В неделя той се обръща към 
митинга в Синсинати с новини 
от „епицентъра” на стачката 
и участва във втора огромна 
демонстрация, водена от 200 

въоръжени демонстранти – 
Съюзът Пушките на Синсина-
ти, – убеден в предстоящата 
победа. През 1886 г. Федера-
цията на организираните за-
наяти и работнически съюзи 
(FOTLU) в Съединените щати 
и Канада единодушно обявява 
1 май 1886 г. за деня, до който 
осемчасовият работен ден ще 
бъде нормиран. В отговор син-
дикати от целите Съединени 
щати се подготвят за обща 
стачка в подкрепа на събити-
ето. На 3 май в Чикаго избух-
ват стълкновения, докато 
стачкоизменници се опитват 
да преминат през живата ве-
рига, а двама работници заги-
ват, когато полицията откри-
ва огън по събралото се множе-

ство. На следващия ден, 4 май, 
анархисти свикват митинг на 
площад Хеймаркет в Чикаго. В 

края на митинга, от неизвес-
тен извършител е хвърлена 
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Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
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Тероризъм и анархизъм 
(продължение)

Като цяло пропагандата на 
дело е неуспешна, защото по-
вечето анархисти скоро раз-
бират, че това не е правил-
ният метод. Кропоткин пър-
воначално подкрепя актове-
те на насилие срещу членове 
на управляващата класа, но 
към 1890 г. осъзнава, че на-
силствените действия не 
трябва да бъдат одобрявани, 
ако не са извършени в самоза-
щита на революцията. Това 
се дължи отчасти обикнове-
но на отвращение към убий-
ството (бомбата в театъра 
в Барселона в отговор на раз-
стрела на анархисти, участ-
вали във въстанието в Херес 
от 1892 г., или бомбата на 
Емил Анри в кафенето в от-
говор на репресиите) и отчас-
ти на разбирането, че това 
пречи на развитието на анар-
хизма. Все повече анархисти 
осъзнават, че „пропагандата 
на дело” предоставя на държа-
вата отлично оправдание за 
репресии срещу анархистиче-
ското и работническото дви-
жение и освен това дава шанс 
на медиите (и на противници-
те ни) да свържат анархизма 
с безсмислено насилие, като 
по този начин отчуждават 
от движението по-голямата 

част от населението. Тази 
фалшива връзка между анар-
хизма и тероризма се споме-
нава при всяка възможност, 
независимо от фактите (на-
пример, въпреки че анархоин-
дивидуалистите отхвърлят 
напълно практиката на „про-
пагандата на дело”, в пресата 
те също са наричани „терори-
сти”).

Освен това основната те-
оретична постановка за „про-
пагандата на дело” – че всеки 
човек чака шанса да се присъ-
едини към бунта, – се оказва 
невярна. Всъщност хората са 
продукт на системата, в коя-
то живеят; следователно те 
вярват на повечето митове, 
създадени от нея. С изоста-
вянето на „пропагандата на 
дело” анархистите се връщат 
към своето истинско дело – 
насърчаването на класовата 
борба и процеса на самоосво-
бождение. Това връщане към 
корените на анархизма става 
видимо от възхода на анархо-
синдикализма след 1890 г.

Въпреки несъгласието на 
повечето анархисти с так-
тиката на пропагандата на 
дело, малцина от тях виждат 
в нея тероризъм или изключ-
ват използването на сила при 
всякакви обстоятелства. Об-
стрелването на село по вре-
ме на война, защото в него 
може да има враг, е терори-
зъм, докато убийството на 
диктатора или ръководителя 

на една репресивна държава е 
защита в най-добрия случай 
или отмъщение в най-лошия. 
Анархистите смятат, че ако 
тероризмът е „убийството 
на невинни хора”, то държава-
та е най-големият терорист 
(притежаващ най-модерните 
и най-разрушителните оръ-
жия). Ако анархистите наис-
тина прибягват до „терорис-
тични действия”, те правят 
всичко възможно да не по-
страдат невинни хора и ни-
кога не са считали, че „косве-
ните поражения” са неизбеж-
но зло, за разлика от държава-
та. Затова повечето актове 
на „пропаганда на дело” са били 
насочени срещу конкретни 
представители на управлява-
щата класа и винаги са били в 
отговор на насилието на дър-
жавата и капиталистите.

Анархистите наистина са 
извършвали „терористични” 
актове, но това, което чес-
то се забравя, е, че членове-
те на други политически и ре-

лигиозни групи също са пра-
вили това. Групата за осво-
бождение на Лондон заявява: 
Има една истина, която из-
глежда винаги се забравя, ко-
гато някой бъде наречен анар-
хист за извършването на ня-
какъв насилствен акт. Безспо-
рен факт е, че насилието от 
незапомнени времена е отго-
вор на потиснатите и отча-
яните, когато опитите им да 
променят по мирен път усло-
вията, които са станали не-
поносими, са се оказвали не-
изпълними. Такива действия 
са резултат от насилие, агре-
сия или репресия,… не са плод 
на някакво убеждение, а идват 
от дълбините… на човешката 
природа. Цялата политическа 
и социална история е пълна с 
доказателства за това (Ема 
Голдман).

Тероризмът е широко из-
ползван от много други поли-
тически, социални и религиоз-
ни групи и партии. Например 
християни, мюсюлмани, марк-
систи, фашисти, републикан-
ци, патриоти, националисти, 
индуси, сикхи, евреи и са извър-
шили много терористични ак-
тове. Малко от тези движе-
ния се заклеймяват като „те-
рористични по своята същ-
ност” или неразривно свърза-
ни с насилието. Няма по-добър 
начин за дискредитиране и из-
пращане на нашето движение 
на заден план, освен чрез зло-
намерената фалшификация и 

премълчаване на факти, за да 
се представят неговите под-
дръжници за „луди бомбаджии” 
без убеждения и идеали, во-
дени само от безумното же-
лание да рушат. Така анархи-
стите се представят като 
заплаха за статуквото в об-
ществото.

Разбира се голяма част от 
толстоистите и представи-
телите на подобни движения 
се противопоставят на те-
роризма като морално непри-
емлив и непродуктивен. Та-
кова е мнението и на повече-
то анархисти, във всички дър-
жави и времена. Времето на 
анархистическия тероризъм 
отмина, настъпи ново време. 
В обобщение може да се каже, 
че само едно малцинство от 
терористите са били анар-
хисти и че малцинството от 
анархистите са терористи. 
Анархистическото движение 
като цяло винаги е признава-
ло, че социалните отношения 
не могат да бъдат разруше-
ни с бомби. В сравнение с на-
силието на държавата и капи-
тализма анархистическото 
насилие е капка в морето. За 
съжаление повечето хора си 
спомнят за действията на 
малкото анархисти, извърши-
ли насилие, а забравят за на-
силията и репресиите на дър-
жавата и капитала, които 
са предизвикали тези дейст-
вия. •

(следва)

Такива действия 
идват от 
дълбините на 
човешката 
природа
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бомба, която убива един поли-
цай. В суматохата полицията 
започва да стреля напосоки, 
при което загиват седем поли-
цаи и най-малко четирима ра-
ботници.

Осем анархисти, пряко или 
непряко свързани с организа-
торите на митинга, са арес-
тувани и обвинени в убий-
ството на полицая. Мъжете 
стават символ на борбата за 
работническите движения по 
цял свят. Четирима са екзеку-
тирани, а пети се самоубива 
преди екзекуцията. Събитие-
то става известно като „афе-
рата Хеймаркет” и осуетява 
постигането на целите на ра-
ботническите движения и бор-
бата за осемчасов работен 
ден. През 1890 г. е направен 
втори опит – този път в меж-
дународен мащаб – за органи-
зирана борба за осемчасов ра-
ботен ден. Допълнителна цел 
на събитието е да се почете 
паметта на убитите работ-
ници в „аферата Хеймаркет”. 
Въпреки че е замислено като 
еднократно мероприятие, от 
следващата година нататък 
Първи май започва да се чест-
ва като Международен ден на 
труда. Албърт Парсънс оста-
ва в историята най-вече като 
един от четиримата непри-

мирими от Чикаго, обесени за 
„аферата Хеймаркет”. Ема Гол-
дман е привлечена от анархи-
зма, след като чете за съби-
тията и екзекуциите, които 
по-късно описва като събити-
ята, които вдъхновиха моето 
духовно раждане и възпита-
ние. Тя нарича мъчениците от 
Хеймаркет оказали решаващо 
влияние в моя живот. Нейни-
ят съратник Александър Берк-
ман също нарича анархистите 
от Хеймаркет извор на силно 
и живо вдъхновение. Сред дру-
гите, чиито анархистки убеж-
дения кристализират под вли-
янието на „аферата Хеймар-
кет”, са Волтерин де Клер и 
„Големия Бил” Хейууд, един от 
основателите на международ-
ната синдикална организация 
на Промишлените работници 
по света (IWW). Голдман пише 
на историка Макс Нетлау, че 
„аферата Хеймаркет” е пробу-
дила социалното съзнание на 
стотици, може би хиляди хора.

Сред изтъкнатите работ-
нически организатори по това 
време са и двама анархоинди-
видуалисти, дописници в „Сво-
бода” (Liberty) на Бенджамин Тъ-
кър. Джо Лабади е анархоинди-
видуалист, работнически ор-
ганизатор, обществен деец, 
печатар, издател, публицист 
и поет. Той смята, че без по-
тисничеството на държава-

та, хората биха избрали да жи-
веят в хармония с великите 
закони на природата,… без да 
ограбват ближния с лихви, пе-
чалби, ренти и данъци. Той оба-
че е застъпник на обществе-
ното коопериране и общест-
вен контрол на водоснабдява-
нето, улиците и железниците. 
Макар да не подкрепя бунтов-
ния анархизъм на анархистите 
от Хеймаркет, той се бори за 
свободата на обвинените, за-
щото смята, че не те са из-
вършителите. През 1888 г. Ла-
бади организира Мичиганска-
та федерация на труда, става 
неин първи председател и се 
съюзява със Самюъл Гомпърс, 
основател на Американската 
федерация на труда (AFL) – най-

големият синдикат от начало-
то на 20-и век и част от най-
влиятелния днешен синдикат 
в САЩ, AFL-CIO.

Дайър Лъм е американски 
анархоиндивидуалист, работ-
нически деец и поет от 19-и 
век. Виден анархосиндикалист 
и ляв интелектуалец от 1880-
те години, той остава в исто-
рията като любим и духовен 
наставник на една от първите 
анархофеминистки Волтерин 
де Клер. Лъм е плодовит писа-
тел, автор на редица основни 
анархистки текстове, допи-
сник на множество издания – 
„Майка Земя” (Mother Earth), 
„Двадесети век” (Twentieth 
Century), „Свобода” (Liberty) на 
Тъкър, „Тревога” (The Alarm) на 
IWPA, „При открити врати” 
(The Open Court) и др. Той раз-
работва теория на „взаимопо-
мощта” за синдикатите и съ-
ответно е активен участник 
в Рицарите на труда (Knights of 
Labor) и по-късно популяризира 
антиполитическите страте-
гии в AFL. Разочарован от дви-
жението за освобождаване на 
робите, духовните течения 
и синдикалните реформисти, 
Лъм приема анархизма и се за-
стъпва за радикализирането 
на работниците, като стига 
до убеждението, че революци-
ята неизбежно ще включва въ-
оръжена борба между работ-

ническата класа и класата на 
работодателите. Убеден в не-
обходимостта от въоръжена 
борба за постигането на со-
циални промени, той се запис-
ва доброволец в Американска-
та гражданска война, която се 
надява, че тя ще сложи край на 
робството.

„Свободен глас на труда” 
(Freie Arbeiter Stimme) е най-
дълго излизалото анархистко 
периодично издание на идиш, 
основано първоначално като 
американски двойник на лон-
донския „Другар на работника” 
(Arbeter Fraynd) на Рудолф Ро-
кер. То започва да излиза през 
1890 г. и продължава под ре-
дакцията на Саул Яновски до 
1923 г. В него пишат Давид 
Еделщат, Ема Голдман, Аба Гор-
дин, Рудолф Рокер, Мойше Щар-
кман, Саул Яновски и др. Вест-
никът е известен също с пуб-
ликуваната поезия на ди юнге – 
поети на идиш от 1910-те и 
1920-те години.

IWW е основана в Чикаго 
през юни 1905 г. на конгрес от 
двеста социалисти, анархи-
сти и радикални синдикалисти 
от целите Съединени щати 
(предимно Западната федера-
ция на миньорите), които се 
противопоставят на полити-
ката на AFL. •

Wikipedia
(следва)
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j) Още по-лесно е да се опреде-
ли злото, от което днес стра-
да народът; той работи за 
другите и работата му – без 
свобода, без време за отдих 
и умствена дейност – ста-
ва недостойна и унизителна, 
като го потиска и убива. Той е 
принуден да работи за други-
те, защото, роден в нищета, 
без възпитание и разумно обу-
чение, морално поробен от ре-
лигиозни предразсъдъци, той 
е захвърлен в живота, невъо-
ръжен, лишен от авторитет, 
без инициатива и без собст-
вена воля. Принуден от гла-
да, за да се сдобие с жалък къс 
хляб, от най-ранна възраст 
той трябва да продава фи-
зическата си сила, своя труд 
при най-сурови условия, без да 
помисля и без да има матери-
алната възможност да поиска 
по-добри.

Под натиска на нуждата и 
на отчаянието понякога той 
вдига въстания, но без един-
ството и силата, съобщава-
ни чрез мисълта, лошо ръково-
ден и в по-голямата си част 
предаван и продаван от свои-
те вождове, почти винаги в 
пълно неведение как да тръг-
не срещу страданията си, 
често нанасяйки удари в лъж-
лива посока, поне до този мо-
мент той винаги се е прова-
лял в негодуванието си и умо-
рен от безплодната борба 
отново е попадал в предишно-

то робство. Това робство ще 
продължава дотогава, докога-
то капиталът експлоатира 
работните сили и докато об-
разованието, което в едно до-
бре организирано общество 
би трябвало да бъде за всички, 
ще развива само интелекта 
на привилегированата класа, 
с което ще предава в нейни 
ръце цялата умствена сфера 
на труда, оставяйки за наро-
да само грубото използване 
на неговите поробени физиче-
ски сили, обречени винаги да 
осъществяват идеи, които 
не му принадлежат.

Благодарение на това не-
справедливо и пагубно из-
вращение, трудът на народа 
става чисто механичен, на-
помнящ труда на добитъка 
и – обезчестен и презрян – ес-
тествено губи всякакви пра-
ва. Оттук произтича огро-
мното зло за обществото, 
както в политическо, така и 
в психическо и морално отно-
шение. Малцинството, полз-
ващо се от монопола над на-
уката, в резултат на това си 
предимство, бива поразено 
както в ума, така и в сърцето 
си до такава степен, че оглу-
пява от излишък на знания, за-
щото няма нищо по-вредно и 
по-безплодно от патентова-
на и привилегирована инте-
лигентност. От друга стра-
на, народът, напълно лишен 
от наука, потиснат от еже-
дневния механичен труд, кой-
то по-скоро го затъпява, от-

колкото развива неговите 
естествени интелектуални 
способности, лишен от свет-
лина, която би му показала 
пътя към неговото освобож-
дение, напразно ще се разкъс-
ва от принудителния си труд 
и тъй като численото му пре-
възходство е на негова стра-
на, той винаги ще бъде запла-
ха за съществуването на об-
ществото на властта и капи-
тала. Ето защо е необходимо 
да се премахне сегашното не-
справедливо разделение на ум-
ствения и физическия труд и 
те да бъдат организирани по 
различен начин. От това раз-
деление на труда страда сил-
но самата икономическа про-
изводителност на общество-
то: интелектът, откъснат 
от физическия труд, става 
невъзможен, изсъхва, дегене-
рира, докато физическата ра-
бота, отделена от ума, ста-
ва скучна и тъпа и при такова 
изкуствено разделяне нито 
една от двете страни не 
може да произведе и половина-
та от това, което биха могли 
и трябва да произведат два-
та вида труд, когато са ком-
бинирани в един нов социален 
синтез, за да се превърнат в 
единна производствена дей-
ност. Когато човекът на нау-
ката ще работи и човекът на 
труда ще мисли, интелигент-
ният и свободен труд ще се 
почита, като най-добрата 
украса и възхвала на човеш-
кия род, основана на негово-

то достойнство, на правото 
му, на проявата на неговата 
човешка мисъл, тогава чове-
чеството ще намери своето 
освобождение.

k) Интелигентният и сво-
боден труд по необходимост 
ще бъде задружен. Всеки ще 
има свободен избор да се обе-
дини или не с другите в тру-
да; няма съмнение обаче, че с 
изключение на работи, свър-
зани с въображението, чиято 
същност изисква концентра-
ция на интелекта на индиви-
да, във всички индустриални 
и дори научни и художестве-
ни начинания, които позво-
ляват сътрудничеството, 
всички ще предпочетат да 
работят колективно по прос-
тата причина, че такъв труд 
повишава производителнос-
тта на всеки отделен човек 
по най-удивителен начин, по-
ради което всеки член и съ-
трудник на производствено-
то сдружение ще заработва 
много повече с много по-мал-
ко време и труд. Когато тези 
производствени сдружения 
не са съставени вече от роби, 
а ще станат стопани и соб-
ственици на средствата за 
производство, от които се 
нуждаят, те ще видят в сре-
дата си, наред с работниче-
ските сили, освободени благо-
дарение на универсалното об-
разование, и сътрудници от 
всички специални сили на ин-
телекта, необходими за всяко 
предприятие; когато те, обе-

динени, винаги свободно, в съ-
ответствие с нуждите си и 
по най-подходящия начин, пре-
косяват рано или късно нацио-
налните граници, ще образу-
ват огромната интернацио-
нална икономическа федера-
ция; когато ръководещият я 
Конгрес ще разполага с един 
толкова всеобемащ, колкото 
и подробен и точен статис-
тически материал, какъвто 
днес не може да съществува, 
комбиниращ нуждите и раз-
пределението, ще насочва, ус-
тановява и разпределя произ-
водството на световната 
индустрия между отделните 
страни, така че да няма ни-
кога повече напреднали и изо-
ставащи народи, да няма ико-
номически, индустриални или 
финансови кризи, нито прину-
дително спиране, бедствия, 
нужди и загуби на производ-
ството – тогава човешкият 
труд, източник на свобода за 
всички, ще възроди света за 
нов живот.

l) Земята с всичките си 
природни богатства – соб-
ственост на всички – ще бъде 
пазена от тези, които я кул-
тивират.

m) Жената по своята при-
рода е различна от мъжа, но не 
му отстъпва по нищо, трудо-
любива и свободна като него 
тя ще бъде обявена за равна 
нему във всички политически 
и социални права, както и във 
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всички политически и социал-
ни функции и задължения.

n) Премахване, но не на ес-
тественото, а на узаконе-
ното семейство, основано 
на гражданското право и на 
правото на собственост. 
Църковният и гражданският 
брак ще се заменят със сво-
бодния брак. Двама възраст-
ни от различен пол имат пра-
вото по собствено желание 
и собствена свободна воля, 
съгласно своите интереси и 
сърдечни чувства, да се съ-
бират и разделят, без обще-
ството да има правото да 
възпрепятства техния съюз 
или да ги задължава да го про-
дължават против волята им. 
Предвид отмяната на пра-
вото на наследяване и осигу-
ряването на възпитанието 
на децата от обществото, 
всички аргументи, които все 
още често се цитират в пол-
за на политическото и граж-
данско освещаване на нера-
зтрогвания брак, ще изчез-
нат и на съюза на половете 
трябва да бъде предоставе-
на пълна свобода, която и в 
този случай, както във всички 
останали, е предпоставка за 
искрена нравственост. В сво-
бодния брак мъжът и жената 
трябва да се радват еднакво 
на безусловна свобода. Нито 
силата на страстта, нито 
по-рано доброволно предос-
тавените права, не трябва 

да служат като оправдание 
за посегателството на една-
та страна срещу свободата 
на другата – всяко насилие в 
тази посока трябва да се счи-
та за престъпление.

о) През целия период на бре-
менността до раждането на 
детето жената има право на 
издръжка от страна на обще-
ството, която се дава не за 
сметка на майката, а за смет-
ка на детето; майка, която 
храни и отглежда децата си, 
има също правото да получа-
ва от обществото възстано-
вяване на нейните разходи за 
отглеждането и издръжката 
им и възнаграждение за тру-
да, който тя полага за тях.

р) Родителят получава пра-
вото да задържа децата си и 
да ги възпитава под най-вни-
мателното наблюдение на об-
ществото, което винаги ще 
има правото и задължението 
да ги отнеме от родители-
те им, ако последните демо-
рализират децата си с лошия 
пример, неправилното възпи-
тание или жестокото и нечо-
вешко отношение, които мо-
гат да попречат на тяхното 
развитие.

q) Децата не принадлежат 
нито на родителите, нито 
на обществото, те принадле-
жат на себе си и на бъдещата 
си свобода. Като деца, докато 
достигнат възрастта на сво-
бодата, те са само в състоя-
ние на потенциална свобода 
и затова трябва да се подчи-

няват на режима на автори-
тета. Родителите са техни-
те естествени настойници, 
това е вярно, но все пак тех-
ният легитимен и върховен 
настойник е общество, чи-
ето право и задължение е да 
се занимава с тях, тъй като 
тяхното бъдеще зависи от 
интелектуалните и морални 
напътствия, които то ще им 
предаде, а на възрастните об-
ществото може да даде сво-
бода само ако спазват услови-
ята за възпитанието на мало-
летните и непълнолетните.

r) Училището трябва да за-
мени църквата с тази огро-
мна разлика, че докато църк-
вата със своята религиозно-
образователна дейност има 
само една цел – да увековечи 
режима на човешкото непъл-
нолетие и на така наречения 
божествен авторитет, въз-
питанието и образованието, 
дадено от освободеното от 
държавата и капитала учили-
ще, напротив, има единстве-
на цел да даде на децата до 
достигане на пълнолетие 
действително освобождение, 
така че възпитанието и обра-
зованието да не бъдат нищо 
повече от постепенното и 
последователно посвеще-
ние в свобода чрез трикрат-
но развитие: на физическата 
сила, на ума и на волята на 
децата. Разумът, истината, 
справедливостта, уважение-
то към човека, съзнанието за 
собствено достойнство, со-

лидарно и неразривно свърза-
но с човешкото достойнство 
на другите, любовта към сво-
бодата за себе си и за всички 
останали, култът към труда 
като основа и условие за вся-
ко човешко право, презрение-
то към робството и бездели-
ето, безсмислието и лъжата, 
несправедливостта и малоду-
шието – това са принципите, 
които трябва да бъдат поло-
жени в основата на общест-
веното възпитание. Първо 
трябва да се образоват и въз-
питат хората, след това да 
се обучат работниците, спе-
циалисти и граждани. Кога-
то децата наближат зряла 
възраст, началото на авто-
ритета трябва да отстъпи 
естественото си място във 
възпитанието на принципа на 
свободата, така че юношите, 
които са достигнали зрялост 
по времето, когато училище-
то ги е направило свободни, 
да са забравили, че като деца 
са били насочвани и ръководе-
ни от нещо друго, освен от 
свободата. Уважението към 
човека, този ембрион на сво-
бодата, трябва да остава, 
дори при най-строгите и без-
условни прояви на авторите-
та. Цялото морално възпита-
ние се заключава в следното: 
внушете това уважение у де-
цата и вие ще направите хора 
от тях.

В края на основното и сред-
ното образование децата, 
в съответствие с техните 

способности и наклонности, 
ще изберат по съвета и пояс-
нението, но не по принуда на 
по-възрастните, висше или 
специално учебно заведение. В 
същото време всеки трябва 
да изучава на теория и прак-
тика най-привлекателния за 
него отрасъл, като срещу 
труда си в него ще получи от 
обществото издръжка за уни-
верситета.

s) Младият човек, навър-
шил пълнолетие, се обявява 
за свободен и става отгово-
рен и безспорен господар на 
своите действия. За да се от-
плати за грижите, които об-
ществото е положило за него 
през детството му, послед-
ното ще изисква от него три 
неща: той трябва да остане 
свободен, да живее от тру-
да си и да уважава свобода-
та на другите. Тъй като прес-
тъпленията и пороците, от 
които страда съвременното 
общество, са изключителен 
продукт на лошата му соци-
ална организация, можем да 
бъдем сигурни, че с революци-
ята и образованието, основа-
ни на разума, справедливост-
та, свободата, уважението 
към хората и пълното равен-
ство, доброто ще се превър-
не в правило, докато злото 
ще бъде болезнено изключе-
ние, което под всемогъщото 
влияние на нравственото об-
ществено мнение ще се сре-
ща все по-рядко. •

(следва)

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Из „Революционния катехизис“ на Бакунин
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КРИТИКА

Невежество или слугинаж?
З А  Д Н Е Ш Н И Т Е  Р У С К И  ( И  Н Е  С А М О )  „ Л А К Е Й С Т В А Щ И  Ц А Р Е П О К Л О Н Н И Ц И ”

Борис Николаевич Кашников 
е един от развъдилите се 
като попови лъжички профе-
сори (от Факултета по хума-
нитарни науки на Московския 
университет, д-р по филосо-
фия и културология). Със ста-
тията си в сборник от науч-
ни трудове, озаглавена Етич-
но съдържание и значение на 
руския тероризъм от края на 
19 и началото на 20 век, той 
демонстрира как се прави ка-
зионна „наука”. Ето някои „фи-
лософски” бисери от нея:

Историческите национал-
ни и чужди влияния са твор-
чески преработени от много-
бройните идеолози на руския 
тероризъм, сред които особе-
на роля имат Михаил Бакунин, 
Пьотр Ткачов, Николай Моро-
зов и Николай Михайловски. 
Всеки от тях има особени и 
напълно независими заслуги 
пред терора. Бакунин издига 
терора до ранг на социален 
идеал и дава на руския анархи-
зъм забележителен терорис-
тичен смисъл…

… Да разгледаме основни-
те елементи на идеологиче-
ското одеяние на руския те-
рор. М. А. Бакунин (1814–1876) 
като последовател на Хегел 
развива идеята за човешкото 

право на неограничена свобо-
да, разбирана като най-велик 
социален идеал. Тази свобода 
не толерира никаква центра-
лизация и монопол и следова-
телно може да бъде само сво-
бодно сдружаване на комуни. 
В борбата за тази кауза Ба-
кунин разчита главно на бун-
та на потиснатите народни 
маси. Бакунин не е последова-
тел на якобинците, той от-
хвърля заговорническата ре-
волюция, но приветства те-
рора. Той е против диктату-
рата на революционното мал-
цинство, предрича неизбеж-
ната поява на нов авторита-
ризъм. Само свободното на-
родно въстание, основано на 
свободното чувство на про-
тест, може да бъде източ-
ник на новия справедлив ред. 
Може би именно този – много 
мъгляв на пръв поглед – идеал 
вдъхновява най-силно привър-
жениците на терора в Русия, 
повечето от които са анар-
хисти и престъпници…

… Последователите на Ба-
кунин и Кропоткин са още по-
склонни на индивидуален те-
рор. За разлика от есерите 
обаче те нямат нито цен-
трална координация, нито 
тяхната дисциплина. Десет-

ки малко свързани помежду си 
организации на „Черно знаме” 
водят собствена война сре-
щу империята. Като прави-
ло те изобщо не се интере-
суват от съображения за про-
порционалност и разгранича-
ване. Всяко официално лице 
или предприемач може да ста-
не тяхна жертва. Те споде-
лят убежденията на Прудон, 
че собствеността не е нищо 
повече от кражба. Често при-
бягват до банално изнудване 
и заплашват със смърт тези 
(главно еврейски предприе-
мачи), които отказват да 
им платят. Както свидетел-
ства Анна Гейфман, от 17 хи-
ляди жертви на революцион-
ния терор от 1901–1916 г. 
лъвският пай е на съвестта 
на анархистите. Безразбор-
ното насилие с цел създаване 
на обща паника е същността 
на тяхната тактика и най-
сигурният път към общата 
анархия (майка на реда) и най-
справедливото общество…

… С най-печална слава се 
ползват особен род анархи-
сти, наричащи се „Безмоти-
вници”, именно защото прак-
тикуват немотивиран те-
рор. Следвайки заветите на 
Бакунин, те вярват, че ис-

тинската революционност 
се концентрира само върху 
най-ниските стъпала на соци-
алната стълба и поради това 
не се стесняват от сътруд-
ничеството си с изметта 
на обществото, включител-
но престъпниците. За разли-
ка от престъпниците обаче 
те често демонстрират лич-
на смелост и революционна 
идейна убеденост. В повече-
то случаи личният им морал е 
вдъхновен от ницшеанските 
идеали за свръхчовека…

Руският „учен” не е сам в 
говнишарската си дейност 
за оклепването на анархи-
стите. В САЩ се подвиза-
ва гореспоменатата му ко-
лежка Анна Гейфман (родена 
през 1962 г. в Ленинград) – 
американски и израелски ис-
торик, пусната в 1976 г. от 
бившия СССР да замине в Из-
раел при сънародниците си, 
но вместо това се озовава 
отвъд океана. В своята кни-
га Революционният терор в 
Русия от 1894 до 1917 годи-
на в 4-та глава, под Теория на 
анархизма, тя пише: Анархис-
тическото движение не вна-
ся нищо ново в теоретична-
та обосновка на въоръжена-
та борба в Русия. Едно тяхно 

„възвание” от 1909 г. съдържа 
сентенции и призиви от рода 
на: „Грабвайте кирки и чуко-
ве срещу отровното диха-
ние на цивилизацията! Подри-
вайте основите на древните 
градове! Всичко е наше, вън 
от нас – само смърт… Всич-
ки на улицата! Напред! Разру-
шавайте! Убивайте!” В друга 
прокламация: „Работническа-
та класа не трябва да прави 
разлика между формите на 
управление и затова както в 
Зимния дворец, така и в демо-
кратичния парламент и във 
всяко държавно учреждение 
работникът-революционер 
може да се яви само… с бом-
ба!” и т. н. Размесвайки клеве-
тата с истината на десетки 
страници, все в същия дух ру-
ско-еврейско-американската 
„историчка” запознава свои-
те читатели с „теорията на 
анархизма”…

Не е удивително, че и хора 
от ранга на покойния Бже-
жински, подали се на класо-
вата си ненавист, се позова-
ват на подобни „учени” и пи-
шат за Бакунин, че бил Папа-
та на световния тероризъм, 
вдъхновил ученици като Оса-
ма бин Ладен, удобно „забра-
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1. Неизвестен извършител 400 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2021 СВОБОДНА  МИСЪЛ

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 01.12.1924 г. в София 

под редакцията на Хрис-
то Табаков започва да из-
лиза анархистическият 
вестник „Свободно дело”.

• На 02.12.1902 г. е роден 
анархистът Йордан Ан-
гелов Шопов, убит през 
1943 г. като ятак.

• На 04.12.1944 г. в София 
под редакцията на Георги 
Карамихайлов се подновя-
ва легалното издаване на 
вестник „Работническа 
мисъл” след десетгодиш-
на забрана. Скоро вестни-
кът е забранен отново.

• На 05.12.1908 г. в Разград 
под редакцията на Вър-
бан Килифарски започва да 
излиза вестник „Безвлас-
тие”.

• На 05.12.1924 г. при сраже-
ние с полицията в Злати-
ца загива анархистът Ми-
хаил Динчев Цицелков.

• На 07.12.1853 г. в Италия 
е роден теоретикът на 
анархизма Енрико Мала-
теста.

• На 09.12.1842 г. е роден 
Пьотр Алексеевич Кро-
поткин.

• На 11.12.1984 г. в София 
умира анархистът Тоне 
Василев, политически за-
творник по време на бол-
шевишкия режим.

• На 12.12.1995 г. в село Бал-
ван умира анархистът 
Христо Колев Йорданов – 
един от най-дългогодиш-
ните политически за-
творници и концлагерис-
ти при монархисткия и 
болшевишкия режим.

• На 13.12.1997 г. в село Чу-
ковец умира анархистът 
Георги Донев, концлаге-
рист от Белене.

• На 16.12.1848 г. са извър-
шени масови арести на 
анархисти в цялата стра-
на, след което над 600 
анархисти са въдворени в 
лагери.

• На 19.12.1862 г. в село Див-
дядово е роден Никола 
Стойнов, един от първи-
те български анархисти, 
учител, издател и редак-
тор. Участвал в основа-
ването на БЗНС.

• На 24.12.1895 г. умира ру-
ският писател и рево-
люционер Сергей Ми-
хайлович Кравчински – 
Степняк.

• На 30.12.1990 г. в Бургас 
умира анархистът Ганчо 
Бойчев

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

вяйки” да съобщят, че Осама 
е обучен от собствените му 
убийци от спецслужбите на 
втората „родина” на „Збиг”.

Каква е в действителност 
позицията на Бакунин за 
индивидуалния терор?

На 4 април 1866 г. Дмитрий 
Каракозов стреля по импера-
тора в Лятната градина в 
Санкт Петербург. Селянинът 
Комисаров, който тогава е 
сред тълпата, блъска ръката 
на стрелеца. Опитът за поку-
шение е неуспешен. В статия 
в своя „Колокол” Херцен осъж-
да атентата срещу Алексан-
дър II.

Изстрелът на 4 април не ни 
беше по сърце – пише той. – 
Очаквахме от него бедствия, 
бяхме възмутени от отговор-
ността, която пое върху себе 
си някакъв фанатик. Ние мра-
зим изненадите на именните 
дни, на площадите: първите 
никога не успяват, вторите 
почти винаги са вредни. Само 
сред разложените и диви на-
роди историята си пробива 
път с убийства.

И по-нататък: Луд, фана-
тик или озлобен човек от дво-
рянството стреля по сувере-
на; необикновеното присъст-

вие на духа на младия селянин, 
неговата светкавична бързи-
на, съобразителност и сръч-
ност спасяват Императора.

Възмутен от статията, 
в писмото си до Херцен Баку-
нин пише:

За нищо на света не бих 
хвърлил камък по Каракозов и 
не бих го нарекъл в печата „фа-
натик или озлобен човек от 
дворянството”.

Аз също като теб не очак-
вам и най-малката полза от 
цареубийството в Русия, го-
тов съм дори да се съглася, че 
то положително е вредно, за-
щото ще предизвика времен-
на реакция в полза на царя, но 
изобщо няма да се учудя, че не 
всички споделят това мнение 
и че под тежестта на наис-
тина непоносимото положе-
ние ще кажат, че се е намерил 
човек, по-малко развит фило-
софски, но по-енергичен от 
нас, който е смятал, че Горди-
евият възел може да бъде раз-
сечен с един удар. Въпреки те-
оретичната му грешка, ние 
не можем да му откажем ува-
жението си и сме длъжни да го 
признаем за „наш” пред гнусна-
та тълпа от лакействащи ца-
репоклонници. В противовес 
на това, в твоята статия ти 
възхваляваш „необикновено-
то присъствие на духа на мла-
дия селянин, неговата светка-

вична бързина, съобразител-
ност и сръчност”. Мили мой 
Херцен, това е много лошо, не 
ти подобава и е смешно и не-
лепо.

Аз също не съм склонен на 
индивидуален терор, но не 
мога да не призная за наш Сер-
гей Нечаев, който пише в На-
родная расправа: На тези жур-
налисти, които с лъст и изма-
ма служат на властта в бор-
бата ґ с революционерите, 
трябва да се отрежат езици-
те и пръстите на ръцете, за 
да не могат да изричат и пи-
шат лъжи…

Колкото до морала на анар-
хистите, нашата история из-
обилства със стотици хиля-
ди бойци, загинали в борбата 
за Хляб и Свобода по всички 
меридиани и паралели върху 
петте континента. Ще спо-
менем само „Гемиджиите” (со-
лунските атентатори). Това 
са млади момчета, някои още 
не навършили пълнолетие. 
Най-възрастният – Орце Поп-
йорданов – е на 23 години. Те 
знаят, че от техните бомби 
и от репресиите на султан-
ската власт ще паднат и не-
винни жертви и затова реша-
ват, че нямат право да живе-
ят след това и загиват със 
смъртта на храбрите. Такъв 
е анархистическият морал… •

Георги Константинов

КРИТИКА

Невежество или слугинаж?
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За днешните проблеми и характеристики на анархизма
» » » продължава от миналия брой

Какво мислите за значи-
телното използване на со-
циалните медии от анархи-
стите?

Анархистите от Беларус, 
Украйна и Русия не само из-
ползват социалните мрежи 
активно, но те са един от ос-
новните методи за пропаган-
да сред широката обществе-
ност. Там развиват сайтове-
те си не само легалисти, но и 
бунтовнически групи. Най-по-
пулярната социална мрежа ВK 
обаче е под пълния контрол и 
надзор на специалните служ-
би, алтернативните социални 
мрежи също не гарантират си-
гурността и хората непрекъс-
нато са съдени за свои публи-
кации в тях. Нашият колектив 
умишлено отказа да поддър-
жа каналите си в социалните 
мрежи. Отчасти това се дъл-
жи на липсата на безопасност 
и на нашето нежелание да съз-
даваме доброволно бази данни 
за разузнавателните служби, 
които несъмнено разработ-
ват връзките на всеки, който 
ги използва. По искане на спе-
циалните служби и полицията 
администрацията на всяка со-
циална мрежа може да блокира 
незабавно достъпа на публика-
та до нашите сайтове.

Освен за сигурността, сме 
загрижени от тенденцията на 
информационното общество 
да възприема повърхностно 
съдържанието. Вместо да че-
тат сериозни аналитични 
статии и книги, анархистите 
(следвайки примера на обще-
ството) все повече живеят с 
новинарския поток. Нивото на 
теоретична подготовка нама-
лява, идеите се заменят с емо-
ционалност, символика, есте-
тика. Анархистите се увли-
чат от създаването на крех-
ка инфраструктура в социал-
ните мрежи в ущърб на разви-
тието на уебсайтовете и пе-
чатните медии. Освен това 
властта получи възможност 
да унищожи по-голямата част 
от анархистическото инфор-
мационно пространство и 
колкото по-скоро това се слу-
чи, толкова по-добре. Може би 
това ще вразуми другарите.

Ще отбележим, че държава-
та губи контрол над интер-
нет. Например властта не 
успя да блокира платформата 
за съобщения Telegram и тя се 
превърна в ключова за алтер-
нативните медии. Броят на 
хората, които критикуват 
и хулят властта, нарасна до-
толкова, че дори репресиите 
не могат да спрат тази кри-
тична маса на неуважение към 
властите, макар че за споделя-
не на съобщения хората се из-
пращат в затвора, от няколко 
месеца до 5 години.

Нашата критика се свежда 
до следното:

Тук и сега

Все по-често потребителите 
четат само заглавията и ня-
колко реда, форматът на ста-

тия с 3-5 абзаца стана повсе-
местен. По-рано това създа-
ваше възможност за новини, 
но не и за анализ или теория. 
Пороят от информация кара 
хората само да преглеждат 
по диагонал новите публика-
ции. Те четат само „новини 
от последния час”. Ако пише-
те за нещо друго, все едно ви 
няма. Самият формат на со-
циалните мрежи не е подхо-
дящ за структуриране и орга-
низиране на информация. Поч-
ти е невъзможно да се наме-
ри нещо съществено в тази 
кочина.

За повече лайкове

С разгръщането на групите 
в социалните мрежи задача-
та да просвещаваш отстъпи 
място на желанието да набе-
реш възможно най-много по-
сещения, „лайкове” и „следов-
ници”. Запитайте се доколко 
това отразява реално задъл-
бочения прочит в една систе-
ма за картечно подаване на 
информация?

Телеграфната реалност

Събитията по света се въз-
приемат през призмата на 
новинарския поток, което 
тотално изкривява възпри-
емането на реалността. Оп-
итайте да проследите да ре-
чем войната в Сирия по нови-
ните в социалните мрежи, а 
след това прочетете за съ-
щите събития в статии в 
списания и книги. Ще получи-
те коренно различна предста-
ва, ще видите съществени – и 
общоизвестни – събития, ос-
танали зад кадър в информа-
ционния поток.

Последиците

Вместо плеяда от анархиче-
ски сайтове, предоставящи 
качествено, филтрирано от 
плявата съдържание, имаме 
купища групи и канали, които 
направо те отвращават от 
четенето. Читателите на 
подобни „публични групи” обик-
новено си нямат хабер дори 
от основите на анархизма, 
което личи както по съдър-
жанието, така и по самото 
ниво на дискусиите. Вместо 
качествен и организационен 
ръст, с времето се легитими-
ра повърхностното. Начина-
ещите смятат, че това е ни-
вото. Количеството не пре-
минава в качество. Гонитба-
та за бройки „следовници” за-
въртя главата на много анар-
хисти, които започнаха да 
отъждествяват бройката на 
„абонатите” на своите кана-

ли с реалното влияние и сила 
на групата.

Дългоочакваното нажежа-
ване на ситуацията в Русия на 
практика протича без анархи-
стите. Тук няма място за оп-
равдания: това е пълен провал. 
Обърнете внимание, че трите 
най-шумни събития – „Мрежа-
та”, Жлобицки и Мифтахов, – 
благодарение на които в най-
новата руска история за анар-
хизма за пръв път чуха мили-
они, десетки милиони хора, се 
оказаха основани на насилие-
то или свързани с насилие (съ-
ответно взрив, създаване на 
нелегална въоръжена организа-
ция, изработка на детонатор).

Уязвимост

Освен присъщите недоста-
тъци на „публичните групи”, 
ситуацията се утежнява от 
тяхната въпиеща уязвимост. 
На администрацията на со-
циалните мрежи нищо не ґ 
коства да блокира групата – 
дългогодишен труд може да 
отиде на вятъра във всеки 
един момент. Така в Беларус 
блокираха групите във ВК на 
Прамень („Лъч” на белоруски – 
б. ред.) и Революционно дейст-
вие (РД), поради което те – 
напълно логично – изобщо се 
отказаха да ги правят.

Дори прехвалени-
ят Telegram блокира. На 
31.03.2019 г. администраци-
ята на „телеграмката” бло-
кира чата на РД. Основният 
проблем с уязвимостта за 
нас обаче не е блокирането, 
а това, че социалните мрежи 
са прозрачни за репресивни-
те органи – те могат за нула 
време да получат IP адреса на 
ползвателя.

Възможните стъпки

Социалните мрежи и плат-
формите за съобщения имат 
неоценим принос за пробуж-
дането на обществото, но-
вото сплотяване на хората 
след коматозното постсъ-
ветско отчуждаване. Тряб-
ва да се научим действител-
но да ги използваме, а не да 
подражаваме на тоя и на оня. 
Вместо да правим свои анар-
хистки публични групи, пред-
лагаме за пропагандата да 
използваме съществуващи-
те масови такива. Там има 
много по-голяма аудитория и 
няма нужда да губим време и 
сили в поддържане на ресурса. 
Като анализираме репликите 
на ползвателите, можем да 
ги привличаме към своя сайт 
и програма с лични съобщения. 
Сайтът, а не групата, тряб-
ва да бъде мястото за при-

вличане на нови хора. Когато 
има шумни събития, е мно-
го важно да се мобилизираме 
и да ги коментираме. Някол-
ко десетки съобщения в анар-
хистки дух се набиват в очи, 
дори сред няколко хиляди „ко-
ментара”. Ефектът рязко се 
засилва, ако се коментира на 
живо в излъчвани предавания. 
Не става дума само за новини, 
а и за лекции, дебати, гледани 
от стотици хиляди хора – не 
е трудно да се следят обяви-
те. Днес едно от най-важни-
те умения за използване на 
интернет е информационна-
та хигиена. Това означава съз-
нателно ограничаване на чес-
тотата на четене на новини, 
внимателен подбор на източ-
ниците на информация, отде-
ляне най-много време на чете-
нето на книги и съдържател-
ни статии. Трябва да създава-
ме само качествено съдържа-
ние (а не плява от ден до плад-
не), за да се откроим в инфор-
мационния поток.

Русия се революционизира. 
Недоволството от властта 
расте именно поради социал-
ната несправедливост. На на-
родните протести се чуват 
лозунги за пряка и електронна 
демокрация, даже либералите 
разсъждават за „остър дефи-
цит от демокрация”. Навлиза-
ме в период на дълбоки сътре-
сения, но в явния дефицит от 
анархия самите анархисти ни-
какви не се чуват. През 1917 г. 
идеите за Съветите и обоб-
ществяването на икономика-
та успяват да завладеят на-
рода за няколко месеца. Трябва 
да представяме анархизма в 
съвременна форма за всяка со-
циална група, на достъпен за 
нея език, за да фокусираме ес-
тествения народен стремеж 
към свобода и справедливост.

Има ли анархистки вест-
ници (в печатен вид), които 
се разпространяват сред 
другарите? Какви позиции 
заемат?

По едно време имаше мно-
го, но вече практически не ос-
танаха. От оцелелите перио-
дични издания можем да отбе-
лежим старото списание Ав-
тоном, което излиза вече 20 
години. Електронните изда-
ния бързо изместват печат-
ните – за цели социални гру-
пи печатните издания изглеж-
дат архаично. Съдържателни 
брошури още се издават за 
използване вътре в движение-
то, но и това затихва. Обек-
тивно погледнато електрон-
ният формат е по-операти-
вен, по-безопасен (ако се спаз-
ват мерките за сигурност), 
по-евтин и не може да се из-
земе при обиск (ако дискът 

е шифрован). При днешното 
раздробено движение за мно-
зина анархисти друг път вече 
няма, откритото поле за дей-
ност силно се сви, периодич-
ните издания няма къде да се 
разпространяват, а малцина 
ще си дадат адреса за разпра-
щане по пощата.

В обществото тече про-
цес на изместване не само 
на печатните периодични из-
дания, а на периодиката като 
цяло. Тя се заменя от канали-
те на социалните мрежи, кои-
то ретранслират непрекъс-
нат новинарски поток. Дали 
тази тенденция ще продължи, 
или ще настъпи някакъв об-
рат, засега не е ясно. Това яв-
ление смъкна летвата за вли-
зане в политиката, каналите 
в интернет се четат редов-
но от огромен брой хора от 
най-широки социални кръгове. 
Това обаче смъква и качество-
то, шири се така нареченото 
„цифрово изпростяване”.

Има ли анархистки кни-
гоиздатели и ако има, на 
какви теми?

Да, има неколцина и ни рад-
ва, че броят им расте. Публи-
куват както руски автори, 
така и преводи на чужда ли-
тература – тяхното количе-
ство нарасна многократно. 
Някои от тях са РТП (Радикал-
на теория и практика), Lixoy-
Star, Черный Квадрат, Самооп-
ределение.

Тематиката е най-различ-
на: класика и съвременност, 
история и теория, практика 
и анализи.

Как се разпространява 
анархистката пропаганда?

99% се разпространява 
през сайтовете, социалните 
мрежи и каналите в Telegram. 
Идеите също така се разпрос-
траняват практически по ка-
нали в YouTube, много инте-
лектуалци в своите видеокли-
пове декларират открито 
съпричастност и даже под-
крепа за една или друга фор-
ма на анархизъм. За момента 
идеи на анархизма особено 
активно разпространяват в 
YouTube така наречените ли-
бертарианци – „анархокапи-
талистите”. Те разбира се са 
идеологически противници за 
останалите анархисти, но въ-
преки това, благодарение на 
интернет, влиянието на иде-
ите за общество без държава 
вече достига до почти всички 
слоеве на руското общество.

Има ли анархистки биб-
лиотеки или места за раз-
пространение на печатни 
материали?

Малко са и не са много по-
пулярни – такива места обик-
новено се наблюдават, а кни-
гите се намират в интернет. 
За една група е голяма сполу-
ка, ако намери принтер – пе-
чатането на листовки напри-
мер е постоянен проблем. Ос-
тавянето на следи на домаш-
ния или служебния принтер е 
опасно, при обиск полицията 
може да „идентифицира” прин-
тера. •

(следва)

Днес едно от най-важните умения 
за използване на интернет е 
информационната хигиена


