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Екоанархизъм или 
глобална катастрофа?

Социализмът се оказа утопия 
и очарованието му се изпари. 
Социализмът е мъртъв. Тези 
и подобни изявления могат 
да бъдат чути днес от всич-
ки страни. Кого погребват 
тук? Тоталитарния ленински 
ред? Да, разбира се. Но само 
него ли? Не сме ли свидетели 
на своеобразна преоценка на 
ценностите, при това на та-
кива, които по никакъв начин 
не се ограничават в рамките 
на болшевишкия модел? Нека 
да се вслушаме в аргументи-
те, идващи от погребалната 
тълпа. Стига експерименти, 
стига утопии! Долу мечтите 
за светло бъдеще, „сънищата 
за нещо Голямо” – дайте ни га-
рантираното и сито насто-
яще! Доста фантазии и иде-
али – това са илюзии! Истин-
ни са само сития корем и пъл-
ната кесия – това е триумфи-
ращата психология на самодо-
волния филистер…

Виновен ли е естествени-
ят човешки стремеж към сво-
бода, равенство, щастие, хар-
мония, взаимопомощ за това, 

че тираните са го използ-
вали и са прикривали свое-
то царство с тези красиви 
думи? Виновен ли е Христос 
за зверствата на инквизици-
ята? И така, какво умря? Со-
циализмът ли, или нещо, об-
вито с плаща му? Както про-
тивниците на социалистиче-
ската идея, така и апологети-
те на претърпелия поражение 
строй тук се оказват единни 
и това е невероятно харак-
терно. И за едните, и за други-
те именно социализмът, пре-
търпял поражение, е разбит, 
отстъпва, умира.

На Земята още не е съ-
ществувал Социализъм – писа 
обаче германският револю-
ционер Руди Дуке още през 
1963 г. Оттогава са изминали 
57 години, но тези думи все 
още остават горчивата ис-
тина. Нека не пеем погребал-
на песен за нещо, което още 
не е родено!

Индустриалният 
капитализъм и митът за 
двете системи

Всичко това съвсем не е пре-
допределеният отгоре, ре-
лигиозен „край на света”, не 
е Апокалипсис или Армаге-
дон, родени в умопомрачено-
то съзнание. Не, това, уви, е 
напълно естественият ре-
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100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА МЪРИ БУКЧИН

Наследството на Мъри 
Букчин: синдикалистка 
критика

На 14 януари се навършват 
100 години от рождението 
на Мъри Букчин. Може би си 
струва да разгледаме прино-
са му към радикалната поли-
тика.

Букчин участва в комунис-
тическото младежко движе-
ние през 30-те години на ми-
налия век. В крайна сметка 
той изоставя официалните 
марксистки организации, за 
да се обърне към безвластния 
социализъм. Основна харак-
теристика на политически-
те убеждения на Букчин от 
шестдесетте години до края 
на живота му е неговата опо-
зиция на ориентацията на ра-
ботническа борба, която е от 
основно значение за синдика-
лизма и мнозина анархисти – 
и марксисти – от края на 19-и 
век и началото на 20-и век.

След Втората световна 
война общите стачки и ма-
щабните улични битки на ра-
ботниците от тридесетте 
години са замиращ спомен. 
Следвоенните години консо-
лидират консервативната 
бюрокрация в профсъюзите. 
Американската работниче-
ска класа през 60-те години 
на миналия век вече няма го-
лямото „войнствено малцин-

ство” от радикални работни-
ци, характерно за американ-
ските работни места от на-
чалото на века до Втората 
световна война. Това кара ня-
кои радикали да търсят нов 
„агент” на революционната 
промяна. Букчин е пример за 
този начин на мислене:

Противно на очакванията 
на Маркс индустриалната ра-
ботническа класа сега намаля-
ва като количество и непре-
къснато губи традиционната 
си идентичност като класа  
Днешната култура [и] … ре-
жими на производство … пре-
върнаха пролетария до голя-
ма степен в дребнобуржоазна 
прослойка …. Пролетариите … 
ще бъдат напълно заменени 
от автоматизирани и дори 
миниатюризирани средства 
за производство …  Класови-
те категории сега се смес-
ват с йерархични категории 
въз основа на раса, пол, сексу-
ални предпочитания и опреде-
лено национални или регионал-
ни различия.

Този цитат е от послед-
ната книга на Букчин  – След-
ващата революция: народни-
те събрания и обещанието за 
пряка демокрация. Това показ-
ва известна липса на разбира-

не за това как синдикалисти-
те – и други социалисти – гле-
дат на работническата кла-
са. Основата на революцион-
ния потенциал на работниче-
ската класа се крие както в 
нейната позиция на по-голяма 
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зултат от типа на човеш-
ко развитие, което още от 
древността е било основава-
но на логиката на господство 
над всичко около нас като над 
обект на властта (било то 
природа, или други хора), на 
тоталната жажда за прите-
жание и властване. Десетки 
човешки поколения, на които 
от детството е набивано в 
главата, че хармонията е не-
мислима, невъзможна, че да се 
оцелее в обществото и в об-
кръжаващия ни свят е възмож-
но само като се победи в ожес-
точената и безкомпромисна 
борба за съществуване.

Индустриално-капиталис-
тическата система – това е 
прекият виновник за навдига-
щата се катастрофа, която 
се приближава бавно с котеш-
ка стъпка, прикривайки се от 
населението на най-развити-
те страни с купища стоки, с 
комфорт, с безкрайно разноо-
бразие от изкуствени проду-
кти, заместващи живия свят. 
Започнал като система за ор-
ганизиране на производство-
то, капитализмът се е раз-
пространил във всички сфери 
на обществения живот. „Ра-
ционализират се” всички от-
расли на човешката дейност, 
извършва се „замяна на въ-

трешното придържане към 
привичните нрави и обичаи 
със систематично адаптира-
не към съображенията на ин-
тереса”, триумфира тесно-
гръдият утилитаризъм и фор-
мата се превръща в самоцел. 
Модели на огромна фабрика, 
която работи като единен 
механизъм, осигурявайки оп-
тималния и най-ефективен 
ръст на печалбата и властта; 
на общество, функциониращо 
като единна фабрика по цен-
трализиран план, управлява-
но от най-”компетентните”, 
тоест издържало изпитание-
то в най-остра конкурентна 
борба с мениджъри, технокра-
ти, предприемачи, политици и 
други „специалисти”, със „сол-
та на земята”.

Демокрацията се свежда 
само до периодичния подбор 
на най-”талантливите” от 
тях. „Малкият човек” просто 
да не се надява на повече – та-
къв е неизказаният постулат 
на капиталистическото об-
щество. Колелото или винт-
чето не трябва да знае за как-
во работи машината, стига 
само да изпълнява усърдно за-
дачите си.

И така, ако обобщим проя-
вите на капитализма като оп-
ределена система на живот и 
мислене, ще открием две ха-
рактерни черти. Те са най-ва-

жни в опита ни да стигнем до 
първопричините за опасност-
та, която заплашва човешкия 
род. Първо, това е логиката 
на господството, доведено 
до абсолют като водещ сти-
мул за всяка дейност. В раз-
лични версии на капиталисти-
ческата социална структура 
тя може да се прояви по раз-
лични начини: в частнокапи-
талистическия Запад  – под 
формата на търсене на печал-
ба на всяка цена, или в света 
на държавния капитализъм, 
който досега е бил облепен с 
етикета на „социализма”, оп-
ределен, като „реален” – като 
жажда за придобиване на йе-
рархични привилегии… И в две-
те версии обаче човек е прину-
ден да се стреми към власт, 
към триумф над всички около 
себе си. Защото: тъпчете  – 
или ще бъдете стъпкани.

На второ място, най-ва-
жните характеристики на ка-
питализма включват предел-
на специализация, екстремно 
разделение на труда (техниче-
ско и социално), което води до 
пълен разрив между лидера и 
изпълнителя, между произво-
дителя и потребителя. Този 
признак, отново характерен 
както за „западните”, така и 
за „източните” разновидно-
сти на капитализма, предо-
пределя неговите негатив-

ни последици: „производство 
в името на производство-
то”, унищожаване на околна-
та среда и игнориране на ре-
алните нужди на природата и 
на потребителите, отчужде-
ние и подчиняване на човека 
на външния диктат (било на 
безличните, надличностни за-
кони на пазара, било на произ-
волните решения на управля-
ващата бюрокрация).

Капитализмът, разбира се, 
не е изключение в човешката 
история. В известен смисъл 
това е развитието на тен-
денции, които са се формира-
ли и натрупали в хода на пре-
дишната еволюция. Това е ло-
гичен и вероятно последен 
етап от историята на обще-
ствата, основани върху класо-
вите господства и държавни-
те структури.

По-старата и по-развита, 
своего рода класическа вер-
сия на капитализма, е запад-
ното пазарно общество. То е 
най-омекотило и комфортно 
обзавело залеза си. Супермар-
кетите, натъпкани със сто-
ки, високото материално бла-
гополучие на значителна част 
от населението в западните 
мегаполиси скрива от погледа 
бедността и глада в перифе-
рията на тази част на света, 
в която са Африка, Азия или 
Латинска Америка. Но дори и 

в самия център вече неумоли-
мо тиктака часовниковият 
механизъм на екологичната 
бомба със закъснител, напом-
няйки ни, че умирането също 
може да бъде пищно и изобил-
но.

Гладното дете в Африка  – 
пише автор на учебник по мар-
кетинг  – има нужда от хляб, 
но търсене на хляб няма. Ин-
дийският, китайският или аф-
риканският селянин, живеещ 
в полунатуралната икономи-
ка, жителят на кварталите 
на нищета в Азия или Латин-
ска Америка, преживяващ от 
случайни заработки или ми-
лостиня, руският работник, 
който не получава с месеци за-
платата си  – всички те поч-
ти не виждат реални пари, те 
са в далечната периферия на 
пазарната системи или дори 
са напълно изхвърлени от нея. 
Пазарните производители на 
практика не отчитат техни-
те нужди. По-голямата част 
от населението на света, 
особено в икономически слабо 
развитите региони, се нами-
ра в това положение.

В днешния свят интересът 
към икономическия растеж (на 
чиито плодове се радват мал-
цина) е по-голям от заинтере-
соваността да се осигури на 
всички хора това, от което се 

ТЕМА НА БРОЯ

Екоанархизъм или глобална катастрофа?
» » » продължава от страница 1

» » » продължава на страница 3

част от населението, така 
и в нейното обективно угне-
тено и експлоатирано поло-
жение. Работниците не раз-
полагат със собствени сред-
ства за препитание. По този 
начин ние сме принудени да 
търсим работа от работо-
датели, за да получим запла-
тите, от които се нуждаем. 
Тази договореност принужда-
ва работниците да се подчи-
няват на автократични уп-
равленски режими, при които 
на работниците се отказва 
контрол върху решенията, 
които ги засягат пряко всеки 
ден в трудовия процес и упра-
влението на работните мес-
та. Работодателите прите-
жават продуктите на нашия 
труд и използват това, за да 
изсмукват печалби  – ситу-
ация, която по своята същ-
ност е експлоататорска.

Работническата класа 
е разнородна и има различ-
ни прослойки. Ядрото на ра-
ботническата класа са физи-
ческите работници, които 
трябва да се подчиняват на 
управленския контрол по вре-
ме на работа и самите не са 
част от контрола на систе-
мата върху работниците.

Според Работническо-
то мнозинство от Майкъл 
Цвайг това са около 60 про-
цента от населението (кое-
то включва зависимите от 

тях хора и тези, които са 
напуснали редиците на ра-
ботническата класа). Други 
15 процента от работната 
сила са наети като „профе-
сионални” служители от по-
ниско ниво, с подобно подчи-
нение на мениджмънта – учи-
тели, журналисти, библиоте-
кари, програмисти и пр. Тази 
прослойка има висше обра-
зование и често се заплаща 
по-добре от физическите ра-
ботници, но често създава 
синдикати и е потенциален 
елемент в коалицията на ра-
ботническата класа. Работ-
ническата класа не намалява 
и е по-голямата част от на-
селението.

„Индустриалният проле-
тариат” се състои от ра-
ботници в „основната индус-
трия”  – не само преработ-
ващата, но и транспорта, 
енергетиката, строителна-
та и добивната промишле-
ност (кариери, петролни и га-
зови находища, дърводобив). 
Тук трябва да бъдат вклю-
чени работниците в силно 
индустриализираното земе-
делие на Америка, тъй като 
това е основно производ-
ство на стоки. Работниците 
в тези различни сектори със-
тавляват около 25 процента 
от работната сила в САЩ. 
Намаляването на работни-
те места в производството 
се дължи най-вече на начина, 
по който капиталистите по-

стоянно търсят нови техно-
логии, и на промените в рабо-
тата, за да намалят броя на 
работните часове за едини-
ца продукция. Това не е нещо 
ново, то продължава поне от 
20-те години на миналия век. 
Схемите за интензификация 
на работата при „свито про-
изводство” през последните 
40 години като форма за ус-
коряване  са най-новият об-
рат. Независимо от това, 
САЩ все още произвеждат 
около 17% от световната 
продукция, въпреки че само 
12 процента от работната 
сила са заети в отрасъла. Ра-
ботните места в други „ос-
новни отрасли” като транс-
порт и строителство обаче 
не намаляват в същата сте-
пен. „Основната индустрия” 
все още е от основно значе-
ние за американската иконо-
мика – около половината от 
брутния вътрешен продукт 
на страната. Затова разви-
тието на войнствено работ-
ническо движение в този сек-
тор на икономиката би има-
ло голямо социално влияние.

Синдикализмът наистина 
очаква появата на контро-
лирано от работниците дви-
жение с разрушителна сила – 
например стачки, които спи-
рат потока от печалби към 
класата на собствениците. 
При една все по-глобализира-
на производствена система 
в широк географски мащаб 

транспортните и складови-
те системи стават все по-
важни. По този начин работ-
ниците на важни работни 
места  – в производството, 
енергетиката и транспор-
та – имат потенциална сила, 
която може да се използва за 
защита на интересите на ра-
ботническата класа с разви-
тието на по-високо ниво на 
солидарност, отнасящо се 
за цялата класа. Освен това 
работната сила има потен-
циала да изхвърли капитали-
стите от контрола върху 
системата на обществено 
производство  – поемане на 
работните места и реорга-
низиране на производство-
то въз основа на самоупра-
влението на работниците в 
отраслите. Букчин напълно 
пренебрегва тази причина за 
синдикалисткия акцент вър-
ху борбата на работниците 
и самоорганизацията в све-
та на труда. Ако работниче-
ската класа трябва да поеме 
колективното управление на 
производството, трябва да 
има движение, организация на 
работници в тези отрасли, 
които да изпълнят това. Как 
иначе да се освободят от по-
тисничеството на наложе-
ния капиталистическия ре-
жим на работа?

Въпреки че синдикалисти-
те признават значението 
на „основната индустрия” по-
ради причините, които спо-

менах тук, синдикалистите 
не свеждат работническа-
та класа до „индустриалния 
пролетариат”, а често се ан-
гажират с организиране и в 
други отрасли като търго-
вия на дребно, здравеопазва-
не и услуги. Целта на синди-
кализма е реорганизация на 
цялата икономика под само-
управление на работниците.

Букчин твърди, че по-ни-
ското ниво на борба на ра-
ботниците след Втората 
световна война се дължи на 
факта, че хората вече нямат 
жив спомен от предкапита-
листическата епоха, когато 
дребните фермери са упра-
влявали собствена ферма или 
занаятчиите са управлявали 
собствена работилница. Те-
орията тук е, че стремежът 
към „работнически контрол” 
се е основавал на живия спо-
мен за предишна ера, кога-
то производителите са кон-
тролирали своя труд. Букчин 
твърди, че радикалните ра-
ботници в ерата на големи-
те синдикалистки съюзи…

…бяха най-често занаят-
чии, за които фабричната 
система беше културно ново 
явление. Много други имаха 
пряк селски произход и бяха 
само едно или две поколения 
отделени от селския начин 
на живот. Сред тези „проле-
тарии” както индустриална-
та дисциплина, така и затва-
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нуждаят. Ако, както се предри-
ча, 20% от заетото население 
ще бъде достатъчно за све-
товния капитализъм, възник-
ва въпросът какъв интерес ще 
имат останалите 80% от съх-
раняването на световния ка-
питализъм, ако нямат никакви 
жизнени и социални гаранции – 
пише германското левичарско 
списание Schwarzen Faden (Че-
рен прицел)?

Гладната змия поглъща 
собствената си опашка. Па-
зарът диктува … безмилост-
но търсене, расти или умри – 
пише американският анар-
хист и еколог М. Букчин, а 
френският екосоциалист А. 
Горц обобщава: генерирана-
та от пазара пропаст между 
решенията за производство 
и потребление, пробужда на 
всички нива тенденция към 
максимален ръст. Това обаче 
означава именно последова-
телното, упорито, комфорт-
но (за някои) плъзгане в еколо-
гичната бездна!

Пазарният капитализъм е 
общество, което е развило 
икономиката до най-висшия ґ 
предел, подчинявайки остана-
лата част от живота на хора-
та на нея, и той ще умре от 
факта, че икономиката прос-
то игнорира неразрешимите 

екологични проблеми. Въпро-
сът е само в това: дали ще 
умре сам, или ще повлече чо-
вешкия род в смъртоносната 
бездна? Капиталистическата 
логика на господство и коли-
чествен ръст се оказва ядро-
то на пазарната икономика и 
следователно, без да го ели-
минираме, е невъзможно нито 
освобождението на човек от 
диктата на външните сили, 
нито спасението на нашата 
планета.

Колкото и уязвима да беше 
западната версия на капита-
лизма, тя се оказа по-силна от 
източния си конкурент – така 
нареченият „реален социали-
зъм”. Властниците и апологе-
тите на този модел избраха 
за свое идеологическо оръжие 
теорията за „двете системи”. 
Те обявиха своето общество 
за алтернатива на „западния 
капитализъм”, коренно различ-
на и водеща непримирима бор-
ба срещу него. Те гордо и аро-
гантно уверяваха, че техният 
„социализъм” ще бъде победи-
тел в тази дълга война (поня-
кога „студена”, по-често „горе-
ща”) и ще триумфира не само 
политически, но и икономиче-
ски. Техните надежди се оказа-
ха ялови – същият неосъщест-
вим мит като тезата им за 
„двете противоположни сис-
теми”.

Никакви две системи не е 
имало! Имаше две разновидно-
сти на една и съща система – 
капитализмът, – които по съ-
щество не се различаваха по-
между си.

Бюрократичното центра-
листично ръководство в об-
ществата на така наречения 
„реален социализъм” по ника-
къв начин не елиминира раз-
менния, стоковия характер на 
производството. Разривът 
между производители и по-
требители се съхрани, но об-
менът започна да се извърш-
ва не от физически лица, а от 
държавата с помощта на мо-
нополни, определени от нея 
цени. Както и в условията на 
пазарна икономика, човек ня-
маше възможност да опреде-
ля как да живее, работи и да се 
разпорежда със свободното 
си време.

А. Горц в Критика на иконо-
мическия разум откроява две 
форми на липса на свобода за 
човека, две разновидности на 
ситуация, в която волята му 
е ограничена, а собствената 
му дейност и целият живот 
на обществото се изплъзва 
от съзнателния му контрол. 
Първата форма произтича 
от множеството некоорди-
нирани егоистични действия 
на индивидите. Точно това се 
случва в пазарната икономика. 

Резултатът не съответства 
на задачите, поставени от 
участниците в процеса, живо-
тът им следователно е подчи-
нен на външни, чужди му „зако-
ни”. Това поражда разрушител-
ността, ирационалността на 
пазарното общество, тлас-
кайки го към екологична ката-
строфа.

Но има и друга форма на 
несвобода, друг вид отчужде-
ние. Подчиняването на хора-
та на една мощна организа-
ционна структура ги подтик-
ва да предприемат действия, 
чието значение и цел те не ос-
ъзнават. Отделните индиви-
ди все още са откъснати един 
от друг, не разбират, не виж-
дат и не контролират цялото. 
За тях решава всемогъщият 
механизъм, приемащ, че той 
знае всичко. Държавата и ней-
ната бюрокрация са този ме-
ханизъм, а централното пла-
ниране отгоре се превръща в 
неин инструмент. По този на-
чин в обществата на „реалния 
социализъм”, както и в „кла-
сическия” западен капитали-
зъм, животът не се подчиня-
ва на свободната координира-
на воля на хората, а определя-
щите функции се прехвърлят 
не върху външните за отдел-
ните индивиди закони на па-
зара, а върху управляващата 
бюрокрация. От друга страна, 

тя – подобно на частните или 
колективните капиталисти – 
се стреми към пълно господ-
ство, за което се нуждае от 
същия неограничен индустри-
ален ръст и външна експанзия. 
Икономиката все още триум-
фира над екологичната хармо-
ния и над свободата на човеш-
ката личност. Нещо повече, 
произволът на бюрократич-
ното управление, безразличие-
то на длъжностните лица към 
нуждите на природата и хора-
та и към всички сфери, които 
не носят пряко разширяване 
на властта и мощта на бюро-
крацията, пораждат постоян-
ни икономически дисбаланси и 
дефицити.

„Историческата мисия” на 
руския болшевизъм беше съз-
даването с помощта на дър-
жавата на гигантски, предим-
но военно ориентирани заво-
ди, в които работниците се 
намериха под силния експлоа-
таторски натиск и под най-
жестокия контрол на държав-
ната бюрокрация, която прис-
вояваше всички резултати 
от техния труд. Така под ло-
зунгите на социализма и кому-
низма беше създадена основа-
та на държавния капитализъм 
с огромни армии от наемни 
роби. •

Свободна мисъл
(следва)

ТЕМА НА БРОЯ

Екоанархизъм или глобална катастрофа?
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рянето във фабричните сгра-
ди създаваха много смущава-
щи културни и психологиче-
ски напрежения. Те живееха в 
силово поле между доиндус-
триален, сезонно определен, 
до голяма степен спокоен за-
наят или аграрен начин на жи-
вот, от една страна, и фа-
брична или цехова система, 
която подчертаваше макси-
малната, силно рационализи-
рана експлоатация, нечовеш-
ките ритми на машините, 
подобен на казарма свят на 
задръстени градове и изклю-
чително жестоки условия на 
труд, от друга страна. Сле-
дователно изобщо не е изне-
надващо, че този вид работ-
ническа класа беше изключи-
телно експлозивна.

Първо, тази теория е не-
правдоподобна форма на 
икономически детермини-
зъм – сякаш икономическата 
структура директно „кара” 
хората да вярват в определе-
ни неща. Второ, предположе-
нието на теорията не е вяр-
но. Още през 30-те години 
много радикални работници 
не са имали опит в отдавна 
отминалата предкапиталис-
тическа ера на самостоятел-
но заети занаятчии и ферме-
ри. Често техните родители 
и баби и дядовци са били на-
емни работници. Освен това 
борбите за контрол са част 

от борбата на работниците 
и днес. Когато медицинските 
сестри се борят, за да защи-
тават нивото на персонала, 
това е борба за контрол. Съв-
сем наскоро работниците в 
една рафинерия проведоха на-
ционална стачка за правото 
да прекратяват операции за 
техническо обслужване, кои-
то смятат за опасни. Това 
е борба за контрол. Когато 
учителите се борят за кла-
сове с по-малко деца и повече 
пособия, от които се нужда-
ят учениците им, това е бор-
ба за контрол.

За да разберем относи-
телно ниското ниво на борба 
на работниците през послед-
ните десетилетия, е необхо-
димо да разгледаме начина, 
по който бунтът на работ-
ническата класа се появява 
и развива епизодично – в пе-
риоди на стачни вълни и ши-
роко разпространена борба. 
Такива периоди следват про-
дължителен период на орга-
низиране, усилия за народно 
образование, поуки от пре-
дишни неуспешни борби и на-
растващ брой активни ра-
ботници, които се радикали-
зират и обучават в органи-
заторски умения и пр. Зато-
ва високото ниво на борба на 
работниците и развитието 
на „съзнание за солидарност” 
не е просто „автоматичен” 
продукт на състоянието на 
работническата класа.

Букчин не успява да намери 
нов „агент” на революцията… 
в САЩ. Неговата стратегия, 
основана на местната изби-
рателна политика – „безвлас-
тническо общинарство”  – 
няма особен смисъл и така и 
не придобива популярност. 
Букчин наистина оказва влия-
ние върху радикалното кюрд-
ско движение в Турция и Се-
верна Сирия да възприеме пря-
кодемократични идеи за упра-
вление. Кюрдите обаче имат 
различна стратегия. Букчин 
не греши, като подчертава 
потенциала на общите събра-
ния за безвластническо социа-
листическо управление  като 
част от самоуправлението 
в общността. Общи събра-
ния се провеждат в послед-
но време в хода на различни 
видове борби. По този начин 
събранията на градските жи-
тели имат своята роля. Като 
стратегия за промяна обаче 
това не може да замести зна-
чението на масовите органи-
зации и борбите в сферата на 
производството.

Букчин беше прав, че бор-
бите около разграничител-
ните линии на расата и пола 
и унищожаването на приро-
дата излизат все по-напред 
и заемат централно място 
през 60-те и 70-те години. 
Борбата на движението на 
афроамериканците за свобо-
да, срещу сегрегацията и дру-
ги аспекти на расовото нера-
венство,  движенията на же-
ните, гейовете и лесбийките 
през онази епоха  помогнаха 
на цялата левица да достигне 
до едно по-задълбочено разби-
ране за некласовите аспекти 
на социалната структура, 
която потъпква свободата. 
Това повлия и на безвластни-
ците активисти, на синдика-
листите и техните органи-
зации. Нещо повече  – наше-
то мислене за стратегията 
трябва да разглежда начини-
те, по които системата се 
променя с течение на време-
то – как новите проблеми из-
лизат на преден план, нови 
сегменти от населението 
се активизират и възникват 
нови социални движения. На-
шето стратегическо мисле-
не трябва да вземе предвид 
тези неща. Капиталистиче-
ският режим обаче винаги е 
имал расистки и полово ори-
ентиран характер в САЩ и 
тези аспекти на потисни-
чеството присъстват на ра-
ботните места и в начина, 
по който функционират ин-

ституциите на системата. 
Различни аспекти на потис-
ничеството действат пряко 
върху различни сегменти от 
разнообразното население на 
работническата класа. Кла-
совата солидарност е капсу-
лирана в лозунга „Посегател-
ството срещу един е посега-
телство срещу всички”. Ако 
група от класата е подложе-
на на расова дискриминация, 
сексуален тормоз, расист-
ки полицейски убийства или 
атаки срещу имигранти, от-
каз от солидарност е да не 
се развиват практики за под-
крепа на борбата на засегна-
тата група.

Работническата класа не 
може да се освободи, ако не 
може да се „формира” в движе-
ние, което има за цел общо со-
циално освобождение  – спра-
вяне с въпроси като потисни-
ческия характер на държава-
та, моделите на расово и по-
лово неравенство и екологич-
но разрушителния характер 
на капиталистическата ди-
намика. Работещите хора не 
могат да постигнат успех в 
борбата срещу доминиращи-
те класи, без да съберат раз-
лични групи хора и да изгра-
дят все по-високи нива на вза-
имна подкрепа за борбите. •

Том Ветцел
Том Ветцел е автор на 

Преодоляване на капитализма, 
публикувана от AK Press.
превод Емил Проданов
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От Маркс до самопроизвеждащите се машини
В така наречения „Фрагмент 
за машините” Маркс пише, че 
зрял капитализъм е когато ма-
шините започнат да произ-
веждат машини (§ 10 от раз-
дел Д (Кръгооборот и оборот 
на Капитала) в том 46-2 на 
пълното руско събрание на съ-
чиненията на Маркс и Енгелс, 
с оригинално заглавие Разви-
тието на основния капитал 
като показател за развитие-
то на капиталистическото 
производство).

„Съветските” полукласици 
на марксизма избягваха да „ак-
центират” върху този текст 
и има защо. Когато машините 
започнат да произвеждат ма-
шини е теза с непремислени 
докрай последици от Маркс. 
Вглеждайки се внимателно в 
нея, ще открием, че тя е част 
от „аксиомата” на Норберт 
Винер: Няма теоретични и 
практически бариери пред за-
тварянето на тоталния кръг 
на автоматизацията на всич-
ки трудови процеси в сфера-
та на производството и услу-
гите (при което роботите се 
произвеждат от автомати, 
които могат да се самовъз-
произвеждат, сглобяват и ре-
монтират…)

Ще разгледам зрелия ка-
питализъм в светлината на 
тази „аксиома” и следствията 
от нея.

Когато трудът в иконо-
мическата сфера клони към 
нула (поради тоталната ав-
томатизация), същото ста-
ва и с наемния труд и работ-
ническата класа. Щом оба-
че няма наемен труд, няма 
нито принаден продукт, 
нито принадена стойност.

За да спестя доказател-
ството, се позовавам на 
Маркс и неговите дефиниции 
за стойността, принадената 
стойност и някои други ос-
новни категории в капиталис-
тическата политическа ико-
номия.

Трудовата теория на стой-
ността, разработена от 
Маркс, служи като основа за 
неговата теория за прина-
дената стойност. С поява-
та на парите стойността 
на всички стоки се изразява в 
пари, като по този начин сто-
ките придобиват цена. На па-
зара под въздействието на 
търсенето и предлагането 
цената се колебае около стой-
ността (съгласно закона за 
стойността).

Стойността е въплъте-
ният и овеществен в стока-
та обществен труд на сто-
ковите производители. Тя 
се създава в производство-
то и се реализира в размяна-
та, като произведената от 
стокопроизводителите сто-

ка се приравнява към другите 
стоки. Различавайки се една 
от друга като потребител-
ни стойности разменените 
стоки имат едно общо свой-
ство, а именно  – те са про-
дукти на труда; за тяхното 
производство е изразходван 
труд, който образува тях-
ната стойност. Величина-
та на стойността на дадена 
стока се определя от коли-
чеството обществено необ-
ходим труд за нейното про-
изводство и се измерва с ра-
ботното време.

Стойността е историче-
ска категория, чието същест-
вуване е свързано със стоко-
во-паричните отношения. 
При комунизма те се преодо-
ляват, тъй като по дефиниция 
при него няма стоково произ-
водство и пазар, няма обмяна 
и стоково-парични отноше-
ния, а има планово обществе-
но производство и разпреде-
ление на продуктите на про-
изводството според нужди-
те. Затова при комунизма 
стойност не съществува.

Принадена стойност е 
стойността, създадена от 
неплатения труд на наемния 
работник свръх стойност-
та на неговата работна сила 
(заплатата), която принадена 
стойност се присвоява от ка-
питалиста безвъзмездно.

Производството и прис-
вояването на принадената 
стойност е същността на ос-
новния икономически закон на 
капитализма. Производство 
на принадена стойност или на 
печалба – такъв е абсолютни-
ят закон на капиталистиче-
ския начин на производство – 
пише Маркс. Той отразява 
икономическите отношения 
не само между капиталисти и 
наемни работници, но и меж-
ду различните групи на буржо-
азията: индустриалци, тър-
говци, банкери, а също между 
тях и земевладелците… Стре-
межът към извличане на при-
надена стойност играе основ-
на роля в развитието на про-
изводителните сили при капи-
тализма и определя и направ-
лява развитието на производ-
ствените отношения в капи-
талистическото общество. 
(Критика на политическата 
икономия, 1857–1858 г.)

Предпоставка за произ-
водството на принадената 
стойност е превръщането 
на работната сила в стока. 
Само на определен етап от 
развитието на обществото 
собственикът на пари нами-
ра на пазара работници, „осво-
бодени” от средствата за 
производство и принудени да 
продават работната си сила. 
Консумирането ґ е равносил-

но на създаване на нова стой-
ност.

Изследването на процеса 
на производство на принаде-
на стойност Маркс започва 
с анализ на общата формула 
на капитала: ПCП'; къде-
то П е първоначално аванси-
раната сума пари, С е купена-
та стока (в случая работна-
та сила), а П' e по-голямо от 
П с Δp (П' = П + Δp). След „кон-
сумацията” на работната 
сила в производствения про-
цес и продажбата на получе-
ната стока П нараства с Δp, 
защото работникът създа-
ва с труда си по-голяма стой-
ност, отколкото е стойност-
та на неговата работна сила 
(заплатата). Този прираст 
(Δp) Маркс нарича принадена 
стойност, която капиталис-
тът присвоява безвъзмездно 
по силата на това, че е соб-
ственик както на постоянния 
и променливия капитал, така 
и на произведения продукт 
със съдържащата се в него 
принадена стойност, която, 
създадена чрез труда в про-
изводството, се реализира 
на пазара. Реално принадена-
та стойност се проявява във 
формата на печалба, която в 
процеса на реализация и раз-
пределение приема различни 
форми: предприемачески до-
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Възниква въпросът: как да спе-
челим рейтинги или поне да не 
ги загубим? Властите в Жунчен 
казват, че това е много прос-
то. Достатъчно е да спазваш 
закона, да погасяваш заемите 
си навреме, да плащаш данъци-
те, да спазваш правилата за 
движение (за всяко нарушение 
освен административната 
глоба се премахват и пет рей-
тингови точки), да не наруша-
ваш морално-етичните устои 
на обществото и всичко ще 
бъде наред. Не почистил двора 
от кучешките изпражнения  – 
минус пет точки. Съпроводил 
възрастен съсед до клиника-
та  – плюс пет точки, поясня-
ва китайският информационен 
ресурс „Хуанцюван”.

Проблемът идва оттам, че 
когато не е ясно посочено как-
во е възможно и какво – не, за-
почва административният 
произвол. На практика могат 
да пострадат невинни хора. 
Представете си ситуация: 
мъж слага нестандартни джан-
ти на колата си и потегля от 
Жунчен за топлия Гуанджоу. Ки-
лометражът тогава не отчи-
та съвсем точно, по пътя ка-
мерите петнадесет пъти са 
заснели леко превишаване на 
скоростта и ето ти минус 75 
точки от кармата. След завръ-
щането си разстроеният шо-
фьор отива в аптеката, за да 
си купи успокоително. Плаща 
с мобилно приложение, което 

предава информация за покуп-
ката, където трябва. Систе-
мата го оценява като психиче-
ски нестабилен и отново пони-
жава рейтинга му. В резултат 
на това образцовият патриот 
и квартален активист вече не 
е подходящ дори за таксиме-
тров шофьор.

Как работи системата?

За юридическите лица прави-
лата на играта са формулира-
ни малко по-ясно. Фирмите се 
проверяват за съответствие 
на дейността им с екологич-
ни и правни норми, условия на 
труд и безопасност, проверя-
ва се финансовата им отчет-
ност. Ако няма жалби, на ком-
панията се присъжда по-висок 
рейтинг и тя се ползва с пре-
ференциален данъчен режим, 
добри условия на кредитира-
не, по отношение на нея адми-
нистративните процедури се 
опростяват на принципа „при-
емане при непълен комплект”. 
Това означава, че ако при кон-
такт с някой орган фирмата е 
представила непълен набор от 
документи, нейната молба все 
пак ще бъде приета за обра-
ботка, като липсващите доку-
менти може да бъдат предаде-
ни по-късно или дори да бъдат 
изпратени сканирани.

Тези с нисък рейтинг са осъ-
дени на скъпи заеми, по-висо-
ки данъчни ставки, забрана за 
емитиране на ценни книжа, за-
брана за инвестиране във фир-

ми, чиито акции се търгуват 
на фондовата борса, както и 
необходимост от получаване 
на държавно разрешително за 
инвестиране дори в онези от-
расли, достъпът до които по 
принцип не е ограничен по ника-
къв начин.

Как точно ще функционира 
системата за оценка на соци-
алното доверие за физически 
лица обаче остава загадка. Как-
во е известно в момента? Дан-
ни за едно лице ще се събират 
от всякакви държавни агенции, 
правоприлагащи органи и об-
щински власти от една стра-
на. От друга страна – това е 
посочено в програмата на Дър-
жавния съвет, – данните ще се 
събират от осем частни ком-
пании.

Това огромно количество 
данни ще отиде до Общоки-
тайската обединена платфор-
ма за кредитна информация, 
която между другото вече ра-
боти. Тя ще обработва този 
масив от данни и ще формира 
оценките. Фирмените рейтин-
ги могат да се видят в Нацио-
налната система за публична 
информация за кредитите за 
компании, а за частните лица – 
в информационния портал 
Credit China.

Първите две от осемте 
частни компании, които съби-
рат информация, са Alibaba и 
Tencent. Защо са избрани тези 
компании е ясно. Tencent е соб-
ственик на приложението за 
съобщения WeChat, което се 

използва от 500 милиона души, 
а Alibaba е най-голямата плат-
форма за електронна търго-
вия, която се използва от 448 
милиона китайци и има про-
дажби за над 23 милиарда щат-
ски долара. Освен това Tencent 
и Alibaba развиват активно 
финансовите технологии: ус-
лугите за мобилни плащания 
на двете компании  – Alipay и 
WeChatPay  – държат 90% от 
пазара на мобилни плащания 
в Китай, чиито обем достига 
5,5 трилиона долара.

Каква информация могат да 
събират тези компании? Най-
ценната. Пазарът на мобил-
ни приложения предлага поч-
ти неограничени възможнос-
ти. Известно е какво купуваш, 
къде купуваш. По геолокацията 
може да се проследи къде се на-
мираш и по кое време. Може да 
се оцени реалният ти доход, 
сферата на твоите интере-
сите, да се проследи с кого и 
за какво разговаряш и какво си 
прочел. Какви постове в соци-
алните мрежи пишеш, какво 
съдържание харесваш. Alibaba, 
която притежава не само 
платформата Alipay, но и 31% 
от Weibo  – най-голямата ки-
тайска служба за микроблого-
ве с 340 милиона потребите-
ли,  – знае за китайците може 
би повече, отколкото Минис-
терството на държавната си-
гурност.

Между другото Alibaba 
вече пусна своята собствена 
рейтингова система Sesame 

Credit. По какъв алгоритъм се 
изчисляват рейтингите фир-
мата пази в тайна. Известно е 
само, че рейтингът зависи от 
това дали си посочил истин-
ското си име при регистрация 
на акаунт в социалните мрежи, 
какво пишеш, какво си прочел 
и дори кой ти е приятел. Ако 
твоите приятели са хора с ни-
сък рейтинг, твоят рейтинг 
също спада. Затова е по-добре 
да не се мотаеш с неблагона-
деждни лица.

Според Ли Инюн, технически 
директор на Sesame Credit, по-
купките влияят върху рейтин-
га. Цитат от интервюто му 
със списание Caixin беше широ-
ко разпространен в интернет: 
тези, които играят компютър-
ни игри по 10 часа на ден, ще бъ-
дат считани за неблагонадежд-
ни, а тези, които редовно купу-
ват памперси, вероятно са от-
говорни родители и техните 
рейтинги ще растат.

Тази тема се обсъжда уси-
лено сред потребителите на 
Weibo, аналог на Twitter. Твър-
дят например, че ако поддър-
жаш повече от 1000 юана в 
Alipay, правиш малки покупки 
поне веднъж на всеки три до 
пет дни, използваш различни 
услуги на Alibaba, рейтингът 
ти в Sesame Credit ще нарасне 
значително… Така консуматор-
ството може да бъде един от 
основните фактори за благо-
надеждност. •

Леонид Ковачич
(следва)
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От Маркс до самопроизвеждащите се машини
ход, присвояван от индустри-
алните и търговски предпри-
емачи, лихвен процент, прис-
вояван от банкерите, и позем-
лена рента, получавана от зе-
мевладелците. Всички тези 
конкретни видове доход имат 
своите особености, но общо 
между тях е, че имат един 
източник  – незаплатеният 
труд на работниците.

С увеличаване на техниче-
ското оборудване в производ-
ството следва общо намаля-
ване на себестойността на 
единица продукция, като от-
носителният дял на миналия 
труд в нея се увеличава (вслед-
ствие прехвърлянето върху 
нея на стойността на амор-
тизираната част от оборуд-
ването), а делът на новосъз-
дадената стойност намалява 
(поради намаляването на раз-
ходите за труд). Във всяка со-
циално-икономическа форма-
ция, където съществува сто-
ково производство, съотно-
шението на миналата и ново-
създадената стойност изра-
зява специфичните производ-
ствени отношения за дадена-
та формация.

Това е максимално съкра-
теното изложение на Марксо-
вия „Капитал”. Особено важно 
да отбележим тук е, че прина-
дената стойност, а от там и 
капиталът (който е растяща 
стойност, вследствие прис-
вояването ґ) се създава само 
при консумацията на работ-
ната сила на наемния работ-
ник в процеса на производ-
ството.

В допълнение, във „Фрагмен-
та за машините” Карл Маркс 
пише, че стремежът на граф 
Лодърдейл да превърне основ-
ния капитал (т.  е. автомати-
те) в самостоятелен, неза-
висим от работното време, 
източник на стойност е аб-
сурден, т. е. в тази и всяка дру-
га фаза от развитието на ос-
новния капитал машините не 
могат да произвеждат стой-
ност изобщо и принадена в 
частност. Като следствие не 
може да има капитал, който е 
растяща стойност в процеса 
на производството по форму-
лата: C + VC + V + m, където 
С е постоянният капитал, V – 
променливият, а m е принаде-
ната стойност.

Следователно зрелият ка-
питализъм е капитализъм 
без капитал  – при него по-
следният не расте поради 
това, че принадената стой-
ност е равна на нула!

Маркс очевидно е пропус-
нал да забележи, че ако перс-
пективата на капиталис-
тическото развитие е ма-
шини (и всичко останало) да 
се произвеждат от машини, 
тя издинамитва цялата му 
доктрина с нейните филосо-
фия на историята, произво-
дителни средства и сили и 
съответстващите им про-
изводствени отношения, на-
чин на производство, теория 
на класовата борба, завърш-

ваща с диктатура на проле-
тариата, позитивна програ-
ма за строеж на новото об-
щество и т. н., и т. н., защо-
то няма да има пролетарии 
(нито капиталисти) и цели-
ят научен социализъм „отива 
на кино от 6 до 5”!

Тогава какво може да бъде 
обществото, в което вслед-
ствие тоталната автомати-
зация (съобразно „аксиомата”) 
и при наличието на изкустве-
ния интелект (ИИ) няма да има 
нито работници, нито капи-
талисти в Марксовия смисъл 
на думата, но като анахрони-
зъм в него ще са се съхрани-
ли собствеността и нейният 
страж – държавата?

Какви могат да бъдат от-
ношенията между собствени-
ците (частни или държавни) на 
автоматите от една страна 
и „излишните” (лумпените и 
евентуално „слугите”) от дру-
га?

Възможни са множество ва-
рианти: неоробовладелско или 
неофеодално общество; за да 
се съхранят стоково-парич-
ните отношения, в нечии „па-
зарни” мозъци може да се роди 
антиутопия, в която мъжете 
са платени полицаи, а жени-
те  – частно „практикуващи” 
проститутки; съществуват 
и други  – вече изпробвани „в 
миниатюрен вид” – идеи за ги-
гантски ГУЛАГ-лудница с роб-
ски труд и свиреп унищожи-
телен терор или „финалното 
решение” с индустриални, ав-
томатизирани газови камери 
и крематориуми.

Обществото с базов до-
ход по 800 евро разгледахме: 
да бъдеш капиталист, който 
раздава пари на излишните, за 
да изкупят стоката ти, е без-
смислие.

Тогава, за да се съхрани дър-
жавната организация, оста-
ва волята и страстта към 
властта на психопатологич-
ни идиоти и извъникономиче-
ската принуда. Такова обще-
ство обаче е пар екселанс дис-
циплинарно. В него няма как 
интересите на масите и ели-
тите да бъдат в пълен уни-
сон и техните стремежи да 
съвпадат по начало. Такова 
общество ще бъде всичко дру-
го, но не и капиталистическо 
и е излишно да го разглеждаме.

Ще завърша с това, че по-
добни идеи са свързани с ня-
кои неудобства: ликвидиране-
то на излишните е безконе-
чен процес. Прилагано систем-
но, то води до края на човеш-
кия род, защото в резултат 
на конкуренцията и борбите 
между държавите и корпора-
циите за господство над све-
та, ще се засили концентра-

цията и централизацията на 
властта във всичките ґ фор-
ми и региони, което води до 
непрекъснатото производ-
ство на все нови и нови излиш-
ни – този път от средите на 
елитната, безсмъртна, умна и 
красива раса. Логичният завър-
шек на подобна инволюция ще 
бъде краят на човешкия род.

Това е едната от тенден-
циите  – смъртоносната, но 
съществува и друга – револю-
ционната: капитализмът вър-
ви ускорено към точката на 
абсолютната бифуркация, от 
която, както пише Иля Приго-
жин, е възможно дестабили-
зираната система да се из-
дигне чрез социалната рево-
люция на едно по-високо ниво 
на организация, която ние на-
ричаме анархокомунистиче-
ска.

От тази точка ни делят 
още няколко десетилетия. 
Какво ще се случи междувре-
менно, докато държавите и 
капиталите стоят настръх-
нали едни срещу други, броят 
на излишните расте и Робот-
ронната революция (РР) се раз-
гръща в дълбочина и ширина, 
зависи от нас, от нашия из-
бор.

В точката на бифуркация 
ще бъдат налице всички не-
обходими обективни условия 
за създаване на революцион-
на ситуация:

1) Разрушаване на старото 
социално статукво и създа-
ване на ново със задълбочава-
не на пропастта между бедни 
и богати, между колибите и 
палатите, в резултат на кое-
то става възможна и навярно 
неизбежна най-мащабната и 
за жалост кръвопролитна кла-
сова война в политическата и 
социалната история на чове-
чеството.

Вследствие РР относител-
ното тегло на индустриалния 
пролетариат и този от услу-
гите намалява рязко и на тя-
хно място се появяват прека-
риатът, безработните, лум-
пенпролетариатът. Това са 
новите опасни класи, които 
елитите считат за излиш-
ни, искат да ги елиминират с 
малтусиански мотиви и дру-
ги елитарни сценарии, включи-
телно с различните средства 
за едно финално решение. Тези 
социални групи аз наричам пе-
тото съсловие. Поради ин-
стинкта за самосъхранение, 
ако работим самоотвержено 
за създаване на революцио-
нен фронт на опасните кла-
си, те могат да се превърнат 
в смъртна заплаха за социал-
ното статукво.

2) Разрушаване на сегаш-
ното интернационално ста-

тукво, вследствие неравно-
мерното развитие и замяна-
та му с ново прегрупиране и 
коалиране на свръхсилите 
със сателитите, поради кое-
то избухват всевъзможни 
предварителни икономически 
(търговски и финансови), ди-
пломатически, политически, 
идеологически, религиозни и 
пр. конфликти, чиято кулми-
национна точка, ако масите 
не се пробудят или ние се ока-
жем негодни да ги организира-
ме, ще бъде империалисти-
ческата свръхвойна със сто-
тици милиони жертви и раз-
рушения за десетки трилиони 
долари, оставяща пред чове-
чеството един-единствен и 
последен шанс и изход  – ней-
ното превръщане в световна 
гражданска война и в послед-
на сметка в интернационал-
на социална революция.

Предвид досегашните про-
мени като крахът на „Третия 
Рим” (бившия СССР) и очерта-
ващите се тенденции на кру-
шение на Американската меч-
та за нов световен ред и за 
слагане край на историята, 
на екзит-кризата на Евро-
пейския съюз и пробуждане-
то на апетитите за жизнено 
пространство на китайския 
гигант и другите кандидати 
от КРИБ (Китай, Русия, Индия, 
Бразилия) се извършва едно 
ново пренареждане по ранг в 
класацията на великите сили 
от глобалното село. Най-ве-
роятният сценарий от това 
развитие  – при запазване на 
сегашните темпове  – е ге-
нерализираният конфликт на 
САЩ и Китай. Живеем в импе-
риалистически свят, в който 
създаване на световни, кон-
тинентални или регионални 
империи – акционерни друже-
ства – по мирен начин исто-
рията не познава.

Войната е катализатор за 
революционното освобожде-
ние само ако са налице и ос-
таналите необходими и дос-
татъчни условия на револю-
ционната ситуация. Тя ускоря-
ва разрушаването на инсти-
туциите, които поддържат 
системата на неравенство 
и потисничество и улеснява 
борбата с тях. В противен 
случай, ако разбойниците не 
са се изтощили напълно и 
масите не са се възползва-
ли от това да се мобилизи-
рат, тя ражда чудовищата 
на контрареволюцията, как-
то стана след Първата, Вто-
рата световна и Студената 
война, когато се родиха фа-
шизмът, болшевизмът и гло-
бализмът.

Възможните изходи от 
очер талата се системна, 

многофакторна глобална 
криза на държавността и ка-
питала са:

- свещен съюз на национал-
ните държави и капитали 
за съхранение на двойното 
статукво и мирно прераз-
пределение на богатствата 
и привилегиите (поради не-
равномерното им развитие 
дълготрайният и още по-
малко вечният съюз между 
хищниците на империализма 
е невъзможен); 

- Четвъртата световна 
война между империалисти-
ческите свръхсили за господ-
ство над планетата;

- социална революция.
Интерференцията на зе-

метръсните вълни с магни-
туд от 10-а степен, предиз-
викани от РР и глобализаци-
ята, са част от обективни-
те предпоставки за поредна-
та, и вероятно сетна рево-
люционна ситуация. Нашата 
задача е изграждането – ма-
кар и в ембрионално състоя-
ние – на един адекватен иде-
ен и организационен фактор 
за трансформиране на идва-
щата революционна ситуа-
ция в социална революция…

3) Създаване – вследствие 
РР  – на материалните пред-
поставки и условия или на 
инфраструктурата на едно 
планетарно анархокомунис-
тическо общество.

Субективните условия, 
които същевременно са и 
достатъчни, зависят изця-
ло от куража, волята и раз-
ума на V-то съсловие или на 
нисшите класи. Ако не искат 
да ги последва съдбата на 
добитъка пред кланица, те 
трябва да станат отново 
опасни класи. Какво е нужно 
за това?

4) Осъзнаване на горните 
три момента в развитието 
на света „на късо разстоя-
ние” (през следващите 25–30 
години, вследствие РР и гло-
бализацията) и стихийното 
и спонтанно формиране у из-
лишните на идеи и стремежи 
за замяна на старото обще-
ство с ново.

5) И не на последно място – 
осъзнаването от нас анар-
хистите на породените от 
предреволюционната ситуа-
ция фактори и възможности 
за превръщането ґ в социал-
на революция или разбиране-
то на ролята на актуализи-
раната теория на анархизма 
като опорна точка и на ре-
волюционната организация 
като лост за извеждане на 
днешното общество в орби-
тата на анархокомунизма и 
като следствие импулсира-
нето ни към постоянна апос-
толска (пропагандна, агита-
ционна, организационна) и ре-
волюционна дейност през ид-
ните десетилетия.

Въпросът е на живот и 
смърт  – затова в борбата 
срещу расата на господари-
те са позволени всички сред-
ства. •

24.10.2020
Георги Константинов
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Операция 
„Scripta Manent”
В малките часове на 6 сеп-
тември 2016  г. операция, ко-
ординирана от Digos (полити-
ческата полиция) Торино, про-
вежда обиски на 30 жилища в 
различни италиански региони 
(Пиемонт, Лигурия, Лацио, Ум-

брия, Ломбардия, Абруцо, Кам-
пания, Сардиния и Емилия-Ро-
маня) и арестува петима дру-
гари анархисти, обвинени в 
участие в нелегална органи-
зация с терористични наме-
рения. Операцията под кодо-
вото наименование „Scripta 
Manent” (от латинската по-
словица verba volant, scripta 
manent  – думите отлитат, 
написаното остава) се опит-
ва да припише на един орга-
низатор серия преки дейст-
вия, за които отговорност-
та е поела Неформалната фе-
дерация на анархистите (FAI), 
като копира репресивните 
стратегии от предишни опе-
рации като „Сервантес” и „Ар-
дире” (Смелост) и също така 
се опитва да скалъпи някак-
ва свързаност и вертикална 
структура при различни про-
яви на анархистка борбеност. 
По-конкретно, включените 
в това разследване атаки са 
бомбите по пощата, изпрате-
ни до директора на центрове-
те за задържане на имигран-
ти в Модена през май 2005 г., 
до участъците на пътната 
полиция в Торино-Сан Салва-
рио и до шефа на полицията в 
Лече (за което отговорност 
поема FAI/Народная воля), 
взривното устройство сре-
щу RIS (службата по кримино-
логия на карабинерите) в Пар-
ма (на 24 октомври 2005  г., 

за което отговорност пое-
ма FAI/Cooperativa Artigiana 
Fuoco e Affini-occasionalmente 
spettacolare), бомбата по по-
щата, изпратена до кмета 
на Болоня Серджо Коферати 
(на 2 ноември 2005 г., пак от 
същата група), устройства-
та срещу казармите на кара-
бинерите кадети във Фоса-
но (на 2 юни 2006 г., за което 
отговорност поема FAI/RAT–
Rivolta Anonima e Tremenda), 
устройствата, поставени 
в квартал Крочета в Тори-
но (на 7 март 2007 г., пак от 
FAI/RAT), както и раняването 
на Адинолфи (7 май 2012 г.), за 
да подплатят с нещо обви-
нението в съучастничество, 
въпреки че двама другари са 
вече осъдени и публично са по-
ели отговорността за това 
нападение. Следователите 
представят сложна структу-
ра от подбрани улики, използ-
ват дори лингвисти и графо-
лози освен електронното и 
компютърно шпиониране и 
следене.

През април 2019  г. съдът 
произнася присъдата. Алфре-
до е осъден на 20 години. Ана е 
осъдена на 17 години за бомби-
те в Крочета и Фосано (през 
2006 и 2007  г.) и взривните 
устройства през юли 2006 г. 
(същите три, за които е осъ-
ден Алфредо), както и за „учас-

МОДЕРНИ ВРЕМЕНА

Максималната производителност в Amazon
За мнозина Amazon е воде-
ща компания, за която могат 
само да мечтаят да работят. 
Тя има толкова пари и техно-
логии, че хората очакват сму-
ти-барове с роботизирани 
бармани да щъкат на всеки 
квадратен метър. Картинка-
та обаче е много по-различна.

Open Markets Institute пра-
ви проучване на условията на 
труд в направлението за тър-
говия на дребно на Amazon и 
публикува интересни матери-
али, които разкриват, че ком-
панията е практически реали-
зирана „антиутопия”.

Резюмирано в 7 точки:
1. Видеонаблюдение: с това 

вече сме свикнали, но Amazon 
го издига на ново ниво. Запи-
си от камерите се прожекти-
рат на големи екрани директ-
но в складовете по време на 
работа. Това обаче не е кар-
тина на живо, а компилация 
от клипчета как крадат би-
вши служители, които впо-
следствие са били уволнени 
или арестувани.

2. Освен видеонаблюдение-
то мениджъри на Amazon ре-
довно висят на главата на 
служителите или просто вър-
вят след тях и следят какво 
правят, без дори да се пред-
ставят. Можем да си пред-
ставим колко е „мотивираща” 
подобна атмосфера.

3. Служителите имат нор-
ма за производителност, но 
не знаят каква е тя. Също 
така нормата постоянно се 
променя. Служителят тряб-
ва да работи усилено, колко-
то може повече, без дори да 
осъзнава колко добре се спра-
вя – това страшно натовар-
ва психиката, но със сигур-
ност подобрява производи-
телността.

3.1. С помощта на скенер 
за предмети (основното му 
предназначение е да изпъл-
нява поръчки от клиенти) 
Amazon също брои секундите 
между всяка операция. Кога-
то служителите изостават 
от определената от Amazon 

производителност (например 
брой обработени пакети на 
час), софтуерът в скенерите 
прави забележки и след това, 
ако служителят продължава 
да не се справя с нормата, ав-
томатично го уволнява.

3.2. Като резултат от 
тази „система” броят на теж-
ките злополуки в складове-
те на Amazon е пет пъти над 
средния за отрасъла. През 
2018 година Националният съ-
вет по безопасност и хигиена 
на труда вписва Amazon в спи-
съка на най-опасните места 
за работа в САЩ.

4. В края на работния ден 
всички служители в направле-
нието за търговия на дребно 

биват проверявани за краж-
ба на стоки от складовете на 
Amazon. Тази процедура отне-
ма около час, но това време 
не се заплаща.

5. Amazon разрешава на 
своите работници да вземат 
на работното място само 
пластмасова бутилка с вода 
и прозрачен плик с пари (никак-
ви телефони, плейъри и пр.)

6. Amazon патентова грив-
на с ултразвуково проследява-
не на движенията на ръцете 
и вибрация. Като каишките 
за дресиране на кучета, кои-
то карат животното да из-
пълнява команди с помощта 
на вибрации, звуци и електро-
стимулация. Нещо подобно 

Amazon иска да направи със 
своите служители.

7. Amazon проследява мес-
тоположението на своите ку-
риери с помощта на софтуер 
и изисква от тях да доста-
вят 999 от 1000 поръчки на-
време.

Такава система принужда-
ва шофьорите да карат с пре-
вишена скорост и да наруша-
ват други правила за движе-
ние. Като резултат, от 2015 
до 2019 г. куриери на Amazon 
са участвали в повече от 60 
злополуки с 13 смъртни слу-
чая.

*  *  *

От една страна, твърдят, че 
отдавна няма робство и ни-
кой не принуждава хората да 
работят в Amazon, така че 
вероятно служителите по-
насят подобни условия зара-
ди парите или защото нямат 
алтернатива. От друга стра-
на, тихо се страхувам, че Без-
ос ще успее да навлезе и в дру-
ги отрасли и „всичко ще ста-
не Amazon”. Да не забравяме, 
че Amazon е водещата ком-
пания в света, тоест тя на-
лага определени стандарти 
в индустрията и е пример за 
подражание за бизнеса по це-
лия свят. •

Петър
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Затворници анархисти
тие в нелегална организация с 
терористична цел” като под-
дръжник на FAI. Никола е осъ-
ден на 9 години, а Марко и Сан-
дро – на 5 години за „участие 
в нелегална организация с те-
рористична цел”.

Всички останали обвиня-
еми са оправдани (основното 
обвинение към всичките 23 
другари е „участие в нелегал-
на организация с цел терори-
зъм и подриване на демокра-
тичния ред”, а само към от-
делни от тях  – „подбудител-
ство към престъпление” и 
„терористична атака”).

Двама други анархисти са 
освободени през април 2019 г., 
след като са оправдани на 
първа инстанция.

Marco Bisesti: Casa 

Circondariale San Michele, 

Strada Cassale 50/A, 15121 

AL, Italia

Anna Beniamino: C. C. 

di Messina „Gazzi”, via 

Consolare Valeria 2, 98124 

Messina, Italia

„Кливландската 
четворка”
„Кливландската четворка” е 
прозвище, лепнато на затвор-

ници анархисти, набедени от 
ФБР в една от техните ти-
пични операции, в която под-
стрекават и след това задър-
жат уличените. Четиримата 
анархисти  – Конър Стивънс, 
Брандън Бакстър, Джошуа 
„Скели” Стафърд и Дъг Райт – 
са арестувани на 30 април 
2012 г. от ФБР за това, че уж 
са планирали и са се опитали 
да детонират пластичен екс-
плозив на моста на щатски 
път 82 между Брексвил и Са-
гамор Хилс в Охайо. Четири-
мата са работили с доносник 
на ФБР, който явно им е оси-
гурил достъп до експлозиви-
те и също така им оказвал ре-
дица други „услуги”. Истината 
е, че ФБР и неговият доносник 
измислят плана, осигуряват 
експлозивите и принуждават 
анархистите да участват. 
Процесът започва на 17 сеп-
тември 2012  г. Съдията до-
бавя „тероризъм като утеж-
няващо вината обстоятел-
ство” към присъдата на всеки 
от тях. Дъг е осъден на 11,5 
години, Брандън на 9 години и 
9 месеца, а Конър на 8 години 
и 1 месец. Тримата приемат 
присъдите на извънсъдебно 

споразумение, а Скели реша-
ва да води дело, като се пред-
ставлява сам. Съдът го нами-
ра за виновен и го осъжда на 
10 години. И четиримата об-
жалват присъдите без успех.

Doug Wright #57973-060: USP Victorville, P.O. 

BOX 3900, Adelanto, CA 92301, USA

Бил Дън

Бил Дън е арестуван през 
1979  г., когато двамата с 
Лари Гидингс правят опит да 
освободят своя другар рево-
люционер Арти Рей Дъфър. 
Опитът им успява и Арти е 
освободен, но са арестувани 
след престрелка с полицията, 
докато се опитват да избя-

гат. Бил и Лари са обвинени 
в кражба на автомобил и съ-
участничество в бягството, 
за което Бил получава 80-го-
дишна присъда във федерален 
затвор. През 1983 г. Бил пра-
ви опит за бягство от затво-
ра и е осъден на още 15 годи-
ни затвор. Той прекарва седем 
години и половина в изолатор 
в скандално известния за-
твор с най-строг режим Ма-
риън за опита си за бягство 
от затвора.

Bill Dunne #10916-086: FCI Victorville Medium 

I, PO Box 3725, Adelanto, California 92301, 

USA

Кейси Брезик

Кейси Брезик е анархист от 
района на Канзас Сити. През 
2010  г. прави опит за атен-
тат срещу губернатора на 
Мисури. През юни 2013  г. е 
осъден на дванадесет годи-
ни по всяко от трите обви-
нения – опит за физическо на-
силие и две обвинения за въ-
оръжено нападение – и седем 
години по второ обвинение 

в опит за физическо насилие. 
Всички присъди се излежават 
последователно.

Casey Brezik #1154765: WRDCC, 3401 Faraon, 

St. Joseph, MO 64506, USA

Мариъс Мейсън

Дългогодишен активист от 
екологичните и синдикалните 
движения. През март 2008  г. 
е арестуван от федералните 
власти по две обвинения за на-
насяне на материални щети 
през 1999 и 2000 г. И в двата 
случая няма пострадали. При-
ема извънсъдебно споразуме-
ние и на 5 февруари 2009 г. е 
осъден на малко под 22 годи-
ни. В момента излежава най-
дългата присъда от всички 
затворници по така нарече-
ната „Зелена заплаха”.

Marie (Marius) Mason #04672-061: FCI 

Danbury, Route 37, Danbury, CT 06811, USA •

(следва)
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Анархизмът в САЩ
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„Червената заплаха”, 
пропагандата на дело и 
периодът на Световните 
войни

Това е време, в което стотици – 
ако не хиляди – стачкуващи 

работници загиват от ръката 
на полицаи и въоръжени 

пазванти и по стотина на ден 
умират при трудови злополуки. 

Терористичните актове на 
анархистите, макар и изключения, 

изиграват основна роля за 
представата на американците 

за новия свят на индустриалния 
капитализъм. Те рано дават 

да се разбере, че възходът на 
банкерското плячкосване на 
фабриките няма да мине без 

въоръжена съпротива отдолу.
Бевърли Гейдж, 2009 г.

Италианският антиоргани-
зационен индивидуалисти-
чен анархизъм е внесен в Съе-
динените щати от родени в 
Италия индивидуалисти като 
Джузепе Чанкабила и други 
тамошни привърженици на 
въоръжената пропаганда на 
дело. Историкът на анархи-
зма Джордж Уудкок съобща-
ва за инцидент, при който ви-
дният италиански социален 

анархист Ерико Малатеста 
е въвлечен в спор с индиви-
дуалисти анархисти от Па-
терсън, които настояват, че 
анархизмът означава липса на 
всякаква организация и че все-
ки трябва да действа, воден 
единственото от своите въ-
трешни пориви. В края на раз-
горещения спор вътрешният 
порив на Чанкабила го кара да 
простреля Малатеста, кой-
то е тежко ранен, но упорито 
отказва да назове своя напа-
дател.

По това време анархисти 
като Йохан Мост вече се за-
стъпват за разгласяване на 
актове на отплата срещу 
контрареволюционери, защо-
то ние проповядваме да се 
действа не само заради само-
то действие, а и за действие-
то като пропаганда.

Към 1880-те години хора 
във и извън анархисткото 
движение започват да из-
ползват лозунга пропаганда 
на дело за индивидуални бом-
бени нападения и атентати, 
насочени пряко срещу члено-
ве на управляващата класа – 
цареубийства и убийства на 
тирани  – във времена, кога-
то подобни действия може 
да бъдат посрещнати с одо-
брение от населението  – на-
пример при засилени репре-

сии от държавата или трудо-
ви конфликти с убити работ-
ници. От 1905 г. нататък ру-
ските съратници на тези ан-
тисиндикални анархокомуни-
сти стават поддръжници на 
икономическия терор и неза-
конните „експроприации”. Не-
легалността се превръща в 
практика, а с нея и действи-
ята на анархистите бомба-
джии, атентатори (пропаган-
да на дело) и обирджии (инди-
видуално възвръщане на прис-
военото) – израз на отчаяние 
и лично категорично отхвър-
ляне на едно непоносимо об-
щество. Освен това те имат 
ясната цел да бъдат пример, 
подтикващ към бунт.

На 6 септември 1901  г. 
американският анархист 
Леон Чолгош се въоръжава с 
32-калибрен револвер Айвър 
Джонсън, който купува че-
тири дни по-рано, и застрел-
ва президента на САЩ Уилям 
Маккинли. На съдебните засе-
датели им трябва само един 
час, за да осъдят Чолгош на 24 
септември 1901 г. На 26 сеп-
тември заседателите едино-
душно препоръчват смъртна 
присъда и Чолгош е умъртвен 
с три токови удара по 1800 
волта в затвора Обърн на 29 
октомври, само 45 дена след 
своята жертва. Ема Голдман 

е арестувана по подозрение 
в съучастие в атентата, но 
е освободена поради липса на 
доказателства. По-късно е 
подложена на яростни напад-
ки, след като публикува Тра-
гедията в Бъфало, в която 
сравнява Чолгош с Марк Юний 
Брут  – убиецът на Юлий Це-
зар  – и нарича Маккинли пре-
зидент на царете на парите 
и магнатите. Други анархи-
сти и радикали не са склонни 
да подкрепят усилията на Гол-
дман да помогне на Чолгош, 
защото смятат, че той е на-
вредил на движението.

Луиджи Галеани е италиан-
ски анархист, който развива 
активна дейност в Съедине-
ните щати от 1901 до 1919 г. 
и е считан от историците за 
анархокомунист и бунтовен 
анархист. Известен е най-ве-
че със своята пламенна защи-
та на пропагандата на дело – 
насилието за премахване на 
тирани и потисници, което 
да катализира събарянето 
на съществуващите държав-
ни институции. От 1914 до 
1932  г. последователите на 
Галеани в САЩ (наричани га-
леанисти) извършват реди-
ца бомбени нападения и поку-
шения срещу институции и 
лица, които считат за класо-
ви врагове. След като Галеани 

е депортиран от Съединени-
те щати в Италия през юни 
1919  г., негови последовате-
ли са обвинени за взрива на 
Уол Стрийт през 1920 г., при 
който загиват 38 души. Га-
леани не отстъпва на мест-
ните събрания на анархисти-
те, напада „смирените” социа-
листи, изнася пламенни речи 
и продължава да пише ста-
тии и политически тракта-
ти. Най-виден застъпник на 
пропагандата на дело в САЩ, 
Галеани е основател и редак-
тор на анархисткия бюлетин 
Cronaca Sovversiva (Подривна 
хроника), която издава и раз-
праща от канцеларии в Бар, 
Масачузетс. Галеани издава 
анархисткия бюлетин петна-
десет години, докато прави-
телството не го закрива по 
Закона за държавна измяна от 
1918  г. Галеани привлича ре-
дица радикално мислещи при-
ятели и последователи (гале-
анисти), сред които Франк 
Абарно, Габриела Сегата Ан-
толини, Пиетро Анджело, Лу-
иджи Бакети, Марио Буда 
(„Майк Бода”), Кармине Кар-
боне, Андреа Чофало, Феручо 
Коачи, Емилио Кода, Алфредо 
Конти, Нестор Дондолиоал-
со („Жан Крон”), Роберто Елиа, 
Луиджи Фалдзини, Франк Ман-
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дезе, Рикардо Орчани, Нико-
ла Реки, Джузепе Сберна, Ан-
дреа Салседо, Рафаели Скиа-
вина, Карло Валдиночи и – най-
известните  – Никола Сако и 
Бартоломео Ванцети.

Сако и Ванцети са анархи-
сти, заподозрени и осъдени 
за убийството на двама души 
при въоръжен грабеж на обув-
на фабрика в Саут Брейнтрий, 
Масачузетс. След съмните-
лен процес и редица обжалва-
ния двамата италиански ими-
гранти са екзекутирани на 23 
август 1927 г. След смъртта 
им преобладаващото мнение 
е, че двамата мъже са осъдени 
най-вече за своите анархист-
ки убеждения и са екзекутира-
ни несправедливо. През 1977 г. 
губернаторът на Масачузетс 
Майкъл Дукакис издава про-
кламация, че Сако и Ванцети 
са осъдени несправедливо и че 
всяко петно трябва да бъде 
изчистено завинаги от имена-
та им. Мнозина видни социа-
листи и интелектуалци без-
успешно водят кампания за 
нов процес. Джон Дос Пасос 
заминава за Бостън да отра-
зява делото като журналист, 
остава и пише брошура, оза-
главена Пред електрическия 
стол, и е арестуван на демон-

страция на 10 август 1927 г. 
заедно с Дороти Паркър.

След като е арестувана на 
жива верига пред щатската 
управа, Една Сейнт Винсент 
Милей пледира в лично пред гу-
бернатора Фулър и след това 
пише петиция за обжалва-
не: Призовавам Ви със силата 
на милион гласове: дайте от-
говор на нашите съмнения … 
Довечера Масачузетс ще има 
нужда от мъжество. На Фулър 
изпращат писма или подпис-
ват петиции също Алберт 
Айнщайн, Джордж Бърнард 
Шоу и Хърбърт Уелс. Председа-
телят на Американската фе-
дерация на труда подчертава 
дългото време между извър-
шеното престъпление и окон-
чателното решение на Съда 
и също така психическите и 
физическите страдания на 
Сако и Ванцети през изминали-
те седем години в телеграма 
до губернатора. През август 
1927 г. IWW призовава за три-
дневна национална стачка в 
протест срещу предстоящи-
те екзекуции. Най-силният 
отзвук е във въглищарския 
окръг Уолсънбърг в Колорадо, 
където се включват 1132 от 
всичко 1167 миньори и това 
слага началото на Въглищар-
ската стачка в Колорадо през 
1927  г. Италианският анар-

хист Северино Ди Джовани – 
един от най-гласовитите под-
дръжници на Сако и Ванцети 
в Аржентина – взривява аме-
риканското посолство в Буе-
нос Айрес броени часове след 
произнасянето на смъртната 
присъда. Няколко дни след ек-
зекуциите вдовицата на Сако 
благодари на Ди Джовани с 
писмо за подкрепата и добавя, 
че директорът на тютюнева-
та фирма Комбинадос е пред-
ложил да пусне на пазара цига-
ри с марка Сако и Ванцети. На 
26 ноември 1927 г. Ди Джова-
ни заедно с други свои другари 
взривяват тютюнев магазин 
на Комбинадос.

Модерните училища, на-
ричани също Училища на Фе-
рер, са американски учили-
ща, създадени в началото на 
20-и век по примера на Еску-
ела Модерна на Франсеск Фе-
рер и Гуардия, каталонски пе-
дагог и анархист. Те изигра-
ват важна роля за движения-
та за свободно образование, 
на анархистите, социалисти-
те и синдикалистите в Съеди-
нените щати, които целят да 
образоват трудещите се кла-
си в светски и класово осъз-
нат дух. Модерните училища 
провеждат дневни часове за 
деца и вечерни сказки за пови-
шаване на образованието за 

възрастни. Първото и най-из-
вестно от Модерните учили-
ща е основано в Ню Йорк през 
1911 г., две години след като 
Ферер е екзекутиран за дър-
жавна измяна в монархист-
ка Испания на 18 октомври 
1909 г. Познато като Центъ-
ра Ферер, то е основано от 
видни анархисти като Ленард 
Абът, Александър Беркман, 
Волтерин де Клер и Ема Гол-
дман. Първите събирания са 
на Сейнт Маркс Плейс в ман-
хатънския Лоуър Ийст Сайд, 
но два пъти се местят – пър-
во в долен Манхатън, а след 
това в Харлем. Освен Беркман 
и Голдман в Центъра Ферер се 
включват художниците от 
Школата Ашкан Робърт Хе-
нрай и Джордж Белоуз, а гос-
туващи лектори са писате-
ли и политически дейци като 
Маргарет Сангър, Джек Лон-
дон и Ъптон Синклер. Една от 
ученичките, Магда Шьонве-
тер си спомня, че училището 
използва методите и пособи-
ята на Монтесори и набляга 
на свободата в обучението 
вместо на зубренето на пра-
вопис и аритметика. Докато 
училището е в Ню Йорк, спи-
санието The Modern School 
(Модерното училище) започва 
като бюлетин за родители-
те, отпечатван на ръчна пе-

чатарска машина, използвана 
за уроците по печатарство 
като професия. След като се 
премества в Стелтън Коло-
ни, Ню Джързи, списанието 
разширява своята тематика 
и започва да печата поезия, 
проза, художествено твор-
чество и безвластнически об-
разователни статии; ембле-
мата на корицата и графич-
ното оформление са дело на 
Рокуел Кент. След като осъз-
нават заплахите на големия 
град към тяхното училище, 
организаторите купуват 275 
хектара земя в община Писка-
тауей, Ню Джързи и се прена-
сят там през 1914 г., като се 
превръщат в център на Стел-
тън Колони. Пак извън Ню 
Йорк е основана Колония и Мо-
дерно училище на Ферер (около 
1910–1915  г.) като общност 
на Модерното училище, която 
издържа близо четиридесет 
години. През 1933 г. Джеймс и 
Нели Дик, двама от ръководи-
телите на Модерното учили-
ще в Стелтън, основават Мо-
дерното училище в Лейкууд, 
Ню Джързи, което надживява 
първото  – Центъра Ферер  – 
и става последното оцеляло 
такова училище, съществува-
ло до 1958 г. •

Wikipedia
(следва)
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Етиката на анархизма

Анархистките възгледи за 
етиката силно се различават, 
макар всички да считат, че чо-
век трябва сам да развие свое-
то собствено разбиране за 
етика. Всички анархисти са 
съгласни с Макс Щирнер, че чо-
век трябва самостоятелно да 
се отърси от натрапената 
етика и да реши етичния въ-
прос: сам решавам кое за мен 
е правилно и никой не решава 
вместо мен (Единственият и 
неговата собственост).

Анархистите рядко се съ-
гласяват с Щирнер в отхвър-
лянето на всякаква идея за со-
циална етика (Щирнер оставя 
някои общовалидни понятия за 
етика, но при него те са его-
истични). Такъв краен морален 
релативизъм, както и морал-
ният абсолютизъм са непри-
емливи за повечето анархи-
сти (моралният релативизъм 
е схващането, че нищо правил-
но или неправилно не същест-
вува извън представите на 
отделната личност; морални-
ят абсолютизъм – обратно – 
е схващането, че това кое е 
правилно и кое не е правилно 
не зависи от това как мислят 
хората).

Казват, че съвременното 
общество се разлага от кра-
ен „егоизъм” или морален рела-
тивизъм. Това не е вярно. Мо-
ралният релативизъм  – крач-

ка напред от моралния абсо-
лютизъм – се разпространява 
в обществото благодарение 
на усилията на различните мо-
ралисти и техните привърже-
ници. Моралният релативи-
зъм се основава – макар този 
довод да е слаб  – на идеята 
за уникалността на човеш-
кия разум. Тъй като този под-
ход обаче отрича съществу-
ването на етиката, той не е 
нищо повече от противопо-
ложност на моралния абсолю-
тизъм и не води до истинско 
освобождение на личността.

Затова всяко от тези две 
схващания е изгодно за при-
вържениците на властта. Те 
смятат, че народните маси 
не са способни да си съставят 
собствено мнение за нещата 
и затова сляпо следват коман-
дите на управляващите ели-
ти, които по този начин оси-
гуряват потребността от 
власт. И двата подхода се от-
хвърлят от повечето анархи-
сти в полза на еволюционния 
подход към етиката, основан 
на способността на хората 
да развиват както понятия-
та за етика, така и отноше-
нията помежду си, за да обоб-
щят в крайна сметка тези по-
нятия в етични отношения на 
обществото като цяло.

Анархическият подход към 
етиката съвместява индиви-
дуалното критично изследва-
не, характерно за моралния 
релативизъм, и схващането 
на моралния абсолютизъм за 

това кое е правилно и кое не. 
Прудон пише: всеки напредък 
започва с отхвърляне; всяка ре-
форма се основава на обвине-
ния в злоупотреба; всяка нова 
идея се основава на доказан не-
достатък на старата.

Повечето анархисти смя-
тат, че етичните норми са 
в процес на постоянно разви-
тие. Това ги кара да отхвър-
лят понятия от рода на за-
кон Божи, естествен закон 
и пр. в полза на теорията за 
развитието на етиката, коя-
то се основава на идеята, че 
личността е напълно способ-
на да оценява околния свят  – 
на практика това е задължи-
телно, за да бъде действител-
но свободна. Човек не може 
да бъде анархист, ако приема 
нещо  – независимо какво е 
то  – на сляпо доверие. Миха-
ил Бакунин, един от основопо-
ложниците на анархизма, изра-
зява този радикален скепти-
цизъм така: никаква теория, 
никаква готова система, ни-
каква книга – независимо кога 
е писана  – няма да спаси све-
та. Не съм поклонник на нито 
една система. Аз съм заклет 
търсач.

Затова анархистите на 
практика използват научния 
подход към проблемите. Те 
правят изводи за етиката, 
като не търсят просветле-
ние свише, а използват само 
собствените си умствени 
способности. Това означава 
логично разсъждаване и разум-

но осмисляне на проблемите – 
безспорно много по-добър на-
чин за решаване на морални 
въпроси от остарелите авто-
ритарни системи на ортодок-
салната религия и определено 
по-добър от „няма нищо непра-
вилно или правилно” на морал-
ния релативизъм.

Откъде идват тези схва-
щания за етиката? За Кропот-
кин природата трябва да бъде 
призната за първи учител по 
етика на човека. Социалният 
инстинкт е вроден както при 
хората, така и при всички со-
циални животни и това е при-
чината за всички схващания за 
етика и цялото нейно по-ната-
тъшно развитие (Етика).

С други думи животът е в 
основата на анархистката 
етика. Това всъщност означа-
ва, че етичните възгледи на 
личността имат три основни 
източника:

1) Обществото, в което 
живее личността. Кропот-
кин смята, че схващанията за 
етика на хората са изцяло обу-
словени от формата на тех-
ния социален живот в опре-
делено време и на определено 
място … Този социален живот 
е отразен както в схващания-
та на хората за морала, така и 
в моралния облик на съответ-
ната епоха (Избрани произве-
дения).

2) Критичната оценка на 
хората на етичните норми на 
тяхното общество. Основни-
ят аргумент на Ерих Фром е, 

че човек трябва да поема от-
говорност за своите дейст-
вия и да съзнава, че само от 
него зависи дали ще бъде жи-
вял напразно… Животът няма 
друг смисъл освен това, което 
има значение за човека (Чове-
кът за себе си). С други думи – 
способността на човек да ми-
сли и развива своето мислене.

3) Съчувствието и състра-
данието: истинските корени 
на чувството за морал са в 
чувството за съпричастност 
(Анархистката етика. Рево-
люционни брошури на Кропот-
кин). С други думи – способнос-
тта на личността да придо-
бива опит и да споделя опит и 
знания с другите.

Последният фактор е мно-
го важен за развитието на чо-
вешкото разбиране за етика. 
Кропоткин доказва, че колко-
то по-силно е развито ваше-
то въображение, толкова по-
добре ще можете да си пред-
ставите какво изпитва всяко 
живо същество, когато стра-
да, и толкова по-дълбок и тъ-
нък ще стане вашият усет за 
етиката… Обстоятелства-
та, околните, степента на 
развитие на вашето собстве-
но мислене и въображение ви 
учат да постъпвате така, 
както ви подсказва вашият 
собствен разум и чувства, и 
колкото по-силно се развива у 
вас тази етика, толкова пове-
че тя ще се превръща в навик 
(Избрани произведения). •

(следва)
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Корупцията е институция на държавата
Както вече казах, бонапар-
тизмът всъщност не е нито 
принцип, нито политическа 
тенденция, той не идва от 
някакъв естествен или ис-
торически интерес към ико-
номическото и политическо-
то развитие на страната. 
Просто една банда разбойни-
ци използва дълбоките класо-
ви разделения във френското 
общество, внезапно и дръз-
ко завладява Франция посред 
нощ и удържа властта в про-
дължение на двадесет годи-
ни. Бандата е подкрепена от 
трите огромни порока и не-
щастия на Франция – неизле-
чимата и днес страхливост 
на буржоазията, дезоргани-
зацията на работническите 
маси и невежеството на се-
ляните. Тя се възползва и от 
три други отвратителни об-
стоятелства, които до голя-
ма степен допринасят за кра-
ха на Франция през тези два-
десет години:

- бюрокрацията, която в 
крайна сметка убива всяко 
спонтанно национално дви-
жение и дезорганизира всич-
ки живи сили на Франция;

- жестоката затъпяваща 
военна дисциплина, наложе-
на на преторианската армия, 
сведена до жалкото състоя-
ние на наемна охрана със спе-
циално обучени командири. Тя 
превръща войника в сечиво в 

ръцете на неспособни и пок-
варени до мозъка на костите 
си офицери.

- и накрая – бичът на като-
лическата църква с нейните 
безброй „чернокапци” и глава-
тар в Рим, за които нещаст-
ната Франция винаги е била 
тлъста плячка, която може 
да им се изплъзне във всеки 
един момент. Те насаждат в 
нея всички допотопни суеве-
рия, разногласия и политиче-
ски измами, които държат 
селското население във веч-
но робство.

Такива несъмнено са усло-
вията и причините за днеш-
ната ситуация, която може 
да бъде призната и зачитана 
не от искрения човек, а само 
от политика, който иска да я 
използва, за да дойде и да ос-
тане на власт. Що се отнася 
до резултатите от такава 
политика, те се виждат от 
настоящото състояние на 
Франция.

Разгледахме основите на 
бонапартизма, да видим сега 
неговите средства. Той има 
само един, но много мощен 
инструмент: корупцията. 
Тя не е измислена от бона-
партизма, а е получена като 
историческо наследство  – 
единственото, от което бо-
напартизмът е успял да се 
възползва и продукт на кое-
то е станал самият той.

*  *  *

Поначало значението на ду-
мата „корупция” на френски е 
„разложение”, „поквара”, „под-
куп”. Като оставим настра-
на всички въпроси, свързани с 
личния морал (който впрочем 
е неотделим от колектив-
ния), под тази дума аз разби-
рам пълното безразличие на 
човека към обществената 
полза и солидарността, един-
ствено в името на своята 
лична изгода. Всяка класа или 
обособена общност от хора – 
църква, религиозен орден, ари-
стокрация, буржоазия, бюро-
крация, армия, полиция и дори 
банда от разбойници  – може 
да бъде дълбоко неморална  – 
тоест вредна за цялото чо-
вечество с основите, усло-
вията и целите на своето из-
ключително и привилегирова-
но съществуване – и в също-
то време все още да не бъде 
корумпирана, докато не бъде 
разкъсана от личните инте-
реси на своите членове. Вярно 
е, че колкото повече интере-
сите на една класа противос-
тоят на обществените, тол-
кова по-корумпирани са нейни-
те членове, което се дължи на 
неморалността на принципа, 
залегнал в основите на ней-
ното съществуване; обикно-
вено тази аморалност се при-
крива с някакъв измислен иде-

ал  – например патриотичен 
или религиозен.

Точно това се случва с църк-
вата и с аристокрацията и за-
това, толкова могъщи в мина-
лото, те и днес са се вкопчили 
така в живота, когато всич-
ки социални условия противо-
речат на тяхното съществу-
вание. Това обяснява защо и 
буржоазията, след като дойде 
на власт, започва да проявява 
безспорни признаци на разло-
жение и упадък.

Поради естеството на 
всекидневните си занимания 
тя е твърде реалистична, за 
да търси опора в абстракт-
ните идеали на патриотизма 
и религията. Принудена да се 
задоволява с твърде съмни-
телните и противоречиви 
идеали на метафизиката и 
юридическото право, буржо-
азията така и не успява да 
скрие – дори от себе си – своя-
та ниска същност. В това от-
ношение борсовите играчи, 
големите търговски, банкови 
и индустриални компании, за-
едно с финансовите и полити-
чески спекуланти, с контра-
бандистите и грабителите, 
образуват групите, които са 
най-податливи на корупция. Те 
смъкват цинично всяка мас-
ка, изхвърлят всякакво подо-
бие на идеал и открито раз-
криват истинското си лице 
на експлоататори на богат-

ството и работната сила на 
трудовите маси. Членовете 
на тези различни общности 
вече не се обединяват в име-
то на някакъв  – правдив или 
лъжлив – принцип; те са свър-
зани помежду си само от лич-
ната изгода. Такава е истин-
ската корупция.

В сравнение с тези групи 
от откровени експлоатато-
ри, бандите контрабандисти, 
разбойници и крадци имат по-
висок морал. Първо, те са пре-
димно бедни и се борят за жи-
вота, което може да не е „за-
конно”, но е закономерно. Ос-
вен това те не се радват на 
уважението и защитата на 
обществото като привиле-
гированите и богати спеку-
ланти, крадци и разбойници на 
държавна служба или тези в 
банките, индустрията и тър-
говията. Те са гонени и пре-
следвани като диви животни 
от обществото, което не им 
дава възпитание, образование 
или поминък, но ги дарява с 
„привилегиите” на наказател-
ния кодекс. Те са в постоянна 
война с обществото, което 
винаги е било мащеха за тях, 
и в тази борба са изложени на 
жестоки опасности, които ги 
принуждават да се сплотя-
ват – нещо, което изобщо не 
е необходимо на официалните 
експлоататори, ползващи се 
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t) Старите хора, неспособни 
за труд или болните, заобико-
лени от грижите и уважение-
то, запазвайки всички полити-
чески права, ще се ползват от 
пълната издръжка и грижи за 
сметка на обществото.

14. Революционна полити-
ка. Основното ни убеждение 
е, че тъй като свободата на 
всички народи е солидарна, то 
отделните революции в от-
делните страни също трябва 
да бъдат солидарни; че отсе-
га нататък в Европа и в целия 
цивилизован свят вече няма 
да има място за национални 
революции, а само за една со-
циална и всеобща революция, 
точно както има само една 
европейска и световна реак-
ция; че всички специални инте-
реси, цялата национална гор-
дост, претенции, дребна за-
вист и вражди трябва да от-
стъпят и усилията ни да се 
слеят в един всеобщ интерес 
на революцията, която да оси-
гури свободата и независи-
мостта на всеки народ чрез 
солидарността на всички на-
роди; че свещеният съюз на 
световната реакция и конспи-
рацията на царете, на духо-
венството, на аристокрация-
та и на буржоазията, основан 
на огромните бюджети, по-
стоянните армии и чудовищ-
ната бюрокрация, разполагащ 
с всички ужасни средства, кои-
то съвременната централи-

зация му предоставя с рутин-
ността на техните трикове 
и правото им да конспирират 
и да основават всичките си 
действия на закона, че всич-
ко това има един страховит, 
разрушителен резултат и че 
за да се борим с него, за да по-
бедим и унищожим тази кон-
спирация и този съюз, е необ-
ходимо да му противопоста-
вим друг, не по-малко мощен 
революционен съюз, обединя-
ващ и организиращ действия-
та на всички народи в цивили-
зования свят.

Срещу световната реак-
ция изолираната революция на 
един отделен народ не може 
да успее; такава революция би 
била лудост и следователно 
грешка за самия този народ и 
измяна и престъпление по от-
ношение на всички останали. 
Оттук нататък въстанието 
на всеки народ трябва да се 
осъществява не от гледната 
точка на неговите интереси, 
а от тази на интересите на 
целия свят. За да може обаче 
един народ да въстане в име-
то на целия свят, той тряб-
ва да има и една световна 
програма, която е достатъч-
но всеобхватна, дълбока и ис-
тинска – накратко, достатъч-
но общочовешка програма, 
която да обхване интереси-
те на всички народи и да въз-
бужда страстите на народни-
те маси в Европа, без разлика 
на тяхната националност. Та-
кава програма може да бъде 

само програмата на светов-
ната социална революция.

Целите на такава револю-
ция могат да бъдат формули-
рани само с две думи.

От политическа гледна 
точка, това е премахване на 
историческото право, на пра-
вото на завоюване и на дипло-
матическото право. Това е 
пълното освобождаване на хо-
рата и техните сдружения от 
игото на божествената и чо-
вешката власт. Това е пълно-
то унищожаване на принуди-
телните сдружения и обеди-
нения от общини в провинции 
и на провинциите и завладени-
те страни и държави. Накрая 
това е пълното изкореняване 
на централистичната авто-
ритарна държава с всичките 
ґ милитаристични, полицей-
ски, бюрократични, правител-
ствени, административни, съ-
дебни и граждански институ-
ции. С една дума, това е връща-
нето на свободата за всички – 
хора, колективи, сдружения, 
общини, провинции, региони, 
нации – и взаимното гаранти-
ране на тази свобода чрез фе-
дерацията и конфедерацията.

От социална гледна точка 
това е укрепване на политиче-
ското равенство чрез иконо-
мическото. В началото на жиз-
нения път на всеки човек тряб-
ва да залегне равенството в 
изходната точка. Това не е да-
дено от природата, а може да 
бъде резултат от въвеждане-
то на социално равенство за 

всички, тоест на равенство 
в средствата за съществува-
ние, образование и обучение на 
всяко дете от двата пола до 
неговата зряла възраст. Това 
е премахване на експлоатация-
та и на капитализма във всич-
ките му разновидности и ста-
дии.

Програма на обществото 
на международната 
революция

Първа част
Теоретически основи

I. Отрицание на бога и на 
принципа на властта, човешка 
и божествена, както и на вся-
ко попечителство на едни хора 
над други, дори ако такова по-
печителство се установява 
над възрастни, но лишени от 
образование лица или над неве-
жествените маси  – в името 
на висшия разум или на науч-
ната истина, представена от 
група признати интелигентни 
и оправомощени лица или от 
една или друга класа, което би 
довело в единия или другия слу-
чай до формирането на свое-
го рода умствена аристокра-
ция, най-отвратителната от 
всички и най-вредната за сво-
бодата.

Забележка 1. Позитивна-
та и рационална наука е един-
ствената светлина, която 
може да доведе човека до по-
знаване на истината и която 
може да осигури мярка за лич-

ното му поведение и за негово-
то отношение към общество-
то. Науката също обаче може 
да бъде източник на грешки; 
дори да не ги е извършила, то 
и в този случай тя не трябва 
да си присвоява правото да уп-
равлява хората против тяхно-
то убеждение и тяхната воля. 
Обществото, което е наисти-
на свободно, може да признае 
на науката само двоякото пра-
во, чието упражняване е в съ-
щото време и нейно задълже-
ние: първо, възпитанието и об-
разованието на лица от двата 
пола, еднакво достъпно и за-
дължително за всички деца и 
юноши до навършване на пъл-
нолетие, когато въздействи-
ето на всяка власт трябва да 
се прекрати, и второ, разпрос-
транение и въвеждане на свои-
те научни заключения и изво-
ди в умовете посредством на-
пълно свободна просвета.

Забележка 2. Отричайки 
безусловно попечителство-
то над хората (под каквато и 
форма да се проявява), което 
учените, практиката и опи-
та биха искали да установят 
над невежествените маси, ние 
сме далеч от това да отрича-
ме естествения и благотво-
рен ефект на знанието и оп-
ита върху тези маси, но само 
при условие че това влияние се 
упражнява по пътя на естест-
веното влияние на по-разви-
тия интелект върху по-нераз-
витите, стига то да не бъде 
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МИХАИЛ БАКУНИН:

Корупцията е институция на държавата
с признанието и любезности-
те на висшето общество. В 
подобни съюзи по неволя най-
често се формира своего рода 
колективен морал, който не-
рядко прераства в дързост, 
безкористност и истински 
подвизи.

Разбира се, думата „коруп-
ция” не се отнася за класите – 
колкото и неморални да са 
техните принципи,  – докато 
те са обединени в името на 
някакъв идеал; не се отнася и 
за бандите от престъпници, 
стига те да са обвързани със 
солидарността, която може 
да ги вдъхнови за героични 
и безкористни дела. Тя важи 
само за онези, които преда-
ват интересите на колекти-
ва, но не в името на по-висши 
и справедливи интереси, кое-
то би било своего рода морал-
но, а единствено за лична из-
года. Така че, докато човек ос-
тава безусловно верен на по-
вече или по-малко идеализира-
ните интереси на колектива, 
независимо колко неморални 
са действията, които той из-
вършва в тяхно име, не може 
да се каже, че е корумпиран.

Така разбойникът или кра-
децът, който представлява 
във висша степен неморал-
ни колективни интереси – не-
съмнено престъпни и вредни 

за обществото като цяло,  – 
докато е лоялен към своята 
банда и е готов да се жерт-
ва в името на нейното спасе-
ние, не може да бъде наречен 
корумпиран. Има ли нещо по-
противно и порочно, жестоко 
и нечовешко, по-противоре-
чащо на всичко, получило име-
то цивилизация и морал през 
19-и век, от деянията на всич-
ки тези генерали и офицери 
от германската армия? Тези 
достойни представители на 
едновременно раболепното и 
арогантно дворянство, кои-
то под знамето на новия им-
ператор на Германия, чиито 
верноподаници и лакеи са, се 
отдават с плам, разкриващ 
истинската им същност, на 
обикновено забранените, но 
сега допустими и дори похвал-
ни „удоволствия”: те грабят, 
убиват и безчинстват във 
Франция.

Така че, колкото и отвра-
тителни и гнусни да са дела-
та им, тези хора вярват, че 
изпълняват дълга си на гер-
мански патриоти и верно-
поданици на своя владетел: 
щом вярват, че тъй служат 
на честта на знамето или 
на интересите и славата на 
дворянството, към което в 
по-голямата си част принад-
лежат, тогава можем да ка-
жем, че те са жестоки  – ма-
кар и цивилизовани  – диваци, 

най-зли и опасни врагове на 
всичко човешко в света, но не 
можем да ги наречем корумпи-
рани. Това не може да кажем 
и за шпионите, с които граф 
Бисмарк явно е напълнил цяла 
Франция  – в крайна сметка 
мнозина от тях се занимават 
с мръсния си занаят от чист 
патриотизъм.

Йезуит, който не от личен 
интерес, а заради славата на 
Църквата и Господа и за обо-
гатяването на неговия орден, 
върши най-ужасни престъпле-
ния, които покойният Йожен 
Сю струпва върху главата 
на бедния отец Роден – този 
йезуит несъмнено е гнусен, 
но не и корумпиран. Буржоа-
та, който не поради страхли-
вост или алчност, а само за-
ради спасяването на своята 
класа от социалната револю-
ция, предава Франция на пру-
саците, заслужава всякакви 
определения, но не и корумпи-
ран.

Когато младият радикален 
буржоа – например г-н Андре, 
лионският прокурор на Репу-
бликата  – забравя за своите 
лудории на свободомислещ и 
социалдемократ и с едната 
ръка ласкае бонапартистите, 
а с другата наказва свирепо 
представителите на народа, 
за него може само да се каже, 
че си е възвърнал моралните 
принципи на своята класа. Ко-

гато обаче видим как един ра-
ботник  – например, г-н Бриа-
лу, избран в общинския съвет 
на Лион от своите другари – 
ги пренебрегва, заблуждава, 
жертва интересите на наро-
да и Франция в името на ин-
тересите на буржоазията, 
тогава ще наречем това пре-
дателство и корупция, освен 
ако действията му не са из-
вършени от суета и глупост.

Корупцията, както вече ка-
зах, не е изобретение на бо-
напартизма  – тя е възникна-
ла с появата на първата дър-
жава в историята, но точно 
в наши дни тя се е превърна-
ла в политическа институ-
ция на държавата. Никога оба-
че не е имало държава, която 
по един или друг начин да не е 
прибягвала до корупция като 
средство за управление; ни-
коя държава не би могла да се 
укрепи чрез урегулиране на ин-
тересите на класите, чийто 
представител и естествен 
защитник е,  в степен, дос-
татъчна, за да не се страху-
ва нито от външни, нито от 
вътрешни врагове. Когато 
тези врагове не могат да бъ-
дат удовлетворени, като бъ-
дат допуснати до привилеги-
ите на господстващата кла-
са, унищожени, парализира-
ни или сплашени от нейната 
сила, държавата е била прину-
дена да се опита да ги подку-

пи. Броят на корумпираните 
хора в миналото обаче е без-
крайно по-малък, отколкото 
днес: по-малък преди револю-
цията, много по-малък през 
Средновековието и абсолют-
но незначителен в древност-
та. В древността държавата 
и религиозният култ са със-
тавлявали едно цяло, така че 
самата държава, която е при-
емала маската на боговете, е 
била постоянен и реален пред-
мет на религиозно поклоне-
ние. Предателството на ин-
тересите на държавата се е 
разглеждало от обществено-
то мнение като най-престъп-
но и презрително кощунство. 
В древния свят обаче един чо-
век не е можел да се постави 
извън обществото като съ-
щество с отделен живот, не-
зависимо от политическата 
и социалната общност. Всъщ-
ност човекът все още не е съ-
ществувал или е съществу-
вал само като обект на фи-
лософски размисли; той е бил 
само гражданин и всеки граж-
данин е влагал цялата си душа 
или дори я е придобивал, съо-
бразно принципа на своето 
индивидуално съществуване, 
единствено в границите на 
тази национална организира-
на и обособена общност, коя-
то се е наричала държава. Ко-
рупцията и предателството 
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облечено в някакви официални 
форми и да не се придружава 
от някакви специални привиле-
гии – политически или социал-
ни, – понеже тези две неща не-
избежно водят от една стра-
на до поробване на масите, а 
от друга до поквара и оглупя-
ване на самите представите-
ли на ума и науката.

II. Отрицание на свобода-
та на волята и на правото на 
обществото да наказва пора-
ди факта, че всеки човек без 
изключение не е нищо повече 
от неизбежен продукт на ес-
тествената и социална среда, 
в която е роден, израснал и жи-
вее. Има четири основни при-
чини за човешката безнрав-
ственост:

1) липсата на разумна хиги-
ена и рационално възпитание;

2) неравенството на иконо-
мическите и социалните усло-
вия;

3) невежеството на народ-
ните маси, което е естествен 
резултат от техния икономи-
чески и социален статус и

4) робството като неиз-
бежна последица от тези яв-
ления.

Възпитанието, образова-
нието и организацията на об-
ществото в съответствие с 
изискванията на свободата и 
справедливостта трябва да 
заменят наказанието. През це-
лия повече или по-малко дълъг 
преходен период, който неми-

нуемо ще последва социална-
та революция, обществото – 
в интерес на самозащитата 
от непоправими лица, които 
не са престъпници, но са со-
циално опасни  – няма да има 
нужда да прилага някакво нака-
зание спрямо тях, освен да ги 
лиши от гаранции и солидар-
ност, тоест да ги отстрани, 
като ги изключи от себе си.

III. Отрицанието на свобо-
дата на волята в никакъв слу-
чай не е отрицание на свобода-
та. Напротив, свободата е не-
избежна последица и резултат 
от естествената и социална 
необходимост.

Забележка 1. Човекът не е 
свободен по отношение на за-
коните на природата, които 
са основа и необходимо усло-
вие за неговото съществува-
не. Той зависи от тези зако-
ни, които властват над чове-
ка по същия начин, както упра-
вляват всичко съществуващо. 
Нищо не може да спаси човека 
от съдбовната неизменност 
на тези закони; всеки негов 
опит да се разбунтува сре-
щу тях би го довел единстве-
но до самоунищожение. Пора-
ди способността, присъща на 
човешката природа като та-
кава, която неизбежно го под-
тиква да се бори за съществу-
ването си, обаче човек може и 
трябва постепенно да се осво-
бождава от тежкото подчине-
ние и от естествената и не-
преодолима враждебност на 
външния свят, който го заоби-

каля, независимо дали това е в 
чисто физическата, или в соци-
алната област – с помощта на 
мисълта, на науката, посред-
ством прилагане на знанието 
към инстинкта на желанието, 
тоест с помощта на своята 
рационална воля.

Забележка 2. Човекът е по-
следното звено, най-висшата 
степен в непрекъснатата ре-
дица от същества, които, за-
почвайки от най-простите ед-
ноклетъчни и завършвайки със 
самия човек, съставят позна-
тата ни фауна. Човекът е жи-
вотно, което благодарение на 
по-високото развитие на своя 
организъм и особено на мозъ-
ка си има способността да ми-
сли и да изразява мислите си с 
думи. В това е цялата разлика, 
която отделя човек от всички 
останали видове животни  – 
от неговите старши по време 
братя, но по-млади по отноше-
ние на умствените им способ-
ности. Разликата обаче е огро-
мна. Тази разлика е единстве-
ната причина за всичко, което 
ние наричаме наша история, 
същността и смисълът на коя-
то може да се изрази накрат-
ко със следните думи: човекът 
идва от животинското, за да 
стигне до човечността, то-
ест да построи своето соци-
ално съществуване върху ос-
новите на науката, съзнание-
то, рационалния труд и свобо-
дата.

Забележка 3. Човекът е об-
ществено животно, подобно 

на много други животни, поя-
вили се на земята преди него. 
Човекът не създава общество 
чрез свободния договор: той се 
ражда в недрата на общество-
то и вън от него не би могъл да 
живее като човек, нито дори 
да стане човек, да мисли, да го-
вори, да иска или да действа 
рационално. Поради факта, че 
обществото формира и опре-
деля човешката му същност, 
човекът се намира в същата 
абсолютна зависимост от об-
ществото, както и от сама-
та физическа природа, и не съ-
ществува такъв велик гений, 
който би бил напълно освобо-
ден от влиянието на обще-
ството.

IV. Социалната солидарност 
е първият човешки закон, сво-
бодата е вторият закон на об-
ществото. Двата закона се 
допълват взаимно и неотде-
лими един от друг съставля-
ват цялата същност на човеч-
ността. По този начин свобо-
дата не е отрицание на соли-
дарността, а напротив, тя 
представлява развитие и един 
вид очовечаване на последна-
та.

V. Свободата не е независи-
мост на човека по отношение 
на неизменните закони на при-
родата и обществото. Свобо-
дата е преди всичко способ-
ността на човека за посте-
пенно освобождаване от гне-
та на външния физически свят 
с помощта на науката и разум-
ния труд; накрая свободата е 

правото на човек да разполага 
със себе си и да действа в съ-
ответствие със собствени-
те си възгледи и убеждения  – 
право, противопоставящо се 
на деспотичните и властни-
чески претенции от страна на 
друг човек, на група или класа 
хора, или на обществото като 
цяло.

Забележка 1. Не бива да се 
смесват социологическите за-
кони, които са също толкова 
задължителни и неизбежни за 
всеки човек, колкото физиче-
ските (защото по същество и 
те са физически), с политиче-
ските и наказателните зако-
ни, които в една или друга сте-
пен изразяват нравите, оби-
чаите, интересите и възгле-
дите на отделна социална кла-
са, доминираща в определена 
епоха в обществото или час-
ти от него. Съвсем естест-
вено е, че – признати от пове-
чето хора или поне от господ-
стващата класа – тези закони 
оказват голямо влияние върху 
всеки човек – благотворно или 
вредно – в зависимост от своя 
характер. За самото обще-
ство обаче не нито справед-
ливо, нито полезно тези зако-
ни да бъдат предписвани няко-
му по властнически или насил-
ствен начин, против собстве-
ното му убеждение. Това е по-
сегателство върху свободата 
и личното достойнство, сама-
та човешка същност на члено-
вете на обществото. •

(следва)

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Из „Революционния катехизис“ на Бакунин
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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 03.01.1826 г. избухва бунтът на 

декабристите в Южна Русия.
•  На 06.01.1848 г. в Калофер е роден 

Христо Ботев, пръв предтеча на 
анархизма в България.

•  На 06.01.1966 г. в Пловдив умира 
анархистът Петър Манджуков, 
участник в македонското движе-
ние, един от групата на „Гемиджи-
ите”. Автор на книгата „Предве-
стници на бурята”.

•  На 07.01.1923 г. в Ямбол се открива 
петата национална конференция на 
Федерацията на анархокомунисти-
те в България (ФАКБ).

•  На 08.01.1870 г. в Лондон умира руски-
ят революционер Херцен.

•  На 09.01.1905 г. в Марсилия умира 
анархистката Луиз Мишел, участ-
ничка в Парижката комуна.

•  На 10.01.1863 г. избухва въстание в 
Полша срещу руския царизъм.

•  На 12.01.1898 г. Емил Зола обнародва 
знаменитото си „Аз обвинявам”.

•  На 13.01.1900 г. в с. Попина е роден 
анархистът Никола Енчев Великов 
(Керенски), участник в анархистка-
та чета „Братя Бълхови” и в испан-
ската революция 1936-39 г.

•  На 14.01.1944 г. край Нова Загора в 
сражение с жандармерията е убит 
анархистът Деско Кръстев (Мом-
чил).

•  На 15.01.1809 г. в Безансон (Франция) 
е роден Пиер Жозеф Прудон.

•  На 15.01.1978 г. в Кюстендил умира 
анархистът Боян Нешев, политеми-
грант във Франция и концлагерист в 
болшевишка България.

•  На 16.01.1979 г. във Велико Търново 
умира Дончо Бълхов (Донски), четник 
в Килифаревската анархистка чета 
и участник в Испанската революция.

•  На 17.01.1991 г. в Стамболийски умира 
анархистът Илия Донев Петканов.

•  На 18.01.1954 г. в Карловския Балкан 
са убити анархистите-горяни Хрис-
то Чолаков и Минчо Попов.

•  На 19.01.1925 г. в сражение с полиция 
и войници на улица „Дж. Баучер” в Со-
фия са убити анархистите Стефан 
Тодоров и Христо Геков.

• На 20.01.1900 г. в Кюстендил е ро-
ден анархистът Тодор Ангелов (Бо-
жаната).

•  На 24.01.1909 г. в гр. Търговище е 
роден анархистът Трухчо Николов 
Трухчев, прекарал дълги години във 
фашистките и болшевишки кон-
цлагери и затвори.

•  На 26.01.1902 г. в Павел Баня е роден 
анархистът Иван Рачев Иванов, ак-
тивен деец и пропагандатор.

•  На 26.01.1877 г. в Пловдив е роден 
Михаил Герджиков.

•  На 26.01.1996 г. в София след теж-
ко боледуване умира анархистката 
Янка Статева.

•  На 28.01.1990 г. в Ракитово умира 
анархистът Георги Костадинов Зяп-
ков.

•  На 30.01.1871 г. в Гюргево е роден д-р 
Параскев Стоянов, активен анар-
хист, известен хирург и универси-
тетски преподавател.

•  На 30.01.1924 г. в престрелка с по-
лицията е убит анархистът Георги 
Попов от Килифаревската чета.

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 може да бъдат поръчани и изпратени от  
Тодор Иванов  – телефон за заявки и доставки 0896 613 727. При поръчка цената на всички книги е според 
възможностите.

1 Александър Наков. Досие на обект 
№ 1218

2 Александър Наков. Статии (сборник 
на Ал. Наков)

3 Антон Николов. Спомени 
от „Отечеството” и „Чужбина”

4 Анхиела Граупера. Любовта 
на малката безвластничка

5 Бойчо Огнянов. А бях само 
на 17 години

6 Борислав Менков. Без бог, 
без господар

7 Ганчо Петришки. Гняв

8 Гастон Левал. Събитието на века

9 Георги Божилов. Живот под черен 
небосвод

10 Георги Божилов. Лични откровения

11 Георги Божилов. Българският преход 
през погледа на един анархист

12 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 3

13 Георги Константинов. 
Антиистория Славянобългарска

14 Георги Константинов. 
Революциите в селското стопанско и 
изхранването на човечеството

15 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 2

16 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 1

17 Георги Константинов. Барутни 
помисли

18 Георги Константинов. Адски 
калейдоскоп т. 1

19 Георги Константинов. Адски 
калейдоскоп т. 2

20 Георги Константинов. Свободата, 
Санчо, е велико нещо

21 Георги Константинов. Напред и ако 
пътят води към Голгота

22 Георги Константинов. Ставайте, 
робове...

23 Георги Константинов. 
Бакуниновата теория и практика 
на Социалната революция

24 Георги Константинов. С думи 
вместо с куршуми

25 Георги Константинов. Иде ли... 
световната социална революция

26 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 4

27 Георги Константинов. Краят 
на държавата и капитала

28 Георги Константинов. Социална 
революция или смърт

29 Георги Константинов. Възможна ли 
беше съпротивата срещу ДС

30 Георги Константинов. Анархизмът 
в 21 век

31 Георги Константинов. Anarchism 
in 21 Century

32 Георги Хаджиев. История 
на безвластническото движение 
в България

33 Георги Хаджиев. Основи 
на безвластието

34 Георги Хаджиев. Федерация 
на автономните комуни в България

35 Георги Хаджиев. Вчерашни, днешни 
и утрешни проблеми

36 Георги Хаджиев. Моят път, том 
1 и 2

37 Георги Хаджиев. Проблемът 
за организацията в анархизма

38 Георги Хаджиев. Стопанисването 
на земите

39 Георги Хаджиев. Националното 
освобождение и безвластният 
федерализъм

40 Георги Хаджиев. Михаил Герджиков

41 Георги Хаджиев. Наш Път – сборник 
статии

42 Георги Шейтанов (от и за него). 
Целунат от смъртта

43 Евгени Волков. Христо Ботев

44 Желязко Петков. Спомени 
за бъдещето

45 Иван Дръндов. Руската революция 
в 1917

46 Илия Троянов. Интервю на Илия 
Троянов пред Евроком

47 Константин Кантарев. Един 
безвластник в лапите на властта

48 Кръсто Павлов. Спомени за Никола 
Янкулов

49 Лъчезар Кръстев. Пуста кюския

50 Милош Зяпков. Милош Зяпков – 
Събрани творби

51 Михаил Бакунин. Избрани страници 
от и за него

52 Мъри Букчин. За преобразуването 
на обществото или Екоанархизъм

53 Мъри Букчин. Спонтанност 
и организация в революцията

54 Петър Манджуков. Предвестници 
на бурята

55 Пиер Рамю. Заблужденията 
на марксизма

56 Пламен Цолов. За общината

57 Протокол от конгреса. VII конгрес 
на ФАБ

58 Пьотр Аршинов. Феноменът Махно

59 Пьотр Кропоткин. Взаимопомощта, 
фактор на еволюцията

60 Пьотр Кропоткин. Хляб и свобода

61 Рудолф Рокер. Федерализъм 
и централизъм

62 Рудолф Рокер. Национализъм и 
култура, том 1 и 2

63 Рудолф Рокер. Крахът на руския 
държавен комунизъм

64 Себастиан Фор. Отговор на една 
вярваща

65 Стаменко Димитров. С поглед 
към светлото бъдеще

66 Стефан Досев/Степан. В изгнание

67 Стефанка Христова. Аз и моят 
живот

68 Стоян Цолов. Стоян Цолов – Спомени

69 Трифон Терзийски. Достоен живот

70 Федерация на анархистите 
във Франция. Един проект за социална 
революция

71 Федерация на анархистите 
във Франция. Що е анархизъм

72 Христо Карастоянов. Записки 
по исторически наивизъм

73 Христо Колев – Големия. Спомени 
за израстването
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Златко Тодоров Костадинов

ФАБ БЛАГОДАРИ 

ЗА ОКАЗАНАТА 

ПОДКРЕПА

МИХАИЛ БАКУНИН:

Корупцията е институция на държавата
в този златен век на полити-
ката несъмнено са били из-
ключително трудни и редки.

Християнството дава на 
човека лична душа, независи-
ма от държавата и дори от 
обществото. То несъмнено 
посява в душата му семена-
та на егоизма  – осветени и 
узаконени от религията,  – а 
също и мисълта за вечното 
спасение на избраните, кои-
то със сигурност обаче са 
твърде малко и следовател-
но огромното мнозинство 
от съгражданите му са об-
речени завинаги да горят в 
огнения ад. С тази доктрина 
християнството унищожа-
ва древната политическа со-
лидарност, но само за да съз-
даде нова: солидарността на 
избраните или праведници-
те на Църквата, тоест ду-
ховната и небесна общност, 
а по съвместителство и дру-
гата светска общност от 
нови държави, благословени 
и осветени от нея. Така през 
Средновековието възникват 
два свята, неразделно свър-
зани и в същото време про-
тивопоставящи се един на 
друг – църквата и държавата. 
Техният дълбок антагонизъм, 
развиващ се и задълбочаващ 
се, бавно, но сигурно откъс-
ва много души ту от едната, 

ту от другата, а често и от 
двете.

Между тези светове, по-
гълнати от вечна борба по-
между им, по естествена не-
обходимост се появява тре-
та категория общности – по-
ограничени и следователно 
по-тясно обединени и по-свър-
зани: класите и обединения-
та, отделени от църквата и 
държавата и въпреки това не-
разделни от тях и заставащи 
на едната или другата стра-
на: дворянството по-често 
и по-охотно се придържа към 
църквата, а буржоазията и ра-
ботническите обединения  – 
към държавата. Що се отнася 
до народните маси (селяни и 
крепостни) – стълбове на ис-
торията, винаги принасяни в 
жертва на църквата и държа-
вата, – те винаги са се навеж-
дали и са заставали на стра-
ната, която им е обещавала 
закрила, облекчение и спасе-
ние и никога не е спазвала обе-
щанията си.

В такава организация няма 
много място за индивидуа-
лизъм, а оттам и условия за 
корупция. По същество Сред-
новековието е непрекъсна-
та гражданска война – вярно, 
организирана, но варварска и 
безмилостна към победени-
те – и нищо не укрепва по-сил-
но съюза, нищо не е в състоя-
ние да засили повече чувство-

то на солидарност – понякога 
фанатична – от борбата. Са-
мите интереси на хората из-
искват такава солидарност: 
в разгара на тази непрекъсна-
та и безмилостна борба чо-
век може да спаси живота си 
само като разчита на общ-
ността, към която принадле-
жи. И накрая  – религиозният 
дух, който цари тогава в Ев-
ропа, придава на всички тези 
сдружения  – независимо кол-
ко престъпни са техните пла-
нове – свещен и мистичен ха-
рактер. Лоялността и чест-
та се смятат за религиозни 
добродетели. В сравнение с 
нашата ера индивидуалният 
бунт и предателството са 
много редки. Обикновено из-
вършвани под въздействието 
на силни чувства, те предиз-
викват всеобщо порицание и 
почти винаги водят до пока-
яние или страшно наказание. 
Разбунтуваният средновеко-
вен човек – бил той дори крал 
или император  – трябва да 
прояви истински героизъм, за 
да съхрани у всички силните 
връзки на солидарността  – 
мистични, политически и со-
циални. •

Откъс от една от 
безсмъртните книги на Михаил 

Бакунин, Милитаристична 
диктатура или Социална 

революция.
(следва)
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Как се отнасяте към не
легалната борба?

В Русия нелегална борба не 
е само въстаническата, но и 
цялата пропагандна и органи-
зационна работа, защото та-
къв е политическият режим. 
За противозаконни прояви из-
вън нелегалност може да се 
мисли само в рамките на от-
носително либерални режи-
ми – допреди 10 години това 
все още беше възможно, но 
днес е равносилно на самоу-
бийство. Въпреки това, дори 
в нелегалност може да има 
различни тактики. Ние сме 
привърженици на нелегални-
те групи по интереси  – не е 
задължително всяка от тях 
да се занимава с въстаниче-
ска дейност. Издателската 
дейност например също е ва-
жна и за нея също вкарват в 
затвора (по член „екстреми-
зъм” в наказателния кодекс). 
За координация е достатъ-
чен интернет  – технологии-
те за шифроване осигуряват 
надеждна защита на съобще-
нията и изграждане на цяла 
облачна инфраструктура. Ос-
новно преимущество на та-
кава система е нейната жиз-
неност и изграждане на кул-
тура за действие в максимал-
но конспиративни условия. В 
революционна ситуация гру-
пите по интереси ще могат 
да се концентрират и даже да 
излязат от нелегалност, ко-
гато борбата се поведе от-
крито.

Другата  – по-класическа  – 
тактика е изграждането на 
цялостна нелегална органи-
зация, както правеха нелегал-
ните през 70-те и 80-те го-
дини. Този подход, макар при-
видно по-оптимален, е много 
по-уязвим. Достатъчно е спе-
цслужбите да разкрият един 
елемент от организацията, 
за да я разнищят. В примера с 
„Мрежата” видяхме как 3 гру-
пи бяха неутрализирани, още 
преди да започнат активни 
действия, само заради физи-
ческите връзки между техни-
те участници. Самата орга-
низация така и не се прояви 
публично и затова даже не мо-
жем да оценим нейния реален 
потенциал и готовността на 
участниците за решителни 
действия. Впрочем имаше гру-
пи от анархисти въстаници 
(докато съществуваше Чер-
ният блок), които се коорди-
нираха и действаха неформал-
но, удържаха и свършиха мно-
го повече от „мрежарите” от 
Пенза и Петербург. Приносът 
на въстаниците беше осеза-
ем, уязвимостта на тези гру-
пи беше много по-малка от 
тази на нелегалните органи-
зации от рода на „Мрежата”. 
От въстаническите групи в 
Русия разкриха само една-две 
и никой не влезе в затвора. 
Въстаниците анархисти на-
помниха за себе си в Украйна 
през 2016  г. и последно поне 
засега  – през април 2019  г. 
Това ясно показва, че такти-
ката и методите за организа-

ция на автономни въстаници 
са живи.

Нелегалността е основ-
ният вид организация и бор-
ба. Ние уважаваме общест-
вените дейци, участниците 
в мрежи за солидарност, пуб-
лицистите, лекторите, изда-
телите  – в днешната руска 
реалност се иска мъжество 
да водиш открита дейност. 
Именно заради жестоката 
реалност обаче такава дей-
ност не може да бъде пример 
за подражание, защото всич-
ко може да свърши с репресии 
за броени дни.

Освен това сме против 
симбиозата „легално + неле-
гално”. Нашата логика е, че 
ако властта позволява да се 
действа открито, значи ґ е 
по-изгодно, отколкото да го 
забрани. Русия не е Ирландия 
и не е Кюрдистан – тук рево-
люционерите не се ползват с 
масовата подкрепа на наро-
да (освен на думи), която поз-
волява бързо да се попълнят 
загубите. Понякога властта 
използва по-примитивен си-
лов модел и забранява всичко 
като в Беларус, защото мал-
ките мащаби на страната, 
слабата активност на обще-
ството и огромният брой по-
лицаи позволяват такъв мо-
дел да бъде ефективен. Русия 
обаче е голяма и много раз-
нородна  – с една гола забра-
на не се постига много. Зато-
ва властта използва по-ефек-
тивни методи, а и разполага 
с по-големи материално-тех-
нически и организационни ре-
сурси. Руските спецслужби 
натрупаха огромен опит в 
борбата с нелегалните бой-
ни движения на сепаратисти-
те в Чечения и джихадисти-
те. Както Мосад в Израел, 
ФСБ разбра, че стратегиче-
ски е по-изгодно да дадеш пуб-
лична трибуна, отколкото да 
изтикваш радикалите в неле-
галност. Врагът не бива да се 
подценява, предлаганите пра-
вила на играта не бива да се 
приемат.

Ние сме за нелегалност-
та не като цялостна нелегал-
на организация, а като мре-
жа от автономни групи, кои-
то се координират по интер-
нет. Трябва да има разпръс-
натост и различни тактики. 
Само така движението няма 
да бъде унищожено от поли-
цията и спецслужбите и само 
така анархистите ще разбе-
рат кои тактики са по-добри.

В личен план за мнозина 
нелегалната борба означава 
практически двойнствен жи-
вот: ходиш на работа, пус-
каш снимчици от почивката 
в социалните мрежи, а едно-
временно се занимаваш с дей-
ност, за която никой не тряб-
ва да знае. Има хора, които 
дълги години живеят така.

Какви са отношенията 
между анархистите и ко
мунистите в Русия? Как 
изобщо се отнасяте към 
комунистите и левите?

Марксистите твърдят, че 
държавата може да се използ-
ва за постигане на комунис-

тически строй и защита на 
интересите на трудещите 
се, но това не е вярно. Държа-
вата сама по себе си е субект, 
бюрокрацията фактически е 
отделна класа със свои инте-
реси. Дори някоя друга класа 
(пролетариат или буржоазия) 
да съумее за известно време 
да подчини класата на „бюро-
кратите”, последните рано 
или късно ще вземат своя ре-
ванш. Държавата е неукро-
тим, бесен звяр – той не може 
да се дресира, може само да се 
„приспи”.

Отношението на анархи-
стите (особено в полулегал-
ните организации и сред неле-
галните) към марксистите е 
крайно отрицателно и в от-
делни случаи стига до непри-
мирима ненавист, сравнима 
с ненавистта към национа-
листите. Тази ненавист се 
простира до всички символи, 
свързвани с марксистите  – 
червеното знаме и сърпът 
и чукът (отношението към 
него е да речем като към свас-
тиката), маоизмът, култът 
към Че Гевара, троцкизмът 
и пр. Новата вълна определя 
себе си точно като анархи-
сти, споделящи антиболше-
визма (за това голяма заслуга 
имат публицистите на анар-
хосиндикалистите), стига се 
даже до сблъсъци с комуни-
сти, нападения на техни съ-
брания и изгаряне на червено-
то знаме.

Трябва да се отбележи оба-
че, че отделни марксисти – и 
даже либерали – са много по-
читави от техните идео-
логии. Някои от нас помнят 
как рамо до рамо се сражава-
хме с фашистите, полицията 
и частните охранители. Ця-
лото сътрудничество обаче 
приключваше, когато маркси-
стите получаваха или се надя-
ваха да получат макар и кап-
чица власт.

В същото време привърже-
ниците на легалната борба се 
отнасят много по-лоялно към 
левите и често правят общи 
блокове на демонстрациите.

Леви от социалдемократи-
ческо коляно в Русия няма, ле-
вият фланг по принцип е зает 
от носталгията по СССР. Ев-
ропейският „ляв”, който е про-
тив корпорациите и за по-со-
циален и зелен капитализъм, 
тук е почти непознат (с из-
ключение на онези, които по-
грешно се наричат анархи-
сти). Такива фантасмагории у 
нас будят само насмешка.

Какво мислите за евро
пейския анархизъм?

Европейският анархизъм е 
разнолик и много се различава 

в зависимост от региона – се-
верът или югът. Трябва да се 
прави разлика между тенден-
циите и тогава може да се го-
вори по-конкретно. До нас не 
достигат много текстове и 
теоретични разработки от 
европейци – има както отри-
цателни, така и положителни 
страни в европейския анархи-
зъм. Много практики и дейст-
вия – например достойно по-
ведение пред съда и отсто-
яване на анархическите убеж-
дения докрай, въоръжаване и 
опити за градска партизан-
ска борба – силно ни вдъхновя-
ват! Днешните анархисти в 
Беларус, Украйна и Русия също 
така дълго време не отдава-
ха значение на нихилистиче-
ските и индивидуалистиче-
ските възгледи, но благодаре-
ние на текстове от редица 
гръцки и италиански анархи-
сти подобни възгледи започ-
наха да се изучават като ва-
жно течение от общата ми-
съл. Както вече казахме, ние 
нямаме 1968 година и в руска-
та анархистка класика въпро-
сите за личността не са дос-
татъчно разработени. Не пи-
таем обаче симпатии към ан-
тихуманистическите идеи 
в духа на Щирнер и Ницше. 
Убедени сме, че свободата на 
един увеличава (а не огранича-
ва) свободата на друг и че кол-
кото повече имаш, толкова 
повече даваш (а не трупаш!). 
Разберете, в нашата исто-
рия анархисти от индивиду-
алистическото направление 
са участвали в революцията 
и са се включвали в общи ор-
ганизации – например украин-
ската Набат. Ако някому не 
му дреме за революцията от-
вън, то такъв „свръхчовек” е 
просто продукт на богато 
общество, което може да си 
позволи бохеми бунтари, кои-
то не познават трудности-
те на живота и човешката 
обич.

Честно казано, под „евро-
пейски анархизъм” обикновено 
се разбира нещо типично нем-
ско, атмосфера на хепънинг, 
борба за всичко друго освен 
главното  – отстрани това 
изглежда халтава работа, де-
тинщина. Макар че на някои 
им харесва.

Ако говорим конструктив-
но, ние виждаме редица основ-
ни недостатъци.

Евроцентризмът
Създава се впечатление, че 

европейските анархисти по-
начало се смятат за най-во-
дещи, че процесите при тях 
са най-важни. Тази самоувере-
ност в собствената водеща 
роля вече много пъти им изи-
грава лоша шега. В действи-
телност Европа има най-ма-
лък революционен потенциал 
и е най-консервативна. Много 
по-интересни са регионите, 
които не са на върха на вери-
гата на гнета и експлоатаци-
ята.

Левичарството
Европейските анархисти 

много обичат да се смятат 
за леви и автоматично да си 
сътрудничат с левите дви-

жения. Стигна се дотам, че 
анархическото лице са разми. 
Дневният ред на анархисти-
те гъмжи от мисли на леви-
чарските академични среди и 
все повече се отдалечава от 
реалния живот. За нас е ди-
вотия правата на другарите 
да се ограничават и да се из-
ключват от общи действия 
заради своята природа (бял, 
мъж, спортист, хетеросексу-
ален), която дървени филосо-
фи са обявили за потисниче-
ска.

Левичарските тежнения 
към ненасилието рушат духа 
на борбата. Печална картин-
ка е хора под черно знаме да 
призовават за спазване на 
закона. Все по-често анархи-
сти като типични левичари 
се мъчат всячески да станат 
жертва на „неоправдано” на-
силие от страна на полиция-
та и после проглушават уши-
те на обществото колко са 
били мирни. Тук на демонстра-
циите с това се занимават 
либералите.

Свещената крава на ан-
тиимпериализма също е ха-
рактерна за мирогледа през 
мътната левичарска призма. 
Угнетеният и слабият авто-
матично става добър и с него 
трябва да се солидаризираш. 
Може би тук се крие някакъв 
комплекс за вина за империа-
листическото минало? Днес 
в европейското движение Ро-
жава е на мода, както едно 
време беше Китай, Виетнам 
или Куба. Вместо черни зна-
мена европейски анархисти 
се подвизават със знамена на 
кюрдските отряди, записват 
се в ПКК, развиват теоре-
тични аргументи за укрепва-
нето на „демократичния кон-
федерализъм” и се самоцензу-
рират по отношение на неу-
добните факти.

За нас анархизмът отдав-
на е излязъл от люлката на ле-
вичарството. Ние искаме пъл-
на свобода, всяка полукрачка е 
крачка назад. Руският анар-
хизъм се опари веднъж през 
1917  г., когато прие теория-
та за трите революции: про-
тив монархията, после про-
тив буржоазията и накрая 
против социалистите. Тра-
гична грешка – левите се ока-
заха по-страшни врагове от 
реакцията и фашистите. Ние 
искаме анархизъм, а не социа-
лизъм; анархизъм, а не комуни-
зъм; анархизъм, а не джендър 
равенство в рамките на дър-
жавата или подобни либерал-
ни брътвежи, с които се под-
меня истинската цел на наша-
та борба. Забравете поняти-
ята ляв и десен – ние сме анар-
хисти, рушим рамките на дик-
татурата и представител-
ната демокрация, плюем на 
борбата на леви и десни дър-
жавници, трябва да смажем 
всички тях. За нас основният 
въпрос е свободата, а не жиз-
неният стандарт. Само пряка 
демокрация без държава, само 
пълна свобода на личността 
и никакви единни „антифа-
шистки” фронтове. •

(следва)


