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БЕЛЕЖКИ ЗА НАПАДЕНИЕТО НАД КАПИТОЛИЯ

Откъс от интервю с известния
руски публицист Максим Шевченко, взето преди президентските
избори в САЩ

Политиката Националните срещу
и въпросът за глобалните елити
насилието
Мирът не е отсъствие на
конфликти, а способността
конфликтите да се управляват с
мирни средства.
Роналд Рейгън

Империята не съществува
явно освен в криза, тоест
нейното съществуване е неявно,
реакционно.
Tiqqun*, Въведение в
гражданската война

Няма нужда човек да бъде радикално настроен, за да види
в днешните речи поредния
опит на демокрацията да
прикрие бавната си и болезнена смърт с грандиозни декларации за неуязвимост. Разправят, че демокрацията е
устойчива, силна, че неизбежно ще възтържествува, дори
когато се разпада пред очите ни. Вече никой не вярва в
светостта на политиката.
Нито зрителите, ужасени от
необратимия ґ упадък, който
тече на живо по телевизията, нито втрещените политици, повтарящи до втръсване утешителни брътвежи
като баячки, напомпани с адреналин. Дори либералите, потресени от посегателство-

то срещу своя ред, проявяват
признаци на износване. И публиката, и актьорите, всички
започват да усещат, че пиесата е към своя край.
Докато сенатори бълват
глупости за свещената и неприкосновена демокрация – и
своята персона като нейни
жреци, – политиката заприличва на мач след изтощителни продължения с капнали играчи, които вяло подритват
топката на морализаторските баналности и само чакат
последния съдийски сигнал.
Това има своето обяснение –
политикът е блюстител на
двувековната традиция, която се крепи само на един измислен, бутафорен мир с едно
въображаемо минало. Не бива
обаче да се подвеждаме от
този отказ и страх да се заеме позиция, различна от баналната реакция на случващото се. Това е основна цел на
политиката – да обезврежда
всяко тяло, до което се докосне, да амортизира всяко нравствено сътресение и да внушава абсолютен неутралитет на своите зрители. Ре» » » продължава на страница 2

За възможността за
гражданска война в САЩ говорихме с Вас още през ноември 2016 г., след самата
победа на Доналд Тръмп на
изборите. Днес, в навечерието на втория мандат
на 45-ия президент на Щатите, тази война вече реалност ли е, или в Америка
идва „цветна революция”
по ирония на съдбата – злото, което преди сме докарвали другиму, сега ни сполетя нас самите?
Цветната революция не е
никаква ирония на съдбата, а
технология за разпространение на властта на наднационални глобалистки структури. Нещо повече – този вид
„революция” не е нито патент,
нито монопол на отделна
страна, била тя САЩ, Великобритания или Канада. Трябва
да се отбележи, че цветните
революции по правило унищожават националните бюрокрации, опиращи се на така
наречения суверенитет (при
това деклариран по категории от XIX и XX век), и ги заменят с нов управляващ елит –
на практика каста, – пряко
зависим финансово и органи-

зационно от транснационални структури, глобални фондове от рода на Националния
фонд за демокрация [National
Endowment for Democracy, учреден от Конгреса на САЩ през
1983 година – б. ред.], Световната банка, че даже от Световната здравна организация
(СЗО) и пр.
Затова за иронии и съдби е
неуместно да се говори. Ако
днес, както виждаме, в САЩ
е дошла цветна, кадифена и
пр. „революция”, това означава най-малкото, че идва ред националната американска държава – чийто символ е президентът Доналд Тръмп – да изпита натиска на наддържавните, транснационални елити.
Следователно
конфликтът,
който досега познавахме като
„арабска пролет” или „киевски
майдан”, е пристигнал вече в
най-важната точка на света.
Това първо. Второ, под
„гражданска война” не може
да имаме предвид просто кон-
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за такава, прелюдия, голяма увертюра?

фликт между различни системи и обществени прослойки.
Такъв конфликт имаше в царска Русия преди революцията:
радикално студентство, либерали, социалдемократи, консерватори, руски съюз „Архангел Михаил”, партия на кадетите, есери-терористи и пр. са
действащите лица от онази
историческа драма. Ние обаче – до един момент – не наричаме този конфликт „Гражданска война”, независимо от
убийството на Александър II и
царските сановници при Николай II, Ленския разстрел, 9 януари, декемврийските стълкновения през 1905 г. в Москва
и т. н. Защото гражданската
война е единствена по рода си
форма на мобилизация (безусловно под политически лозунги) на човешкия, интелектуалния и военния ресурс на нацията. Гражданската война не е
просто война между граждани,
а конфликт между части от
една и съща нация, носители
на различни проекти за националното бъдеще, или между
различни части от една зараждаща се, формираща се нация.

Да. Да говорим за гражданска война в САЩ още е рано.
Американските елити още
не са готови да направят последната крачка, както през
1861 г., когато редица щати
обявяват, че напускат федерацията, а други остават верни на федералното правителство във Вашингтон, оглавявано тогава от 16-ия президент на САЩ Ейбрахам Линкълн. Проблемът с робството
сам по себе си не е причината
за Гражданската война. Повод
за нея са икономическите проблеми и желанието на Севера да контролира икономическия живот на Юга, а именно
да контролира продажбите
на южния памук на световния
пазар и достъпа на южните
щати до технологиите, с които промишленият Север вече
разполага (да не забравяме, че
памукът се бере от Юга, но се
преработва от Севера).
Робството на чернокожите, разбира се, е абсолютно
омерзителен фактор – неговото преодоляване и премахване изиграват в американския конфликт огромна роля
за идеологическото оправдание и мобилизацията на Севера. Робството безспорно е
отвратително явление, но не

Тоест това, което в момента става в САЩ, още не
е гражданска война, а досегашното „предчувствие”

по-малко отвратително се
оказва положението на чернокожите след тържественото
премахване на робството и
приемането на знаменитата
13-а поправка на Конституцията на САЩ [забраняваща
робството и принудителния
труд – б. ред.], когато формално свободните чернокожи са
хвърлени на произвола на свободния пазар и вероятно положението им става още потежко дори от неотдавнашното им тегло на памучните
плантации.
Да минем обаче към настоящето. Днешният конфликт
в САЩ още не е във формат
на гражданска война, но е свидетелство за много сериозно противопоставяне както
между граждани, така и между елити. Американските елити не забравят войната, която докарва младата тогава
страна до ръба на пропастта
(ако да речем бяха победили
южните щати, това щеше да
има най-тежки последици за
съдбата на САЩ), и в хода на
събитията през ХХ век изработват редица вътрешни механизми – преди всичко на системни договорености, като
сформират три равноправни
системи на държавна власт:
президентска, парламентарна и съдебна. Тези три вла-

сти са принудени да се договарят помежду си, защото нито
една от тях не е подчинена на
друга. Именно тази система
на договорки – сложна, тромава процедура за изработване на консенсус и елитни клубове – е защитният механизъм на нацията от гражданска
война.
Има обаче моменти, когато конфликтът се изостря
дотолкова, че всяка нация или
общност, стремяща се да
стане нация (да речем чрез
гражданска война, защото,
уви, такава е съдбата на човечеството – войната е единствената пещ, от която се
раждат нови исторически реалности), е на път да изгуби
тези механизми за самосъхранение. Това означава, че светът отново е на ръба на нещо
ново. Както казва апостол Павел в Първото послание към
коринтяните: Не всички ще
починем, но всички ще се изменим.
Това е гениална метафора
за най-ярките и болезнени моменти от човешката история. Да, в една война не всички загиват, но от нея всички
излизат променени, гледат
с други очи на ценността на
собствения живот, обществените отношения и световния мир. Класически пример е

Великата отечествена война от 1941 до 1945 година. В
този кървав купел съветският народ влиза като един, а
излиза като съвсем друг субект на историята, политиката, социалните отношения
и прочее.

Готова ли е обаче американската нация за гражданска война? Способна ли
е отново да рискува и да
застане на ръба на катастрофата?
Това е основният въпрос:
готова ли е, иска ли гражданска война? През втората половина на 1960-те години
също имахме чувството, че
бурята се задава. Виждали
сме нещо подобно през 1968 г.
Това явно е повтаряща се ситуация за американската младеж като цяло, която периодично изпада от елитните закостенели клубове на татковците.
Защо обаче се повтаря
така редовно? Работата е
там, че митът за Америка се
излива в два калъпа. Първият
е този на свободите, постановени от отците основатели на Америка. Какъв е смисълът на живота по американски? Да се чувстващ щастлив, защото си богат, свободен, вярващ или – обратно –
» » » продължава на страница 3
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зултатът е политическо отчуждение, социално раздробяване и борба за голия живот.
Освен набор от норми на поведение, политиката е механизъм за възпиране, разсейване и насилствено разделение.
Борбата за голия живот, отчуждението и изключването от политиката са нейният краен, а не страничен продукт.
Това не означава, че политиката се е отделила от
предхождащото я насилие. Напротив, тя отделя нас от нашата войнственост, от нашата енергия, от нашия порив, докато води от наше име
безкрайна война за тотално
обезвреждане. Реч след реч,
сенатор след сенатор навира в очите ни немислимото,
невъобразимото,
безпрецедентното събитие: насилието в залите на Конгреса, тълпата, пресякла демаркационната линия, осквернила „храма на демокрацията”, за какъвто минаваше Капитолият. Говорителите на обществения
ред никога няма да признаят,
че насилието, пред което вчера се оказаха безпомощни, изобщо не е немислимо и още помалко безпрецедентно. Какво
беше избиването и изселването на коренното американско
население? Какво бяха законите за избягалите роби, ако не

жестоко насилие? Как може да
се обявява за невинен същият
този законодателен орган,
който десетилетия наред
приемаше безброй военни бюджети, с които реално финансираше кръвопролития в Афганистан, Ирак и Сирия? Кризата се е превърнала в смисъл
на съществуването на господстващия ред. Рейгън разкри с думи прости отвратителната същност на политиката: мирът от край време е
просто мирно управление на
конфликтите, отклоняващо
и насочващо насилието към
чужденеца, който няма право
да съществува и дори да се
разпознава като такъв. Няма
по-добър съветник от архитекта на „войната срещу наркотиците”, касапина на Централна и Южна Америка, човека, който остави СПИН да
върлува като „бич божи за педалите” и да погуби милиони
хора, акушера на неолиберализма. Вместо да направи смислен анализ на сегашните безредици, CNN предпочете да
даде думата на Джордж Буш,
чиято „ос на злото” служеше
като имперски крайъгълен камък и чиято жестока „война с
тероризма” бързо беше усвоена от полицията и силите за
поддържане на „обществения
ред”. После трябваше да тръпнем в очакване Обама да направи изявление за пресата
или да произнесе вдъхновяващ

призив за единение след тези
„трагични” или „срамни” събития. Човекът, чиито роботиубийци избиха безброй цивилни, щеше да даде ценни насоки
за необходимостта от „единство на нацията” и либералите в цялата страна щяха да
мирясат с възстановена вяра
в статуквото – до следващото изригване…
Да говорим без заобикалки – тези вълнения, с десетки
хиляди хора в цялата страна,
окупиращи държавни учреждения, не вещаят нищо добро за
нас. Пред очите ни ескалира
скрита война, групи от хора
биват определяни за „терористи”, отправят се обещания за безмилостни отмъщения. Обещанието на сенатора Шумър да възстанови
реда в републиката не трябва да се пренебрегва. Десните фанатици отвън са сериозна заплаха, но за момента
най-страшните за нас фашизоиди са във властта, те обещават връщане към „нормалното” със силите за борба с
безредиците,
сълзотворен
газ, чували за моргата и закони за запушване на устата на
недоволните. Сегашният маскарад засилва и двете страни
на конфликта: дясната менажерия, ръководена от Тръмп, е
вдъхновена от „подвига” на десетки патриотични „мъченици”, докато дясноцентристката партия на реда получава

възможност да разпростре
неусетно своето брутално
господство и контрол върху
гражданите и особено тези
от нас, които още не са достатъчно обезвредени, за да
бъдат считани за нейни.
Това е своего рода физически закон. Колкото повече намалява доверието в социалния
ред, толкова повече се въоръжава полицията. Колкото повече институциите се оттеглят, толкова повече бдителните копои напредват. Колкото по-малко уважение вдъхват властите, толкова повече се стремят да ни удържат
насила. Това е порочен кръг, защото в силата няма нищо за
уважение, и се стига дотам,
че нейният все по-безнаказан
произвол среща все по-малък
реален отпор. Поддържането
на реда е основната дейност
на една система, изпаднала в
несъстоятелност. (Невидимият комитет. Сега)
Проблемът не е в ордите
фанатици на Тръмп, тръгнали да свалят правителството. Проблемът е в това, че
техният гняв е обладал сърцето на страната и че една задъхваща се сила вероятно ще
реагира жестоко срещу всяко
посегателство върху нейната власт.
Разбира се, все по-голямата
изолация и фанатизъм на десницата будят безпокойство,
особено след като официално

е обявена за враг на властта.
Днес повече от всякога е найважно да може да се разграничи реакционното крило на въображаемата партия от нейния революционен елемент,
защото един от най-коварните ходове на Империята е да
вкарва всички в кюпа: „варварите”, „сектантите”, „терористите” и дори „враждуващите помежду си екстремисти”,
тоест всичко, което се противопоставя на консервативните ґ фракции – войнстващи либертарианци, фашисти,
джихадисти, поддръжници на
селската цивилизация и пр., –
се поставят под общ знаменател с революционно-експерименталните фракции. Ясно
е, че демонстрантите срещу
Капитолия не са „бунтовници”,
а граждани, верноподаници на
Империята, превъзбудени крепители на потискащата традиция, пехотинци на обществения ред, доброволци на гражданското общество. Всеки
гражданин, всеки знаменосец
на републиката, може да поеме функциите на полицията
по всяко време. Това, на което
сме свидетели, е вътрешен
конфликт между двете страни на един и същи лагер, несъгласие за това как да ни мачкат най-добре.
Гражданинът се яви там да
засвидетелства своя патриотизъм, да подкрепи своя вожд,
» » » продължава на страница 3
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невярващ. Правата и свободите, заимствани навремето от прашните свитъци на
френските енциклопедисти,
но наложени – за разлика от
френския атеизъм – върху искрената набожност на американското пуританство, дават като резултат невероятно интересен синтез. Американците живеят с чувството (те буквално са пропити с
него), че правата и свободите
съществуват и са непоклатими. Всяко ново поколение американци е направо закърмено
с това съзнание.
Това съзнание обаче влиза
във фундаментално противоречие с икономическото и политическото развитие на Щатите, които – естествено –
се конституират като империя, а всяка империя създава мощна военна класа, управленческа класа и икономическа класа. Всяка империя цели
потискането на човешките
права и свободи или тяхното
приспособяване към интересите на управленческата, икономическата и военната класа. Именно имперската стилистика е вторият американски калъп. Какво правим обаче,
когато правата и свободите
са поставени като крайъгълен

камък, залегнал в основите на
американската държава и общество? Няма как да ги отмениш освен ако не отмениш и
самата Америка. Не може да
отмениш правото на човека
да защитава своята частна
собственост и най-вече своето частно пространство. До
ден днешен САЩ вероятно са
единствената страна, в която полицай, влязъл без съдебна заповед или разрешение в
частен имот, може направо
да получи куршум в главата, а
онзи, който го е убил, може да
бъде оправдан от съда. Това
го няма никъде по света, но в
редица американски щати е
така.
Този конфликт – между
свободите, които реално съществуват в американското общество и душевност,
и имперската стилистика –
е очевиден. Най-добрите произведения на американската
култура – както на южняците (Уилям Фокнър, Маргарет
Мичъл), така и на северняците (Ърнест Хемингуей, Хенри
Милър и пр.) – са пропити с патоса на свободата. Цялата
американска литература (а
нали тя е огледало на народната душа) има огромен психологически заряд (както руската литература поставя въпросите на границата – кри-
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Политиката
и въпросът за
насилието
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изигран от по-ловки политически тарикати. Не щеш ли обаче самоконтролът и порядъчността, изисквани от гражданина, бяха пометени от тълпата до степен, която надхвърли всякакви очаквания на
вожда. За да се разбере напълно ситуацията, е важен контекстът: не само политическата власт, но и влиянието
на Тръмп се изплъзваше пред
очите му. Независимо дали
беше надценил способността
си да действа извън закона,
или просто беше отчаян от
вече официалното си поражение, неговото подстрекаване
към насилие вкара собствения
му твърд електорат и дори
собствената му администрация в конфликт с Републиканците от посттръмписткото
крило и техните съюзници Демократи. Неговото насърчаване на идиотските и зле планирани размирици онази вечер
беше особено интересно, тъй
като той изрично обяви едно
антиполитическо насилие за
политическо. Това беше лошо
управление на насилието и то
разкъса цикъла на послушание
и мобилизация, който е в основата на политическия успех на Тръмп. Шестващите по

Капитолийския хълм не бяха
мотивирани от отвращение
към настоящето, а от носталгия по него – бързо приближаващо своя край, – водени от
един реакционен демагог, който държеше статуквото да
остане непроменено. Опасното за нас е, че те са по-мобилизирани, по-добре снаряжени
и по-организирани.
Сега не е време за надежди – надеждата е силен нервнопаралитичен газ, изпускан
от всеки архитект на политическото отчуждение, от
всеки апарат за овладяване и
възпиране. Надеждата е средство за отлагане, болест, разпространявана от политиците, добродетел на зяпачите, а не на хората на действието. Няма какво да чакаме,
време е да се организираме,
да се подготвим за репресиите и раздробяването, които
застрашават нашето бъдеще. Не е време да установяваме нов правен ред в черупката на стария, а да обявим нашето окончателно скъсване с
него. •
*
Tiqqun е името на философско анархистично и постситуационистко списание, основано през 1999 г. от Жулиен Купа (от Невидимия комитет), с цел да „създаде условия за
една друга общност”.

Lundi matin, 18 януари 2021 г.

тичните въпроси – на човешкото битие). Този психологически заряд идва именно от
личната свобода. Да си спомним гениалния роман на Джон
Стайнбек Зимата на нашето
недоволство. Личната свобода е в противоречие със системата на обществените
отношения. Този конфликт неизменно присъства в американското общество и непрекъснато се възпроизвежда в
него. Неслучайно Демократите са неговите носители.
Да напомним, че Демократическата партия навремето е партията на Юга. Южняците тогава не воюват, за
да си запазят правото да изтезават чернокожите – не,
огромната част от войниците на Конфедерацията даже
нямат роби, те са буквално
дрипльовци, защото са нямали даже пари за униформа. Южняците нямат и достатъчно
оръжие, което донякъде предопределя тяхното поражение, но то не омаловажава
тяхната жертвоготовност
и героизъм във войната. Не,
южняците не воюват, за да
запазят робството, а защото смятат, че северняците
посягат на техните изконни
права и свободи още от времето на отците основатели
на САЩ.

Затова патосът на Демократите тогава е предимно
патос на свободите на човека. Републиканците (или северняците), които се отцепват
от някогашната обща Демократическа партия през 50те години на XIX век, по своята същност са били, естествено, имперска партия. Тук не
е важно дали са били против
робството, или за робството (както днес определени
кръгове подозират, че Тръмп
е расист). Този конфликт между принципите на отците основатели, постановили и въплътили – честно казано, по-успешно от френските революционери – идеалите за свободата на човека, и нуждите на
имперското развитие на САЩ
се заражда още тогава. Принципите на имперското развитие са пари, власт и армия.
Принципите на отците основатели – свещените права на
личността.
Този конфликт продължава
до ден днешен. Може да звучи
парадоксално, че южняците са
били по-близо до принципите
на отците основатели, залегнали в Конституцията и Декларацията за независимост
на САЩ, отколкото победилите ги северняци. Те са живели,
както пише в Библията – пред
Бога робът не е по-голям от

своя господар и господарят
не е по-голям от роба. Тоест
покръсти робите си, моли се
с тях в една и съща протестантска църква, и ще премахнеш социалния конфликт. Че
не е ли същото в царска Русия,
та даже по-зле? Православните помещици са продавали православни руснаци като
скотове и като роби и са им
приказвали, че Господ, видите
ли, тъй бил наредил нещата.
В САЩ този конфликт
(между имперщината и патосът на личната свобода), както вече казах, съществува до
днес и вече е достигнал своята връхна точка. През 1990те и 2000-те години американският империализъм става глобален. След 1945 година той започва да контролира Европа и голяма част от
света. Британската и френската колониална империя не
се разпадат от само себе си
и даже не под въздействието на марксизма (макар той
да ги атакува в лицето на Хо
Ши Мин, Нелсън Мандела или
Ернесто Че Гевара), а под въздействието на американския
империализъм, комуто и предават своето наследство.
Между другото, основните
инвеститори в Западно- и Източноиндийската компания
» » » продължава на страница 4

IN MEMORIAM

Александър Скирда (1942–2020)

След продължително боледуване в Париж почина на 78
години нашият приятел и съидейник Александър СКИРДА.
Французин, син на таксиметров шофьор в Париж, бивш
руски офицер и майка украинка. Продава книги втора ръка
и се посвещава на исторически изследвания (без да участва в различните групи и академични кръгове) и със своята
сериозност, обективност и
аналитични умения става историк на анархизма.
Посвещава голяма част от
живота си на публикуването
и превеждането на френски
език на текстове на руски революционни анархисти (Горелик, Ярчук, Махно). Пише историята на Нестор Махно
и неговото движение, като
се позовава на класическите
свидетелства на Волин и Аршинов, използва данни от съветски историци и книгата
на Белаш (железничар, анархист и боец от Махновската
армия), публикувана в Русия

след краха на СССР. Книгата е
озаглавена Нестор Махно, казакът анархист: 1888–1934.
Превежда също така трите тома мемоари на Махно
от руски. Събира всички свои
статии в руската анархистическа емигрантска преса и ги
публикува на френски и руски
(във Франция). Издава на руски
(във Франция и за своя сметка) всичките си книги за Русия на анархистически теми.
Публикува изследване за въстанието в Кронщад: Кронщад
1921 г. (Пролетариатът срещу комунистическата диктатура). За стогодишнината от
това събитие през 2021 г. ще
публикуваме тази книга, която разобличава аргументите
на ленинистите и техните
историци с документи за екипажите на линейните кораби „Севастопол” и „Петропавловск”, осъждащи ленинското
правителство. През 1921 г.
те имат почти същия състав
като през 1917 г. (с разлики
от 5% и 7% за двата въпросни линейни кораба); също за
предполагаемия „организатор
на царското и чуждестранно
дясно въстание” генерал Александър Николаевич Козловски,
който е един от 70 000 бивши царски офицери, включени по заповед на Ленин и Троцки в червената армия. Въстаниците в Кронщад са привърженици на Свободните съвети, които предлагат диалог

с ленинистите. Отговорът
на последните и техния шеф
Ленин е неуспешен опит за изтребление до крак. Макар победени, те успяват да отправят своето категорично послание за тяхното и нашето
освобождение.
Скирда спасява от забрава Ян Вацлав Махайски, като
публикува Социализмът на интелектуалците.
Махайски,
руски поляк, осъжда още през
1905 г. заговора на интелектуалците – революционери
и синове на буржоазията (от
марксисти до революционни
социалисти), – които се настаняват на гърба на работниците, твърдейки, че ги освобождават. Махайски възобновява своя анализ въз основа
на новата реалност в руско
списание в Москва през май–
юни 1918 г.
Скирда документира и описва подробно други епизоди и
проблеми, актуални до днес –
например търговията с роби
в Русия между VIII и XVIII век,
когато славяни биват отвличани от християни и евреи,
за да бъдат продадени като
роби на мюсюлманите.
Скирда посвещава живота
си на попълването на „празните страници” в историята
на революцията, които ще ни
просвещават десетилетия
наред! •
30.12.2020 г.
От другарите му
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са британските аристократи, които, колкото и парадоксално да звучи, до ден днешен
са основни съюзници на разните хипита, либерали и „Антифа”, като се ориентират към
глобални търговски структури и глобални инвеститори,
също както и американските
Демократи.
Тук не изключвам и клерикалния фактор: други съюзници на глобализма са клерикалните елити, световните
жреци. Имам предвид римския
папа, кентърбърийския епископ, Далай Лама XIV и тям подобни, включително иранските аятоласи. Всички те по
своему тълкуват Бога или
сферата на божественото,
но говорят едно и също – за
небесни еманации, чието благотворно влияние достига и
до простите хора, и за глобален диалог между религиите.
Всички те са станали отявлени неоплатоници, а неоплатонизмът с учението за световния дух и единния Космос
е философската обосновка на
глобализма във всичките му
измерения: църковно, икономическо, политическо и ценностно. Чуете ли да се говори
за „глобален диалог между религиите”, разбирайте, че ста-

ва дума за глобална клерикална структура, която тясно
сътрудничи с глобалистките
аристократични структури
и им дава своята благословия.
Последните на свой ред имат
подръка мениджмънт от глобални либерали от сорта на
Джордж Сорос, Бил Гейтс, СЗО
и всевъзможните фондации за
закрила на снежните леопарди и катериците.
Помните ли как Владимир Путин летеше с жеравите през 2012 година? Това не
беше от силна любов към редките видове, а за да покаже на
тези господари на света, че
разбира техния език и е готов
да играе тяхната игра. Това
обаче беше символична, а не
реална закрила на сибирския
жерав. Виж, в Съветския съюз
имаше реална закрила, защото се създаваха затворени
резервати. За каква закрила
говорим днес, когато Норникел (фирма на руския олигарх
Потанин – б. ред.) разля в Норилск 20 хиляди тона нефтопродукти и всички мислими и
немислими сибирски жерави
заминаха на оня свят.
Да се върнем обаче на Америка. Либералният глобален
мениджмънт, за когото вече
споменах, чрез медиите (които, както е известно, са предимно либерални – CNN, BBC,

Ню Йорк Таймс и пр.) и разнородни либерални правозащитници си взаимодейства
с „Антифа” и либералите по
места. Кой им се противопоставя? Не друг, а Американската империя! Към нея се ориентират националните бюрокрации – същите, които попадат под ударите на цветните революции. Тези кадифени метежи не са нищо повече
от инструмент на глобалния
елит на Големия Запад (той е
матрицата на глобализацията, не Далай Лама или индийските мистици). Този елит
вече описах – висшите църковни сановници, аристократите, либералният глобален
мениджмънт, медиите, правозащитниците, прогресивните либерали, „Антифа” и
уличните погромаджии. Това е
една обща мрежа. Срещу тях е
държавата – не като принцип,
изразяващ някакви ценности
(такива държави в природата
не съществуват), а като оръдие за потискане на масите
в интерес на управляващата
класа.
Независимо каква е управляващата класа – капиталистическа или „пролетарска”, – за да потиска, трябва
да разполага с неизменните
три групи: управляващи, военни/силови групировки и онези,

които се занимават с икономиката. Това е конфликтът
между тях – между либералния глобален елит и Американската империя – и той задава
формата на днешния свят,
включително случващото се
днес в Америка.

И кой ще победи в този
конфликт? Телевизионните репортажи от САЩ все
повече напомнят на репортажите от киевския майдан от 2014 година: същите
безумни тълпи младежи,
трошащи витрини, обърнати и горящи автомобили.
Нима глобалистите ще се
окажат по-силни от империята?
Засега все още има баланс
на силите. Нещата отиват
към фотофиниш. Еднаква е вероятността за победа на Доналд Тръмп и на Джо Байдън
на президентските избори и
затова ситуацията не върви към радикален, необратим
конфликт.
Американският
конфликт стигна много близо
до ръба, след който започва
откровена гражданска война,
но Рубикон не е минат, защото и за двете противостоящи си страни въпросът „Какво ще стане, ако изгубим?” изобщо не е маловажен. Ако изгуби Тръмп, какво ще стане
с цялата му свита? Съдебни

дела, конфискации, разобличения, изтипосване по медиите, лов на вещици за тръмпистите („расисти, фашисти
и гадове”)? В крайна сметка на
карта е поставен животът
на цялото близко обкръжение
на Тръмп.
А ако спечели? Какво ще
стане с Байдън и неговия отбор, включително онези, които сега ломят улиците по
американските градове? Как
ще ги нарекат – леви терористи, маргинални „Антифа”, китайски шпиони, руски наемници? Разбирате, нали? В момента двете страни практически минират същия този крехък граждански консенсус, който успява да се съхрани няколко пъти в САЩ след Гражданската война от 1861 до 1865
година. Поредно примирие
просто може да няма и дори
победата на един от кандидатите на ноемврийските президентски избори още не е
съдбоносна и вероятно няма
да сложи край на противопоставянето. Всеки ден по улиците на Вашингтон, Ню Йорк,
Минеаполис и Оукланд обаче става нещо, което трудно може да се отиграе назад
и все повече прилича на залог
ва банк. •
Интервюто взе
Валерий Береснев
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Под капака
От компанията подчертават, че „Сезам кредит” е пилотен проект и е напълно доброволен.
Потребителите
обаче се насърчават активно да предоставят личните
си данни, като се привличат
в рейтинговата мрежа със заиграване с най-възвишените
им чувства – например любовта. Китайската услуга за запознанства „Baihe” – аналог на
Tinder – обещава на самотни
сърца да ги нареди на по-предно място в резултатите от
търсенето и да представя почесто техните профили на началната страница, ако имат
висок рейтинг в „Сезам”.
Второ, мнозина дори не знаят, че машината вече работи
срещу тях и те отдавна са
под капака ґ. Да вземем например различните услуги за „споделяне” (краткосрочен наем),
които в Китай никнат като
гъби след дъжд. По принцип в
целия свят има два вида споделяне: споделяне на автомобили (кола под наем) и споделяне
на велосипеди (наемане на велосипеди). В Китай можете да
наемете не само велосипеди,
но и чадъри, зарядни за телефони и дори баскетболни топки.
Привидно бизнес моделът
на подобни „наемодатели” е

изключително нерентабилен.
Наемането на колело от найголямата услуга за споделяне
на велосипеди Ofo например
струва само юан и половина на
час, с баскетболната топка в
Zhulegeqiu може да се играе за
един юан на час, толкова струват и чадърите от Molisan.
Често всички тези вещи нямат никакви сензори за геолокация или защита срещу
кражби, поради което не е изненадващо, че много фирми се
разоряват почти моментално. Wukong Bicycle в Чунцин например фалира, след като 90%
от велосипедите ґ са откраднати. Проблемът обаче не е
в рентабилността. Споделяната стока се дава със специално мобилно приложение.
Съответно информацията за
потребителя е в ръцете на
компанията и кокошкарите,
които се радват на задигнатата баскетболна топка или
чадър, вече имат досие и през
2020 г., когато системата заработва на пълни обороти,
всевиждащото око ще ги потърси за старите им грехове.

А кои са съдиите?
В системата за социални кредити все още има много нерешени – дори чисто юридически – въпроси. Например
доколко е легитимно използването на личните данни на
клиента от фирми в полза на

трета страна, която в случая е държавата. Разбира се,
западните технологични компании също понякога използват личните данни за печалба, но тогава им се налага да
отговарят пред закона. На руския офис на Google например
съдът наскоро наложи глоба
за четене на имейли. Жител
на Екатеринбург заведе дело
срещу Google, след като установи, че фирмата чете пощата му в Gmail, за да му пробутва „персонализирани” реклами.
Съдът постанови, че Google е
нарушила правото на неприкосновеност на личния му живот и поверителността на
кореспонденцията. В Китай
обаче Alibaba и Tencent открито говорят за сътрудничеството си с държавните учреждения и използването на лични данни при съставянето на
рейтинги.
Вторият въпрос е какви облаги и санкции се очакват за
хората с висок или нисък рейтинг? Официалните документи не дават ясен отговор.
Формулировките в Ръководните препоръки на Държавния
съвет на КНР относно създаването и усъвършенстването
на механизмите за възнаграждаване на лица с висок рейтинг
на доверие и санкциониране на
лица, загубили доверието, с
цел ускоряване създаването на
система за социален кредит
са твърде мъгляви.

На хората с висок рейтинг
се обещава както гореспоменатата система за „прием
на непълен комплект”, „зелена
светлина във всички административни процедури”, така
и сериозна подкрепа и преференции в образованието, заетостта, започването на бизнес и социалното осигуряване. Тези с нисък рейтинг, обратно, се сблъскват с всевъзможни административни
пречки, ограничения при закупуването на недвижими имоти, самолетни билети, билети за експресни влакове, ограничения за пътуване в чужбина или престой в луксозни хотели.
Докато не бъдат разработени ясни общи мерки, всеки регион ще има свои собствени правила и те ще бъдат
ограничени само от въображението на местните власти. В
Пекин вече наказват строго
за препродажба на билети за
влак; в провинция Дзянсу – ако
не посещаваш родителите си
достатъчно често (като никъде не е написано колко често трябва да ги посещаваш);
в Шанхай – за укриване на предишен брак или за ненужно натискане на клаксона; в Шенжен – за пресичане на неразрешено място.
И накрая, най-важният въпрос: кой е съдията? Кой решава какво може и какво не? На
каква база частните компа-

нии изчисляват рейтингите?
Колко надеждна е системата? Какво ще стане, ако акаунтите в социалните медии
бъдат хакнати и данните –
откраднати или неправомерно изменени? Кой ще отговаря за това? Какво ще стане,
ако суперкомпютърът на „Сезам Кредит” не е изчислил правилно рейтинга? Въз основа
на такива данни се решават
съдбите на хората, вземат
се конкретни съдебни решения. В края на 2015 г. Върховният съд на КНР, разчитайки на
данни от „Сезам кредит”, наложи санкции съгласно инструкциите на Държавния съвет на
5300 души. Към края на юни
2020 г. санкционираните вече
бяха 7,3 милиона.

Обществото на
Китайската мечта
Според китайските власти в
условията на бърз растеж на
икономиката на КНР, където
кредитирането играе важна
роля, необходимостта от система за оценяване е очевидна,
дори само по икономически
причини. Социалните и политическите фактори обаче са
не по-малко важни за властите. Известният китайски политолог Дън Ювен пише за настоящата ситуация в КНР:
В общество, в което етичните граници непрекъснато се
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В края на Средновековието,
от втората половина на XV
до първата половина на XVII
век две категории хора – за
да не кажа две класи – започват да проявяват явен стремеж за индивидуално освобождение, а именно и за корупция.
Това са военните банди и политиците. И едните, и другите
произхождат отначало и главно от Италия. Всъщност бандите не са италианци. В тях
повечето са французи, испанци и най-вече германци. Те се
привлечени от Италия както
от гражданските, така и от
войните между италианските държавици, чийто театър
дълго време е тази красива и
нещастна страна.
Всъщност това са банди
разбойници, повече или по-малко организирани и дисциплинирани, състоящи се от хора от
много националности. Обесници, обединени само от връзките на порока, варварството и
страстта към печалба, наемници без вяра, без закон, предлагащи своите услуги на оня,
който плаща повече. Те не се
интересуват от справедливостта или несправедливостта на своите действия – само
от това да им се плати добре.
В по-голямата си част тези

банди се състоят от хора със
силен дух, подиграващи се с
Бога и Дявола, като политиците, за които пиша малко
по-долу. Те отлично доказват
това през първата половина
на XVI век, когато са доведени в Рим от полицая на Бурбоните – генералът на ревностния католически император и
защитник на религията Карл
V. Тогава опустошават безмилостно свещената столица
на католическия свят. Повечето от тях са ветерани от императорските и баварските
армии от времето на Тридесетгодишната война.
По-късно тези банди стават част от постоянните редовни армии на големите държави и естествено идват в
тях пропити с цялата свирепост и разюзданост от двата века жестоко плячкосване
на толкова европейски страни. В редовните армии всички тези блестящи качества
не са унищожени, а са енергично потискани с желязна дисциплина – не по-малко жестока
и безмилостна от тях самите, – за да служат само в полза на държавата. Така възниква прословутата „чест на пагона”, толкова възхвалявана
днес от всички любители на
реда като такъв, били те монархисти, или републиканци.

Тази „чест” не е нищо друго освен тъпо пренебрежение, презрение към човешките права, към човешката съпричастност, както и жестокост, присъща обикновено
на разбойниците, които желязната дисциплина превръща в оръдие, сляпо и безпрекословно подчинено на волята на началството. За това
свидетелстват чутовните
подвизи на германските армии в нещастна Франция, разтръбявани във всички днешни
вестници, от които сърцата
на добрата немска буржоазия
продължават да се надуват
от високомерие, докато не се
обърнат срещу тях, което със
сигурност ще се случи скоро:
все пак всеки от тези подвизи е престъпление… Лъжат се
ония, които си въобразяват,
че днешните редовни армии
тръгват от рицарството.
Това може да не е по вкуса на
германските юнкери, но те нямат нищо общо с рицарството. Те произхождат направо
от разпасаните шайки средновековни разбойници, убийци и грабители и до днес са
запазили вълчата си природа.
В редовните армии на най-цивилизованите държави винаги
се спотайва стар разбойник,
средновековен грабител, несъмнено обуздан от дисципли-

ната, но не по-малко жесток и
чакащ само знак от началника,
за да се отдаде с радост на занаята си.
Повтарям, въпреки че военните банди се подвизават в
Италия, те са повече испанци
и французи, отколкото италианци, и повече германски, отколкото испански и френски
бандити. Що се отнася до племето на политиците, то е изцяло италианско. Науката и
изкуството на съвременната
политика идват от Италия.
Всъщност Италия е люлка
на съвременната цивилизация
във всяко едно отношение –
положително и отрицателно.
Докато цяла Европа, разкъсвана между жестокостта на насилието и глада и глупостта
на упойващата вяра, потъва
в болезнен тежък сън, още от
втората половина на XI век
много италиански градове –
Венеция, Генуа, Флоренция, Милано, Павия и други – са вече
истински републики; първите две процъфтяват особено
благодарение на търговията
и занаятите. Още през XII век
те основават първата си лига
срещу императора и папата.
През XIII век поставят основите на модерното изкуство.
През XIV век вече имат прекрасна литература: поезията
на Данте и прозата на Бокачо.

Духът на тези проницателни, практични и смели творби срещу религията и господството на църквата може да
се сравни само с Волтер четири века по-късно. През XV век
в Италия има възраждане на
гръцката и латинската литература, Христофор Колумб и
първите философи атеисти.
И накрая, през XVI век – векът
на Макиавели – Италия поразява света с несравнимия гений на своите велики художници, със смелостта на своите
свободомислещи и същевременно – с дълбокия си упадък,
защото точно в тази епоха
тя най-накрая пада под двойния деспотизъм на папата и
императора, този път обединени срещу нея. Италия пада
и губи всичките си свободи.
През XVII век като залязващо
слънце тя хвърля последен отблясък – прощален лъч на целия
свят – благодарение на гения
на Галилей, истинския баща на
съвременните
естествени
науки, чрез чиито уста беше
принудена да се извини на римската инквизиция, че се е осмелила да запази безсмъртния
си гений.
В продължение на пет века
свобода и търговски, занаятчийски, художествен, литературен, философски и социален
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размиват, настъпва дезинтеграция на личността, изчезват
дори елементарните критерии за добро и зло. Когато цялата нация се ръководи само от
интереси, обществото деградира до нивото на борба за съществуване, оскотява.
Според редица интелектуалци, близки до властите, общество, в което честният човек се смята за балама, масово се пробутват храни и други
стоки ментета, измамници се
представят дори за монаси и
събират дарения, корупцията
процъфтява на всички нива, а
финансовите измами са част
от всекидневието, такова общество се нуждае спешно от
възстановяване на морала. В
противен случай социалната
стабилност и в крайна сметка властта на партията са застрашени.
Си Дзинпин разбира това
много добре. Той започна с
тежка борба срещу корумпирани партийци, а сега възнамерява да се заеме с цялото
общество. Целта беше обявена още през 2012 г., малко след
назначаването на Си за генерален секретар: сбъдването
на „китайската мечта”. Каква обаче е китайската мечта, какво трябва да бъде хармоничното общество? Китайското ръководство търси отговори на тези въпроси в ис-

торическия опит на Поднебесната.
Около 400 г. пр. н. е. видният китайски реформатор Шан
Ян наредил на хората да се
разделят на групи по 5–10 семейства, които да се наблюдават взаимно и да носят колективна отговорност за престъпленията. Според закона
на вратите на къщите трябвало да висят табели със списъци на членовете на семействата от преброяването на
населението. Старейшината
трябвало редовно до докладва на началниците си за всяко напускане и пристигане на
нов член. Тази система се наричала „баоцзя”. Този спор, който продължава повече от две
хилядолетия, между последователите на Шан Ян, застъпници за управление на обществото със строга система
от поощрения и наказания, и
конфуцианците, според които
хората трябва да се възпитават в духа на етиката с образование и личен пример на
поддръжниците на властта,
е един от основните стимули
за развитието на днешната
управленческа мисъл в Китай.
Властите в експерименталния Жунчен решават да
приложат проверените от хилядолетия методи в новата
Система за социални кредити. Цялото население на града е разделено на блокове не
по 5–10, а по 400 семейства,

които също трябва взаимно
да се следят. Освен това, за
всеки блок се назначават специални наблюдатели, които
редовно го проверяват, събират фото- и видеодоказателства за лошо поведение и изпращат тези данни „където
трябва”.
Политическият ефект от
такъв механизъм за социален
контрол в Китай е описан отдавна. Още през II–I век пр. н. е.
класикът на китайската историография Сима Цян, помлад съвременник на древногръцкия историк и военноначалник Полибий, пише, че „баоцзя”,
с нейната взаимна отговорност и взаимно наблюдение,
често се използва от властите за облагане на населението с непосилни данъци и борба
с негодуващите.
Разбира се, в официалните
документи се споменава, че
върховната власт трябва да
се превърне в двигател и пример за подражание в новата
система за социален кредит.
Конкретните мерки и пилотните проекти обаче засега
важат само за партийните
функционери от по-ниско ниво.
Например партийната школа
на провинция Съчуан наскоро
подписва споразумение с Университета по електроника и
технологии на КНР за създаване на първата система за рейтинг и оценка на надеждността на чиновниците от низово-

то ниво. Системата е наречена „Умният червен облак”.
С помощта на технологиите за изкуствен интелект и
обработка на големи информационни масиви системата
ще анализира за всеки чиновник данни като присъствието му на партийни събрания,
образование и семейно положение. Системата ще сравнява данните за доходите на чиновника и членовете на неговото семейство с данните за
придобитите недвижими имоти и луксозни стоки. Въз основа на тези данни, както и на
информация за дейността му
в социалните мрежи, ще бъде
оценена степента на неговата политическа надеждност.
Отбелязва се, че по този начин може много по-ефективно
да се предскаже поведението
на чиновника, да се оцени неговият морален облик и да се
идентифицират потенциалните корумпирани длъжностни лица.
Кой ще ограничава обаче
върховната власт? Институтът за политически изследвания Азан (в Република Корея) нарича Системата за социален кредит кошмарът на
Джордж Оруел. Времето ще
покаже дали системата за социален кредит няма да се превърне в безпрецедентна електронна диктатура на 21-ви
век, във всевиждащия Голям
брат, който зорко те наблю-

дава. Не е ясно и дали ще има
някакъв контрол и ограничения за самия Биг Брадър. Междувременно съветът на Оруел
от „1984” изглежда съвсем разумен за китайския народ: ако
искаш да запазиш една тайна,
трябва да я скриеш и от себе
си. •
Леонид Ковачич
Заглавието е на преводача
БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА
Тази статия може да предизвика у читателите страх и чувство за безнадеждност и безпомощност пред могъществото на реализираната полицейска идея на Си Дзинпин да постави всичко и всички под контрола на властта
и капитала, но „цифровата анархия” може да ни
върне самоувереността и надеждата в борбата срещу цифровата диктатура.
В „новия свят”, който властници и собственици ни подготвят, освен свободолюбиви труженици в сферата на информатиката,
ще има и безброй програмисти и ИТ специалисти, които ще останат без работа, тъй като
и техните специалности подлежат на автоматизация и роботизация. Тогава международният съюз между тях и „излишните” – подобно на
привържениците на Linux – ще може с доброволния, свободен и колективен труд да блокира, парализира и разруши полицейската машина,
носеща благозвучното име Система за социален кредит, чиято истинска цел е определяне
„благонадеждността”, послушността и предразположеността към доносничество на верноподаниците.
Ето защо още от сега можем да отправим
бойния зов:
Хакери от всички страни, организирайте се!
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Корупцията е институция на държавата
» » » продължава от страница 5

просперитет италианските
градове развиват и изпробват всички политически форми: от кратката тирания на
малките си деспоти – интелигентни, но жестоки – до народната демокрация. Върху новата основа на католицизма
те възраждат опита на градовете на Древна Гърция, което
неминуемо води до ново изкуство – изкуството да се завзема и съхранява властта по
всички възможни начини – и до
нова наука – науката за държавата, представена от професионални политици, поразили
света както със своите дръзки и жестоки престъпления,
така и с удивителната изтънченост на своя опит и корупция. В продължение на пет века
в Италия се води ожесточена
борба между класи, партии и
отделни личности за завземане на държавната власт, което е единственият предмет,
единственият сериозен политически проблем. Всеки малък
италиански град сякаш е отделен свят, разиграващ една и
съща политическа драма с някои местни особености, присъщи само на него; всеки град
е своеобразна академия, където отделните хора и класи,
така да се каже, са принудени

да изучават на практика науката и изкуството на политиката. Като прибавим съперничеството и безкрайната борба между самите градове и на
фона на всички тези сложни
и многолики взаимоотношения – постоянната жестока
борба на папата срещу императора, гвелфите и гибелините, всичко това няма как да
не допринесе за формирането
на политическия характер на
италианците и в крайна сметка да го бележи с коварството
и дълбоката поквара, за които
толкова често са упреквани.
Династиите Сфорца, Борджия
и Медичи вършат своите деяния, преди Николо Макиавели –
великият основател на политическата наука – да напише
своите безсмъртни творби.
Макиавели не е измислил вероломството – неизменна характеристика на цялата политика. Той само го констатира, подрежда и обобщава
не в изкуствена, а в напълно
естествена система, присъща на самата логика на нещата, която става предмет на
неговото учение. Той просто
представя историята като
естествена, описва физиологията на обществото пред
очите му и извежда основните му принципи. От дълбините на историческото минало

От момента,
в който
престъплението
започне да
служи като
инструмент на
държавата, то
се превръща в
добродетел
и настоящето на Италия той
по-добре от всеки друг преди
него и дори след него успява да
изведе вечните закони на политиката.
Какъв според Макиавели е
основният принцип на политиката? Ужасен, но истински,
той е престъплението.
Само с помощта на престъпления може да се създаде,
укрепи и запази държавната
власт, но от момента, в който престъплението започне
да служи като инструмент на
държавата, то се превръща в
добродетел. Такъв е великият
принцип на Макиавели, такъв

е и вечният принцип на политическата борба на всички
минали, настоящи и бъдещи
държави.
Макиавели е пламенен патриот. Дълбоко загрижен за
упадъка на своята страна,
той копнее за нейното освобождение и прераждане, против папата и императора.
Той не възлага големи надежди на укрепването ґ с помощта на католицизма като
Данте например. През двата
века от времето на Данте
престъпленията на папите,
разложението на църквата и
свещениците карат просветените класи и дори по-голямата част от населението
на градовете почти напълно да изгубят своята религиозна вяра. Бог, олицетворен
от църквата, донася огромни
беди на Италия.
Макиавели и неговите съвременници занапред могат да
разчитат само на човешките
сили, но там, където религията продължава да има реално
въздействие върху духа на народа, и тя може да се използва. И така, религията умира в
сърцата на най-просветената част от италианския народ, особено в градовете – известно е, че дори и днес италианските държавници гледат
на населението в селата като

на подпорна колона или дойна
крава, необходима за тяхното съществуване. Всички политически и социални институции, всички класи и общности, създадени и дълго време
вдъхновявани от католицизма, неизбежно са въвлечени
в общия процес на гибелта на
Отечеството и никоя от тях
не може да стане опора за неговото обновяване.
Жизнените сили на нацията и нейната организирана
социална
действителност
вече не може да послужат за
естествена основа за възраждането на Италия като държава. Затова възниква необходимостта нещо ново – извън
живота на нацията и свободата на народа – да се създаде с помощта на политиката,
която наистина е патриотична по своите цели, но дълбоко
коварна по своите средства,
с които, изглежда, единствено може оттук нататък, с насилие да се постигнат тези
цели. Италия трябва да се възроди с насилие, лъжи и редица
дръзки, умело пресметнати
престъпления. •
(следва)
Откъс от една от
безсмъртните книги на Михаил
Бакунин, Милитаристична
диктатура или Социална
революция.
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Ерик е арестуван и обвинен в опит
за палеж на
офиса на държавен служител в Канзас Сити, Мисури. Полицията твърди, че Ерик е запратил чук по прозорец в сгра-

Бил Дън
Конър Стивънс
Брандън Бакстър
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Мариъс Мейсън
Дъг Райт
Ерик Кинг
Джаред Чейс
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Джереми Хамънд

Б И О Г Р А Ф И И

дата и след това е хвърлил вътре две запалени бутилки, но
нито една от тях не е пламнала. Заподозрян е от местната
полиция, защото преди това
бил рисувал графити против
държавата и полицията. Твърди също така, че Ерик е участвал в бунтовната група Fight
Back (Отпор) от Канзас Сити.
По думите на Ерик:
Казвам се Ерик. Анархист
съм някъде от 17-годишен, но
с времето, разбира се, възгледите ми се развиха и съзряха. Участвам много активно
в LGBQT, екологичните движения, движенията за защита на
животните, антифашистките и други общности. Организирал съм Food Not Bombs, митинги срещу Ку Клукс Клан и
много други в защита на правата на човека, срещу капитализма, за правата на животните
и пр. Сега съм бунтовник. Убеден съм, че революцията започва в мисленето и че всеки може
нещо да направи, когато бъде
лично готов.
Високо оценявам солидарността и другарската подкрепа, която получавам сега, когато имам най-голяма нужда от
тях. Топли да знаеш, че си посветил живота си на нещо повече от себе си и че получаваш
сърдечни пожелания, добрина
и кураж, които наистина помагат в мрачни дни. Тази сед-

мица ще ми четат обвиненията и се надявам рано или късно
да изляза навън. Ще бъда много
благодарен на книги, пари и писма, стига да можете, а ако не –
продължавайте борбата. С любов и подкрепа, ЕК (А) (///).
На 28 юни 2016 г. Ерик е осъден на 10 години федерален затвор за „употреба на взривни
вещества за палеж на имот,
използван за – или имащ отражение върху – междущатската търговия”.
Eric King #27090-045, FCI Englewood, 9595
West Quincy Avenue, Littleton, CO 80123,
USA

Джаред Чейс
Арестуван на
16 май 2012 г.
при подготовката на протестите срещу НАТО в Чикаго, Илинойс,
за „притежаване на запалително устройство с намерение за извършване на палеж;
притежаване на запалително
устройство със знанието, че
други лица възнамеряват да извършат палеж и масови безредици”. През април 2016 г. получава допълнителна година за» » » продължава на страница 7
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Рос Уин е американски анархист, журналист и издател
от Тексас, развивал дейност
предимно в южните щати. Роден в Далас, Тексас, Уин пише
статии за Файърбранд (The
Firebrand – Главня) – излизал
кратко време, но авторитетен седмичник от Портланд,
Орегон; Ребъл (The Rebel – Бунтовник) – анархистки вестник, издаван в Бостън; и Мадър Ърт (Mother Earth – Майката Земя) на Ема Голдман.
Уин започва да издава своя
първи
вестник
Коопъратив Комънуелт (Co-operative
Commonwealth – Кооперативно общество), след което за

кратко време редактира и издава Каминг Ира (Coming Era –
Нова ера) през 1898 г. и след
това – Уинс Фрийланс (Winn’s
Freelance – Независим на Уин)
през 1899 г. През 1902 г. обявява началото на нов вестник – Уинс Файърбранд (Winn’s
Firebrand – Главня на Уин). През
1901 г. Уин се запознава с Ема
Голдман в Чикаго и в нейно
лице намира дългогодишен
съратник. В своя некролог за
него Ема пише: останах дълбоко впечатлена от неговия
жар и пълна всеотдайност
за делото, тъй неприсъщи на
повечето американски „революционерстващи”, които
държат на своите удобства
твърде много, за да ги рискуват за своите идеали. Уин
през целия си живот поддържа кореспонденция както с
Голдман, така и с други видни
автори анархисти от онова време. Джоузеф Лабади,
изтъкнат автор и организатор от Мичиган, е друг приятел на Уин и в по-късните години пише няколко статии за
Уинс Файърбранд. Енрико Аригони, пишещ под псевдонима
Франк Бранд, е американски
индивидуалист анархист от
италиански произход, стругар, бояджия, зидар, драматург и политически деец, по-

влиян от творчеството на
Макс Щирнер.
През 1910-те години взема
участие в анархистки и антивоенни движения около Милано. До 1920-те години участва в анархистка дейност и
народни въстания в различни страни – Швейцария, Германия, Унгария, Аржентина и
Куба. След това се премества да живее в Ню Йорк, където издава еклектичния индивидуалистически анархистки
вестник Ерезґя (Eresia – Ерес)
през 1928 г. Пише и за други
американски анархистки издания като Л’Адуната деи рефратари (L’Adunata dei refrattari –
Зов на неподвластните), Култура Обрера (Cultura Obrera –
Работническа култура), Контрокоренте (Controcorrente –
Срещу течението) и Интеса
Либертариа (Intesa Libertaria –
Безвластнически сговор).
През Гражданската война в
Испания заминава да се сражава с анархистите, но е хвърлен в затвора и освободен
с помощта на Ема Голдман.
След това Аригони става дългогодишен член на Безвластническия читателски клуб в
Ню Йорк. Вангард (Vanguard: A
Libertarian Communist Journal –
Авангард: вестник на комунистите безвластници) е анар-

хистки политически и теоретичен месечник, излизал в
Ню Йорк от април 1932 до юли
1939 г. под редакцията на Самюъл Уайнър и други. Вангард
започва като проект на Групата Вангард, съставена от членове на редколегията на вестник Роуд ту Фрийдъм (Road
to Freedom – Път към свободата) и членове на групата
Френдс ъф Фрийдъм (Friends of
Freedom – Приятели на свободата). Първият брой излиза с
подзаглавие Анархистко младежко издание, но от втория
нататък се променя на Вестник на комунистите безвластници. Още с първите броеве
Вангард се превръща в основна трибуна на международното анархистко движение, публикува репортажи за Испанската революция и статии
за движението от Аугустин
Суши и Ема Голдман.
В американските анархистки среди има и други тенденции.
Анархосиндикалистът Сам Долгоф като такъв
показва критичното отношение на хора от други анархистки течения по онова време. Като разказва за живота в „колонията Стелтън” в
щата Ню Йорк през 1930-те
години, той с презрение отбелязва, че тя като други коло-

нии гъмжеше от вегетарианци, нудисти и прочее сектанти, които вкарваха истинските анархистки цели в девета
глуха. Един от обитателите
на колонията ходеше винаги
бос, ядеше сурова храна – предимно ядки и стафиди – и отказваше да използва трактор,
защото бил против машините, а и не искал да тормози
конете, затова копаеше сам.
Такива самозвани анархисти
Долгоф нарича анархисти-каруцари, които са против организацията и искат да се върнат към някакъв по-примитивен живот. В интервю с Пол
Аврич малко преди смъртта
си Долгоф отново роптае: до
гуша са ми дошли тия бездарни художници и поети, които
са против организацията и искат само да се чешат по задника.
Главният прокурор Александър Мичъл Палмър и Дж.
Едгар Хувър, тогава началник на разузнавателното управление към Департамента
на правосъдието, възнамеряват да използват Закона за
изключване на анархистите
от 1918 г., за да депортират
всички емигранти без американско гражданство, които според тях проповядват
» » » продължава на страница 8
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твор за напръскване на надзирател със собствените си изпражнения от шише от шампоан. В писмо Джаред обяснява,
че е избухнал, когато не е получил специална диета или витамини, предписани за болест на
Хънтингтън, която е наследствена и се проявява рано с
промени в поведението, дразнимост, импулсивност и безразсъдност.
Освободен в края на миналата година
след повече от 8 години затвор.

Дженифър
Амелия Роуз
Д женифър
наскоро сменя името си
от Ган на
Роуз. Трансжена и бунтовна
антиавтори тарна амазонка, вече повече
от 25 години зад решетките
за въоръжени грабежи и нападение срещу окръжен прокурор и директор на затвор през
1995 г. Взема участие в гладната стачка в затвора Фолсъм през 1991 г., след което е
бита, изтезавана и получава
няколко доживотни присъди
за въоръжена съпротива. Пре-

карва повече от десет години
в карцер в затворите Фолсъм
и Пеликан Бей. Въпреки всичко
това Дженифър продължава да
се бори за свобода и остава заклет антиавторитарист, антиимпериалист, антирасист,
антифашист и антикапиталист.
Jennifer Amelia Rose #E-23852, Salinas
Valley State Prison D3-1250, P. O. Box 1050,
Soledad, CA 93960-1050, USA

Шон Суейн
Шон Суейн е заложник на престъпна държава,
наричаща себе
си „Щата Охайо”, затворен без
съд и присъда от
1991 г. за убийство при самоотбрана на роднина на съдебен
чиновник, влязъл с взлом в дома
на Шон и отправил заплахи за
живота му. През есен
та на
2012 г. затворници, наричащи
себе си Армията на 12-те маймуни (А12М), организират безредици в затвора Мансфийлд и
управата на затвора решава,
че това явно е дело на „анархиста” Шон Суейн и го хвърля в
изолатор на най-строг режим.
Шон отрича всякакви връзки с
А12М и съди Управлението на
затворите в Охайо за това, че
го е набедило единствено поради неговите идейни убежде-

ния и политически изказвания.
Шон се отказва от дипломите
си за средно и висше образование и прослужените години в
армията на САЩ.
Преди да бъде взет за заложник, Шон работи като журналист и синдикален организатор. През 2014 г. се кандидатира за трети път за губернатор на Охайо с обещанията,
че ако бъде избран, ще разпусне
Националната гвардия в Охайо,
ще изпразни всички затвори и
ще ги превърне в скуоти, ще
признае правата на коренното американско население върху неговите земи по Договора
от Грийнвил, ще въоръжи племената с оръжието от Националната гвардия, включително
танковете и бойните хеликоптери, ще откаже да подпише
всеки бюджет и съответно
властта ще спре да работи и
ще подпише губернаторска заповед, с която ще узакони правото на всеки да го ликвидира,
ако остане на поста по-дълго
от 90 дни.
Макар че не е извършил никакви престъпления и е държан
затворен без съд и присъда,
Шон ще бъде освободен едва
когато нелегитимната власт
на престъпната държава, която го държи заложник, бъде
премахната веднъж завинаги.
Sean Swain #2015638, Buckingham
Correctional Center, P. O. Box 430, Dillwyn
VA 23936, USA

Джереми
Хамънд
Джереми
Хамънд
е
анархист и
хакер от Чикаго. През
2003 г., след
като
завършва гимназия, създава сайта за обучение по компютърна сигурност HackThisSite.
На 5 март 2012 г. Хамънд е
арестуван от агенти на ФБР
в Бриджпорт, Чикаго и след
това е изправен като обвиняем пред федералния съд на
окръг Долен Манхатън. Той е
един от шестимата обвиняеми от САЩ, Англия и Ирландия, предадени от свидетел,
известен в интернет като
Sabu.
През ноември 2013 г. е осъден на 10 години федерален
затвор за разкриване на лични данни на 860 000 клиенти
на частната шпионска фирма
Strategic Forecasting (Стратфор) през Уикилийкс. Информацията разкрива, че Стратфор шпионира активисти по
поръчка на корпорации, правителството на САЩ и др.
Jeremy Hammond, #151960859, Grady
County Jail, 215 North 3rd Street,
Chickasha, OK 73018, USA

Майкъл Кимбъл

Майкъл Кимбъл е чернокож гей
анархист, излежаващ доживотна присъда в Алабама за
убийство на бял расист хомофоб. През годините в затвора
Майкъл става привърженик на
комунизма, но скоро се оттегля от него и преминава към
анархията, защото – по думите му – анархизмът не цели
изграждане на йерархична
структура за освобождение
някъде в необозримото бъдеще, а казва как да живееш живота си, сега, по начин, който
освобождава.
Майкъл дълги години участва в индивидуална и колективна борба срещу затворническите власти и продължава да се бори срещу робския
труд в затворите като част
от Движението за освобождение на Алабама.
Michael Kimble #138017/G1-24A, Easterling
Corr. Facility, 200 Wallace Drive, Clio, AL
36017, USA •
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анархия или революция. Ема
Голдман и Александър Беркман – пише Хувър, докато двамата са в затвора – несъмнено са двама от най-опасните анархисти в тази страна
и тяхното връщане при населението ще причини неоправдани вреди. На разглеждането
на делото за нейното депортиране на 27 октомври тя
отказва да отговаря на въпроси за своите убеждения с
довода, че нейното американско гражданство обезсилва
всякакви опити да бъде депортирана по Закона за изключване на анархистите, който
важи само за лица, които не
са граждани на САЩ. Вместо
това тя представя писмена
декларация: Днес депортират
така наречените емигранти.
Утре ще изгонят коренните
американци. Разни патриотари вече предлагат синовете
на коренното американско население, за които демокрацията е свещен идеал, да бъдат
изпратени в изгнание. Департаментът по труда включва
Голдман и Беркман в списъка с
249 емигранти, депортирани
на общо основание – предимно хора, задържани на полицейските хайки през ноември с

мъгляви обвинения за връзки с
радикални групи.
Голдман и Беркман пътуват из Русия по времето на
Гражданската война след Руската революция и виждат репресии, безстопанственост и
корупция вместо мечтаното
от тях равенство и работническо самоуправление. Срещат се с Ленин, който ги уверява, че потъпкването на свободата на печата от страна
на държавата е оправдано. Той
им казва: в революционен период не може да има свобода на
словото. Беркман е по-склонен да оправдае действията
на държавата в името на „историческата необходимост”,
но в крайна сметка се присъединява към Голдман и заклеймява съветската власт. След
кратко пътуване до Стокхолм
двамата за няколко години живеят в Берлин, където тя приема да напише поредица от
статии за своето пребиваване в Русия за вестника на Дж.
Пулицър Ню Йорк Уърлд. Те покъсно са събрани и издадени в
книги със заглавие Моето разочарование в Русия (1923) и
Още за моето разочарование в
Русия (1924). Самите заглавия
са поставени от издателите
с търговска цел и Голдман протестира, но безуспешно.

През юли 1936 г. избухва
Гражданската война в Испания след опита за държавен
преврат на части от испанската армия срещу правителството на Втората испанска
република. В същото време
испанските анархисти, сражаващи се срещу силите на
националистите, започват
анархистка революция. Голдман е поканена в Барселона и
за миг – както пише на своята
племенница – тежестта, която смазваше сърцето ми след
смъртта на Саша, изчезна яко
дим. Посрещната е от организациите на Националната
конфедерация на труда (CNT)
и Иберийската анархистка
федерация (FAI) и за пръв път
заживява в общество, управлявано от и за анархисти, на
истински анархистки начала.
По-късно пише, че никога през
живота си не съм била посрещана с такова радушно гостоприемство, другарство и
солидарност. След като обикаля редица колективи в провинция Уеска, тя казва на група работници, че вашата революция веднъж завинаги ще
разсее заблудата, че анархизъм значи хаос. Започва да редактира седмичния информа-

ционен бюлетин на CNT-FAI и
да води кореспонденцията на
английски.
Първият известен американец, обявил публично своята хомосексуалност, е поетът Робърт Дънкан. Това става през 1944 г., когато под
собственото си име в анархисткото списание Политикс
(Politics – Политика) той пише,
че хомосексуалистите са потиснато малцинство. •
(следва)
Wikipedia

ИДЕИ, СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
» » » продължава от миналия брой

Анархизмът е основан на принципа постъпвай с другите
така, както искаш те да постъпват с теб в сходни обстоятелства. Анархистите
не са нито егоисти, нито алтруисти – по въпросите на
морала те са просто хора.
Кропоткин счита, че причината за „егоизма” и „алтруизма”
е една: независимо от голямата разлика между тези две понятия, по своето въздействие
върху човека те имат един корен – търсенето на удоволствие (Избрани произведения).
За
анархистите
човек
трябва постоянно да развива
и усъвършенства сам своето
съзнание за етиката, което
изисква пълноценно използване на умствените способности на личността като част
от социална група, от определена общност. Капитализмът
и другите форми на власт отслабват въображението на
личността и ограничават възможностите то да се прояви,
за да погребат нейния разум
под смазващия товар на йерархията. Затова не е никак
странно, че животът при капитализма се характеризира
с пълно пренебрегване на другите и недостиг на етично поведение.
Към тези фактори се прибавя и ролята на неравенството
в обществото. Без равенство

няма етика. Справедливостта
без равенство е невъзможна…
Само човек, считащ другите
за равни на себе си, може да се
подчинява на принципа „не прави на другите това, което не
искаш да правят на теб”. Робовладелецът и роботърговецът очевидно не могат да разберат, че „категоричният императив” (да се отнасяш към
хората като цел сами по себе
си, а не като към средство)
се отнася и за робите, защото те не гледат на тях като
на равни. Следователно основната пречка за поддържането
на определено ниво на морал в
обществото е отсъствието
на социално равенство. Без истинско равенство справедливост не може да има, защото
справедливостта предполага
признаване на равенството
(Пьотр Кропоткин, Еволюция и
околна среда).
Капитализмът, като всяко
друго общество, си изработва
етиката, която заслужава. В
едно общество, което се лута
между моралния релативизъм
и абсолютизъм, не е чудно, че
егоизмът започва да се бърка
с егоцентричност. Като лишава хората от възможността да развиват сами своите
представи за етиката и вместо това насърчава сляпото
подчинение на външния авторитет (и съответно на моралния релативизъм, когато
хората решат, че този авто-

Анархистите не
са нито егоисти,
нито алтруисти –
те са просто хора
ритет вече няма власт върху тях), капиталистическото
общество изтощава индивидуалността и Аза. Ерих Фром
пише:
Крахът на съвременната
култура не е в нейния принцип
на индивидуализма, не е в представата, че моралната добродетел е равносилна на личния
интерес, а в уронването на
значението на личния интерес;
не е във факта, че хората са
твърде загрижени за своя личен интерес, а в това, че не са
загрижени достатъчно за своя
истински личен интерес; не е
във факта, че те са твърди себични, а в това, че не обичат
себе си (Човекът за себе си).
Затова, строго погледнато, анархизмът изхожда от
егоистични позиции – представите за етиката трябва
да бъдат израз на това, което ни доставя удоволствие
като пълноценни личности (рационално и емоционално, разум
и съпричастност). Това кара
анархистите да отхвърлят
лъжливото разделение между

егоизма и алтруизма и да изтъкват, че онова, което мнозина (капиталистите например) наричат „егоизъм”, води
до себеотрицание и ограничаване на личния интерес. Кропоткин твърди:
Към какво тогава се стреми
еволюиралата в обществата
на животните и хората нравственост, ако не към отхвърлянето на щенията на тесногръдия егоизъм и възпитанието на човечеството в духа на
развиване на алтруизма? Самите изрази „егоизъм” и „алтруизъм” са неправилни, защото не
може да има чист алтруизъм
без примес на лично удоволствие и съответно без егоизъм.
Затова е по-правилно да се
каже, че етиката цели развиването на обществени навици и
отслабването на тесногръдите лични навици. Последните
карат личността, вторачена
в себе си, да пренебрегва обществото и дори да не съумее да
постигне своята цел – благополучието на личността, – докато развиването на навици за
съвместна работа и взаимопомощ като цяло има редица ползотворни последици както в
семейството, така и в обществото (Етика).
Следователно анархизмът
се основава на отхвърлянето на моралния абсолютизъм
(„закон Божи”, „естествения
закон”, „човешката природа” и
пр.) и на тесногръдия егоцен-

тризъм, на който моралният
релативизъм тъй лесно се поддава. Вместо тях анархистите признават, че съществуват понятия за добро и лошо и
че те съществуват извън преценката на личността за нейните собствени действия.
Това се дължи на обществената природа на човечеството. Взаимоотношенията между хората наистина се развиват до социална максима, която според Кропоткин може да
се обобщи по следния начин: полезно ли е за обществото? Значи е добро. Вредно ли е? Значи
е лошо. Това кои действия хората считат за добри и лоши
обаче не е неизменно и преценката за това кое е полезно и
вредно … се променя, но основата остава една и съща (Анархистката нравственост).
Това чувство на съпричастност, основано на критичното мислене, е основата на
обществената етика – как
трябва да бъде може да се счита за етичен критерий за истинността или валидността на едно обективно как е.
Затова, макар да признават
природните корени на етиката, анархистите разглеждат
етиката като изконно човешка представа – плод на живота, мисълта и еволюцията,
създаван от отделните хора и
обобщаван от съвместния живот и общността. •
(следва)
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Ние изоставаме с 50-100 години от напредналите страни. Трябва да изминем това
разстояние за десет години.
Или ще го направим, или ще
ни смачкат – заяви Сталин,
без да допуска възражения в
края на 20-те години на миналия век. Тази скорост и жестокост на индустриализацията
през 30-те години, по време
на които бяха убити милиони
хора, се обяснява според германския изследовател Р. Курц
с факта, че ерата на капиталистическото развитие (на
Запада), продължила две столетия: от меркантилизма и
Френската революция, през
процеса на индустриализация
и империалистическата военна икономика се сля в едно.
След като завзе властта в
огромната държава, властващата партия и икономическа номенклатура се озова
по същество в същото положение като царския режим. Тя
се стремеше не по-малко от
него към имперска, суверенна
политика, но материалната
основа за такъв курс се оказа изключително тясна. Това
изискваше мащабна модернизация на страната, създаване на мощна модерна тежка
и военна индустрия. Власти-

те свързваха с това не само
решаването на вътрешните
проблеми, но и независимостта и мощта на държавата и
следователно стабилността
на господството и привилегиите на управляващата каста.
Партийно-държавната бюрокрация разчиташе на това,
че … опирайки се на одържавяването на земята, промишлеността, транспорта, банките и търговията, провеждайки най-строги икономии, ще
бъде възможно да се натрупат достатъчно средства,
необходими за възстановяването и развитието на тежката промишленост (Сталин).
По същество ставаше въпрос
за специфичен държавен капитализъм, при който бюрократичната държава действаше
като съвкупен капиталист,
като раздута огромна капиталистическа фабрика. Тази
гигантска корпорация, наречена СССР, беше интегрирана
в световната икономика. Тя
продаваше суровини в чужбина – през 30-те години злато,
добивано главно от системата на концлагерите, и хляб,
изпомпван от провинцията с
помощта на „колективизацията”, а в по-късния период –
нефт, газ, дървен материал,
злато, диаманти и пр. Средствата, получени от износа,

бяха използвани както за индустриализацията, така и за
поддържането на вътрешната стабилност на режима. В
рамките на едно десетилетие Русия се превърна от преобладаващо селскостопанска
страна в индустриална суперсила със световно значение.
За да се извърши бързо такова грандиозно преструктуриране на националната икономика, се изискваше също толкова грандиозно насилие за
разбиване на съзнанието на
хората, които занапред трябваше да живеят в новите условия. Също така беше необходимо да се потиснат в зародиш всякакви опити за съпротива.
Използвайки индустриалната капиталистическа технология, държавната бюрокрация в страните от „реалния социализъм” възприе
и капиталистическия образ
на производителните сили с
крайното социално и техническо разделение на труда, с
пълното подчиняване на човека на технологичния процес на производство, с общата система на робското заплащане, с рационализацията
на политическата структура на обществото и накрая с
капиталистическия модел на
потребление, основан на нат-

рупването на материални
ценности и желанието за забогатяване. Именно тук обаче я причакваше фаталната
съдба. Първоначално опитът
за развитие на индустриално-капиталистическото производство по-добре от капиталистите и без капиталисти успя поради гигантската
концентрация и централизация на властите (в ръцете на
държавата). Тези предимства
отдавна са помагали на бюрокрацията да се бори с чуждестранните си конкуренти.
Постепенно обаче тя започна
да се проваля, неспособна да
се справи с все по-сложната
система на производство и
социален живот.
„Съветският” индустриален модел даде възможност за
успешно изпълнение на някои
съвременни
производствени проекти (предимно във военната област) поради огромната концентрация на усилията на цялата икономика на
страната. В същото време
обаче бюрократичната машина на държавата беше изключително непохватна. Принудена да контролира всичко и всички в огромната държава, тя не можа да осигури
гъвкав динамичен отговор на
промените, които се случват
в света. В контекста на гло-

балната технологична революция съветската технологична изостаналост се оказа фатална, включително в
такава изключително важна
сфера за всяка голяма империалистическа сила като военното оборудване. СССР загуби технологичното и военно
съревнование със западния капитализъм.
Освен това именно в отбранителната
индустрия
бяха съсредоточени най-добрите професионални кадри,
работници и специалисти.
Колосална част от „мирната” индустрия също работеше за отбранителната промишленост: някои добиваха руда, други лееха стомана, трети правеха танкове
от тази стомана и танковете бяха разполагани навсякъде в Източна Европа, но тъй
като завоевателната политика, насочена към ограбване
на чужди територии, стана
невъзможна в ядрената ера,
съветският военно-промишлен комплекс работеше нахалост, прахосваше ресурсите
на страната, без да ґ дава
нещо ценно в замяна. Съществуването на съветската икономика, която произвеждаше
малко ценни стоки, необходими на населението (селско» » » продължава на страница 10
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VI. Естественото общество,
в недрата на което се ражда
всеки човек и извън което той
никога не би могъл да се превърне в разумно и свободно същество, се очовечава само когато всички хора, които съставят това общество, стават все повече и повече индивидуално и колективно свободни.
Забележка 1. Да бъде индивидуално свободен означава
за човек, живеещ в обществена среда, да не се предава
нито умствено, нито волево
пред каквато и да е власт, освен собствения му разум и разбиране за справедливост; да
не счита за истина нищо друго, освен това, в което сам е
убеден, и да не се подчинява
на друг закон, освен на този,
който е приела неговата съвест. Това е задължителното
условие за запазването на човешкото достойнство, което
е безспорно право на човека
и признак за неговата човечност.
Да бъде колективно свободен означава да живее сред
свободни хора и да бъде свободен чрез тяхната свобода. Човекът, както вече казахме, не
би могъл да се превърне в разумно същество със съзнателна воля и следователно не би
могъл да завоюва индивидуалната си свобода вън от обще-

ството и без неговото съдействие. Следователно свободата на всички е необходима за
моята свобода; от тук следва,
че не е вярно твърдението, че
свободата на всички е предел
и ограничение на моята свобода, че тя е равносилна на пълното ґ отрицание. Напротив,
общата свобода на всички е
необходимото условие за безкрайното разширяване на личната свобода.
VII. Личната свобода на всеки човек става реална и възможна само благодарение на
колективната свобода на обществото, от която човек е
част по силата на природните и неизменни закони.
Забележка 1. Свободата –
както човечността, чийто
най-чист израз е – не е началото, а напротив, завършващият момент на историята.
Човешкото общество, както
вече казахме, започва с животинството. Примитивните
хора и диваците толкова малко съзнават своите човешки качества и естественото
право на човека, че започват с
взаимното изяждане един друг;
за съжаление и до днес съвременните диваци не спират да
правят това. Вторият период по пътя на историческото
развитие на човешкото общество е робството. Третият
период, в средата на който
живеем в момента, е епохата
на икономическа експлоатация

на наемния труд. Четвъртият
период, към който се стремим
и се надяваме, че се приближаваме, ще бъде епохата на справедливостта, епохата на свободата в равенството и на
взаимната солидарност.
VIII. Първобитният човек
става свободен, очовечава се
и става нравствен, осъзнава
все повече и повече своята
човешка същност само когато започне да признава тези
човешки права и за другите
хора. Следователно, в интерес
на собствената си личност,
на собствената си нравственост и лична свобода всеки човек трябва да се стреми към
свобода, към нравственост и
към човечност за всички хора.
IX. Следователно уважението към свободата на другия
е най-висш дълг на всеки човек. Да обичаш и да служиш на
тази свобода е единствената добродетел. Това е основата на всеки морал; друга не съществува.
X. Тъй като свободата е резултат и най-висш израз на солидарността, тоест на взаимността на интересите, тя
може да бъде реализирана напълно само при условие на равенство. Политическото равенство може да се основава само на икономическото и
социалното равенство. Осъществяването на свободата
чрез равенство е справедливост.

XI. С оглед на факта, че трудът е единствения източник
на всички ценности, ползи и
социални богатства, човекът,
който е предимно социално същество, не може да живее, без
да се труди.
XII. Само сдруженият труд
може да поддържа съществуването на голямото и повече
или по-малко цивилизовано общество. Всичко, което се нарича цивилизация, не би могло
да бъде създадено по друг начин, освен чрез такъв сдружен
труд. Цялата тайна на безкрайната производителност
на човешкия труд се крие найвече в използването на повече или по-малко научно развития ум (който от своя страна
е продукт на трудовата дейност на предишни и настоящи
поколения), а след това в разделението на труда, но при задължителното условие за съчетаване или сдружаване на
този разделен труд.
XIII. Всички исторически несправедливости, всички войни, всички политически и социални привилегии са имали и
имат за своя основна причина
и цел заграбването и експлоатацията на всеки сдружен
труд в полза на по-мощните
народи-завоеватели, класи или
отделни личности. Такава е истинската историческа причина за робството, крепостничеството и системата на наемния труд, тоест, обобща-

вайки всичко това накратко,
причината за така нареченото право на частна и наследствена собственост.
XIV. От момента, в който
правото на частна собственост се приеме и утвърди, обществото се разделя на две
части: от една страна – привилегировано малцинство на
собственици, експлоатиращо
насилствено сдружения труд
на масите, и от друга страна – поробените милиони пролетарии: роби, крепостни или
наемни работници. На първите поради свободното време,
произтичащо от липсата на
необходимост да се трудят
за задоволяване на своите
нужди, се „падат” всички блага на цивилизацията, възпитанието и образованието, а другите, тоест многомилионните маси, се оказват осъдени
на постоянен принудителен
труд, на пълно невежество и
на безнадеждна нужда.
ХV. Цивилизацията на малцинството от човешкия род
се основава по този начин върху варварско насилие над огромното мнозинство.
Привилегированите
от
всички политически и социални нюанси, всички собственици по силата на своето положение се оказват естествени врагове, експлоататори и
потисници на милионните народни маси.
» » » продължава на страница 10
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то стопанство беше унищожено главно благодарение на
колхозите и като цяло беше
трудно да се говори сериозно
за съветската лека промишленост с нейните „приказки
за качество”), разчиташе на
износа на нефт, газ и някои
други видове суровини. Благодарение на вноса и износа
беше възможно да се поддържа повече или по-малко поносим жизнен стандарт на населението в СССР. Падането
на цените на петрола през
80-те години обаче доведе до
колапса на съветската икономика.
„Съветският” държавен капитализъм се оказа в плен на
най-дълбоката криза. Диспропорцията и дефицитите се
умножиха, превръщайки се в
постоянен кошмар. Старите
стимули не успяха: не може
да се контролира безкрайно с
тоягата, когато няма достатъчно ресурси за моркова. Накрая егоистичните и потребителски претенции разкъсаха на части някога монолитната крепост на властващата бюрокрация и работата
завърши с преразпределение
на имперската баница между
различните ґ регионални групировки. Този процес, който

има своя собствена логика,
продължава и в наши дни.
С краха на „реалния социализъм” се срина и митът за
„двете системи”. Оказа се, че
диктатурата и представителната демокрация, свръхцентрализираната тоталитарна икономика и свободният пазар се адаптират към
променените условия с невероятна скорост и се трансформират едни в други. В
същото време бившите партийни босове се превръщат
в демократични политици –
твърди поддръжници на парламентарните свободи и на
„свободната инициатива”, – а
бившите съветски плановици – в новоизпечени Ротшилдовци и Рокфелеровци. Поглеждайки назад след десетилетия на неистова борба за
хегемония в света, вече може
ясно да се види, че не е имало конфронтация между две
алтернативни една на друга
системи.
Имаше само два пътя на
трескаво развитие на единния капитализъм, всеки от
които беше сянка на другия.
Въпреки разликите в условията на собственост (държавна или частна) и на конкуренция (контролирана или пазарна), и двете водеха по принцип до едно и също нещо – ка-

тастрофални последици в областта на екологията и унищожаване на човешката личност. Насилието над Земята
и хората триумфираше както на Изток, така и на Запад.
Тези разновидности на капитализма се озоваха на ръба на
катастрофата по различни
пътища, но и двете ще завършат в крайна сметка в една и
съща пропаст.

В търсене на „по-малкото
зло”
Тъй хората тръгнаха да дирят новия свещен Граал – помалкото зло. Много е дълга историята на това пътешествие! Целите му получаваха различни названия, но
пътят винаги беше безплоден и водещ до миражи. С помощта на меки, постепенни,
внимателни промени се предполага, че може да се дадат
нови характеристики на пазарната икономика, да се създаде
„посткапиталистическо, постиндустриално общество”. Не фабрично серийно
производство с гигантските
фабрики и технологии, които
унищожават околната среда, а гъвкавата, автоматизирана цивилизация на услугите трябва да определя лицето на бъдещия свят. Капита-

листическите фирми и компании, пазарните производители осъзнават изгодата и рентабилността на екологичните технологии, на „чистото”
производство и „чистата”
продукция, по такъв начин пазарната капиталистическа
икономика ще стане постиндустриална, лична и екологична и сянката на катастрофата ще се разсее.
Днес много неща на Запад като че ли потвърждават тези прогнози. Далече
от старите, големи, „тежки”
и мръсни индустрии с комини
към модерните, малки, децентрализирани и чисти индустрии с „високи технологии”, с
„мека” химия – и към „екологични услуги – такъв беше лозунгът на капитала. И отчасти
това развитие се извърши –
обобщава германското левичарско списание Wildcat. Съвременният капиталист често охотно „екологизира” своето производство, инвестира средства в алтернативна енергия, в селско стопанство без химически торове,
в децентрализирано планиране на градското развитие,
в рециклиране; почти всички
предприятия са създали комисии за околната среда и длъжности за комисари по околната среда. На места въздухът

и водата са станали по-чисти. И накрая изпреварващият
растеж на сектора на услугите (така нареченият „трети сектор”) в сравнение с материалното производство
се доказва от почти всички
статистически изследвания.
Но все пак…
Нека първо разберем доколко западният капитализъм успява да се превърне в
„постиндустриален”. Всичко
зависи от това какъв смисъл влагаме в понятията капитализъм и посткапитализъм (индустриален и постиндустриален). В очите на апологетите и защитниците на
пазарната икономика разликата между двете е просто
разликата между цивилизацията на производството и
цивилизацията на услугите.
Свеждайки разликата само до
повърхностния проблем на съотношението между два икономически сектора (промишленост и услуги) или изключително до фактора на автоматизацията, тези теоретици
пропускат основното в капитализма – отчужденият,
стоков (за продажба) характер на производството, разделението на труда, което
обуславя господството на
човек над човека, стимулите
» » » продължава на страница 11

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Из „Революционния катехизис“ на Бакунин
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XVI. Поради свободното
време – това ценно предимство на господстващите класи, толкова необходимо за развитието на умствените способности, така както известен просперитет и някаква
свобода на дейност са необходими за развитието на характера – е съвсем естествено,
че господстващите класи поначало са по-цивилизовани, поразвити, по-очовечени и в известна степен дори по-нравствени от народните маси.
От друга страна обаче безделието и всевъзможните привилегии отслабват физически
и психически представителите на малцинството и насочват ума им по лъжовен път,
принуждавайки ги да защитават измамата и несправедливостта, които са от полза
за частните интереси на малцинството. Съвсем ясно е, че
рано или късно привилегированите класи трябва да изпаднат в корупция, тъпота и разложение. Това наистина наблюдаваме понастоящем.
XVII. От друга страна, пълната липса на свободно време
и ежедневният принудителен
труд естествено и неизбежно обричат народните маси

на
състояние на варварство. Трудът сам по себе си не би могъл
и не може да допринесе за развитието на умствените им

сили, тъй като благодарение
на принудителното наследствено невежество цялата
рационална част на труда –
прилагането на научните постижения в работата, комбинирането и управлението на
производителните сили – се е
предоставяла и се предоставя почти изцяло на представителите на буржоазната класа,
докато само мускулната, неразумна и механична част от
работата, станала още потъпа с въвеждането на машините, поради разделението на
труда е предоставена на народа, който в буквалния смисъл на думата се убива от ежедневния принудителен труд.
Въпреки всичко това, благодарение на огромната морализираща сила, присъща на труда
като такъв, благодарение на
това, че изисквайки справедливост, свобода и равенство
за себе си, работникът ги
иска за всички, защото в света няма човешко същество – с
изключение на жените и децата, – с което да са се отнасяли
толкова зле, колкото с работниците; накрая, отново благодарение на това, че съвременният работник се ползва малко от благата на живота и все
още не е успял да се поквари до
степента на господстващите класи, а също и поради факта, че при липса на образование работникът има огромното предимство, че е съхранил

недокоснати ум и сърце, че не
е бил развратен от егоистични интереси и користни лъжи,
като е запазил цялата си неизползвана природна енергия,
докато всички привилегировани класи се израждат, отслабват и загниват, благодарение
на всичко това само работникът не е загубил вяра в живота, той има реална представа
за истината, свободата, равенството и справедливостта и се стреми към тяхното
осъществяване. Затова бъдещето му принадлежи.

Втора част
Нашата социалистическа
програма
XVIII. Работникът иска и трябва да изисква:
1) Унищожаване на всички класи чрез осъществяване
на икономическото, политическото и социалното равенство за всички хора, живеещи
на земята.
2) Експроприация на частната, държавната и наследствената собственост.
3) Предаване на земята за
ползване от земеделските
сдружения и на всички средства за производство – на индустриалните сдружения на
работниците.
4) Унищожаване на бащинското и семейното право, тоест на деспотичната власт

на бащата и съпруга, основаваща се единствено на правото на наследяване на собствеността, както и изравняване
на жените и мъжете по политически, икономически и социални права.
5) Поддръжка, възпитание и
образование на всички деца от
двата пола за сметка на обществото, до достигане пълнолетие, като научното и промишленото обучение и всички отрасли на висшето образование трябва да бъдат равностойни и задължителни за
всички.
Училището трябва да замени църквата и да направи
ненужни наказателните кодекси, наказанията, затворите,
палачите и жандармите.
Децата са ничия собственост – нито на родителите,
нито дори на обществото; те
принадлежат само на собствената си бъдеща свобода.
При децата обаче тази свобода все още не е реализирана, за
тях тя е само потенциална,
защото истинската свобода,
тоест нейното пълно осъзнаване и осъществяване във всяка личност, изразена главно в
самочувствието и в истинското уважение към свободата и достойнството на другите хора – този вид съзнание за
свободата може да се развие у
децата само благодарение на
рационалното възпитание на
техния ум, характер и воля.

От това следва, че обществото, чието бъдеще изцяло зависи от правилното образование и възпитание на
децата, поради което то не
само има правото, но и задължението да следи за това, е
естественият настойник на
всички деца от двата пола; а
тъй като обществото, поради предстоящото унищожаване на личното наследствено право, ще продължи да
бъде единственият наследник, то естествено ще счита за едно от първите си задължения осигуряването на
всички необходими средства
за издръжка, възпитание и образование на децата от двата пола без разлика, независимо от произхода на децата и
на техните родители.
Правата на родителите
ще бъдат сведени до това да
обичат своите деца и да бъдат естествен авторитет
за тях, тъй като последният няма да противоречи на
нравствеността и да възпрепятства умственото развитие и бъдещата им свобода.
Бракът като граждански, политически и религиозен акт,
както и всяка намеса в интимните дела, ще трябва да
изчезне. Децата ще принадлежат естествено, а не по право, главно на майката, при
разумния контрол на обществото. •
(следва)
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Екоанархизъм или глобална
катастрофа?
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към безкраен икономически
ръст за сметка на природата, унификацията и стандартизацията на стоките, свързани с господството на производството над потреблението. Самата пазарна система поражда неизбежната
едноизмерност и еднопосочност на човека, превръща го
в тясно функционален механизъм, предназначен главно
за печалба и придобиване на
материално богатство. Политиката, културата, езикът, законът, изкуството,
господстващият морал се
подчиняват на гореспоменатия императив и се променят в съответствие с изискванията за решаване на основния проблем – печалбарството.
Следователно тези теоретици не говорят за простия и очевиден факт: става
дума не за отхвърляне на индустриалния капитализъм, а
напротив – за неговото навлизане в нови области, поспециално в сектора на услугите. Както справедливо отбелязва А. Горц, информатизацията трябва да позволи

да се индустриализират занаятчийските услуги от човек
за човека, да се приватизират обществените услуги и
да се превърне производството в дейност, която самите потребители извършват
с помощта на средствата,
доставени им от индустрията. Отсега нататък хората
ще трябва да задоволяват не
само материалните, но и другите човешки нужди чрез пазара. Това обаче означава още
по-силно изместване на отношенията на самопомощ,
взаимопомощ, самодейност
и пр., съкращаване на производството на блага и услуги
с индивидуално предназначение и гигантско разширяване на сферата на анонимното, стандартизирано, търговско производство. Всичко
това само ще засили деградацията, отчуждението и робството на човешката личност. Създавайки нов пазар,
технологичната революция
ще изостри конкуренцията,
борбата на всички против
всички; по този начин и господството на човека над човека не само че няма да бъде
премахнато, а напротив – ще
се засилва.

Също толкова неоснователни изглеждат твърденията за мир между природата
и „постиндустриалния капитализъм”. Без да се внесе хармония в отношенията между
хората – а това означава да
се премахне, – той не може
да стане екологичен. Според
същото списание Wildcat: все
повече области се капитализират с помощта на „опазването на околната среда”. Природата все повече се превръща в стока; природните блага, въздухът, водата – дори
това, което преди е било безплатно – се продава и купува,
което означава, че се разхищава в името на печалбата.
Тези блага се предлагат на
малцината платежоспособни. Тази логика не се отнася
за останалите, така че вредните индустрии просто се
прехвърлят в по-слабо развитите региони и страни, където населението се радва да
има работа при всякакви условия и е готово да се откаже от екологичните гаранции
(или не е в състояние да предяви платежоспособно търсене за тях). •
Свободна мисъл
(следва)

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.
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Александър Наков. Досие на обект
№ 1218
Александър Наков. Статии (сборник
на Ал. Наков)
Антон Николов. Спомени
от „Отечеството” и „Чужбина”
Анхиела Граупера. Любовта
на малката безвластничка
Бойчо Огнянов. А бях само
на 17 години
Борислав Менков. Без бог,
без господар
Ганчо Петришки. Гняв
Гастон Левал. Събитието на века
Георги Божилов. Живот под черен
небосвод
Георги Божилов. Лични откровения
Георги Божилов. Българският преход
през погледа на един анархист
Георги Константинов. Емигрантски
спомени т. 3
Георги Константинов.
Антиистория Славянобългарска
Георги Константинов.
Революциите в селското стопанско и
изхранването на човечеството
Георги Константинов. Емигрантски
спомени т. 2
Георги Константинов. Емигрантски
спомени т. 1
Георги Константинов. Барутни
помисли
Георги Константинов. Адски
калейдоскоп т. 1
Георги Константинов. Адски
калейдоскоп т. 2
Георги Константинов. Свободата,
Санчо, е велико нещо
Георги Константинов. Напред и ако
пътят води към Голгота
Георги Константинов. Ставайте,
робове...
Георги Константинов.
Бакуниновата теория и практика
на Социалната революция
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
1и2
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

АНАРХОКАЛЕНДАР
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На 01.02.1931 г. в Хасково излиза
брой 1 на бюлетина на земеделската анархосиндикална конфедерация
„Власовден”.
На 05.02.1894 г. в Париж е гилотиниран анархистът Огюст Ваян, хвърлил бомба по време на заседание на
френския Парламент.
На 06.02.1878 г. революционерката
Вера Засулич извършва неуспешно
покушение срещу генерал Трепов, началник на Охранката.
На 07.02.1942 г. в съветския ГУЛАГ е
убит българският анархист Желю
Грозев Тилев.
На 08.02.1921 г. в град Дмитров умира теоретикът на анархизма Пьотр
Кропоткин.
На 09.02.1618 г. италианецът Вивиан
е осъден да бъде изгорен жив като
„безвластник”.
На 10.02.2005 г. в София след дълго
боледуване умира анархосиндикалистът Никола Младенов, дългогодишен политически затворник при монархическия и болшевишкия режим,
участник в испанската гражданска
война 1936-1939 г.
На 11.02.1991 г. в София умира анархистът Идаки Христов, концлагерист
от Богданов дол и Белене.
На 13.02.1893 г. в село Бобошево е
роден анархистът Александър Сапунджиев, деец на ФАБ, редактор и
публицист.
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На 14.02.1894 г. в Ямбол е роден анархистът Георги Василев Шейтанов,
поет и публицист.
На 15.02.1907 г. в София под редакцията на Михаил Герджиков излиза
брой 1 на анархистическия вестник
„Свободно общество”.
На 16.02.1844 г. в Лондон е роден
анархистът Джеймс Гийом, деец на
Първия Интернационал, историк.
На 16.02.1901 г. в Хасково е роден
анархистът Делчо Василев Демирев,
писател, поет и публицист.
На 19.02.1873 г. край София е обесен
Васил Левски.
На 18.02.1924 г. на улица „Доростол” в
София, след седемчасово сражение с
полицията, загиват анархистите Георги Лазаров Георгиев и Иван Димитров Минчев.
На 20.02.1931 г. във Франция умира
анархистът Димитър Бълхов, организатор на Килифаревската анархистка чета (1923-1925).
На 21.02.1974 г. умира писателят и
поет Лальо Маринов (Ламар), поет,
хуморист и сътрудник на анархистки издания.
На 23.02.1924 г. в София, под редакцията на Кирил Радев, излиза брой 1 на
анархистическия вестник „Зов”.
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ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

За днешните проблеми и характеристики на анархизма
» » » продължава от миналия брой

Автономните зони
За европейските анархисти
идеята за автономни зони е
направо блян. Скуотите и социалните центрове се пробутват като безусловно благо – дотолкова се е вкоренила
тази идея. За нас „автономията” е измама, опасна заблуда,
че може да се използва като
предмостие за настъпление
срещу системата. Първо, за
да имаш автономия, трябва
да има либерален политически режим, който да ти позволи. В Русия това е немислимо! Отдавна сме наясно, че
държавата може да унищожи
такива места с едно щракване с пръсти. Струва ли си да
градиш на такава неустойчива основа?
Второ, дори държавата да
позволи на автономията да
съществува, полицията ще
извлече от това максимална изгода. Много по-лесно е
така да следиш движението,
неговата динамика и да набелязваш опасните елементи
в него (радикални групи или
хора).
Реалната автономия трябва да има свои въоръжени сили
(опълчение) за самоотбрана,
а не да се ползва с протекциите на държавата и полицията. Ако автономиите прераснат в реална заплаха, анархистите няма да ги удържат с
коктейли Молотов против
въоръжените спецчасти или
войската. Дори знаменитата Екзархия се оказа безсилна
против наркомафията, която
се настани в самия ґ център.
Такова безсилие подкопава вярата в ефективността на
анархическите методи. Ако
не можеш да защитиш свободната си зона от реален,
добре въоръжен враг, никаква
свобода нямаш. Ти си същият
роб на своя господар, който
ти позволява като на малко
дете да си играеш на неговото дворче.

За историята с Михаил
Жлобицки – какви реакции
в анархисткото движение
предизвика неговото нападение? Какви бяха реакциите в обществото като
цяло? Какъв беше репресивният отговор и как реагираха на това анархистите?
Новината за взрива в приемната на архангелската
ФСБ на 31 октомври 2018 година едновременно ни зарадва
и огорчи. На този ден беше извършен отдавна назряващият акт на възмездие за всички репресии на фесебарите в
Русия срещу представители
на анархическото движение
през изминалата година (делото „Мрежа”, новото дело против Иля Романов, Каракашев
и много други). Изтезанията,
арестите и затварянето на
нашите съмишленици изискваше не само привличане на
вниманието към самите арести, дела и организиране на

всякаква възможна подкрепа
за затворниците и техните
близки, но и елементарно възмездие! Самото анархическо
движение имаше нужда да защити собствената си чест и
достойнство. Солидарността изискваше отпор!
Очакваше се днешните
анархисти, развиващи дейност в руската държава, да
не търпят подобно отношение към себе си. Освен това
уличните акции на солидарност, насочени против ФСБ,
бяха смазвани моментално,
редица участващи в тях също

На фона на всичко това фигурантите от делото „Мрежа” приеха тактиката на защитата на своите адвокати
и започнаха да дрейфуват от
анархизма към антифашизма.
Така на повърхността изплува и се задържа само фактът, че затворените мрежари са изгубили своето анархистко лице и фактът на пълното отсъствие на воля за
преки нападения. Настани се
трайна атмосфера на аморфно и пасивно наблюдение на
случващото се. В този момент съдбата на арестува-

ма сътрудници на ФСБ (може
и да са загинали, така и не
публикуваха информация каква е била съдбата им), тя
също така унищожи последната бариера, която възпираше населението от активни
действия – страхът от КГБФСБ. Тук трябва да отбележим нещо важно: в руските
традиции битува уважение
към героичната саможертва, за подобен акт хората започват да се отнасят сериозно към човека, който се е
пожертвал, и към идеите, на
които е носител, а идеите
на Михаил за анархизма и комунизма (които ясно изрази
в предсмъртното си писмо)
почти идеално съвпаднаха със
стихийната анархия и атеизма в интернет. В интернет
Михаил почти веднага беше
признат за всенароден герой,
там го наричаха истински патриот (националистическата част), народен отмъстител (основната маса от народа) и просто герой сред анархистите. Хората престанаха
да се боят от арести, репресии и въобще от всички заплахи от страна на държавата – нейната агресия започна
да буди не страх, а злоба. От
този момент нататък „социалната буря” придоби своя
окончателен облик под формата на призиви за всеобщо

Един млад и самоотвержен другар
се пожертва, за да всее страх
сред изедниците на народа и за да
може всеки от нас да се замисли
за своето призвание и роля в
безкомпромисната и ожесточена
борба с властта и капитала
бяха подложени на изтезания!
Анархистите обаче продължаваха да прибягват до все
същия информационен активизъм, с призиви и обръщения
към обществеността. Отпорът така и не дойде, нищо
не показа на мръсниците пряко тяхната вина пред анархистите. Те не понесоха никакви
последици за своя произвол и
продължаваха да действат
безнаказано както винаги.
Още при първите съобщения за изтезанията и продължаващите задържания тази
реакция (и по-точно липсата
на необходимата такава) сякаш нагледно демонстрира
неспособността на анархистите да се организират за
пряко анархическо действие,
отсъствието на боен дух и
банален страх от споделянето на участта на вече заловените. Амбициите и потенциалът на останалите на
свобода анархисти започнаха да се топят пред очите на
всички.

ните беше оставена изцяло в
ръцете на съдиите и прокурорите, а солидарността беше
сведена до юриспруденцията.
И така, в края на октомври
2018 година на целия този фон
избухна новината за взрива в
сградата на ФСБ в Архангелск. Самоотверженият млад
герой Миша Жлобицки успя да
вкара и да задейства взривно устройство във фоайето
на сградата на ФСБ. За съжаление това е и цялата история – индивидуалният акт от
страна на Михаил и атмосферата, в която взриви бомбата. Един млад и самоотвержен другар се пожертва, за да
всее страх сред изедниците
на народа и за да може всеки
от нас да се замисли за своето призвание и роля в безкомпромисната и ожесточена
борба с властта и капитала.
Михаил ще остане завинаги
в нашите сърца и нашата памет!
Бомбата нанесе щети не
само на сградата и рани три-

самоуправление, ликвидиране
на държавата и отстраняване на всички чиновници от заеманите длъжности, както и
изостряне на всички социални
конфликти до градус на напрежението, след който може да
избухне революция или гражданска война.

Няколко думи за днешните проблеми и аспекти
на анархизма
Най-голямата
слабост
на анархическото движение
като цяло (както в Европа,
така и в Беларус, Украйна и
Русия) е липсата на амбиции.
Тук не говорим за мечтанията за социална революция,
която мигом ще настъпи в целия свят, а за реални конкретни цели. Светът е нееднороден и затова революцията
няма да настъпи моментално
във всички страни. По-скоро
потенциални проанархически
социални взривове (от рода
на процесите, които текат
в момента в Русия) ще обхванат отделни страни, в които

държавата може да падне и на
нейно място да се установят
свободни конфедерации на общини, комуни, без значение как
ще ги наричаме. Тези освободени от държавата територии трябва да се превърнат в
база за по-нататъшното разпространение на революцията, в противен случай рано
или късно ще бъдат смазани.
Подобен сценарий за анархистите е единствено възможният в сегашния исторически
период, но практически никой
от анархистите няма реални цели и амбиции за неговото осъществяване. Дори да
има желание, то при първата
възможност за неговото осъществяване – повтарям осъществяване – анархистите
пасуват и се боят да поемат
отговорност за по-нататъшното развитие на събитията по сценария, който описахме по-горе. На анархистите
явно им се ще да остават някакви вечни борци, вечни благородни робинхудовци, които постоянно се опитват да
променят света, но все не им
се удава. От тази наша обща
слабост – липсата на воля за
промяна на действителността – се възползват успешно
основните ни врагове – националистите и особено комунистите-марксисти. Види
ли у анархистите воля и решителност, народът ще се
убеди в правотата на нашите идеи и докато се усетим,
демонстрации с черни знамена ще започнат да превземат
парламенти, да унищожават
полицейски участъци и канцеларии на спецслужби и ще създават на тяхно място органи
на самоуправление и анархизъм по целия останал свят.
Анархизмът трябва първо
да отнеме монопола на държавата върху насилието. Това
на практика е много просто –
видиш ли някаква несправедливост, няма значение къде –
на улицата, в супермаркета
или някъде другаде, – застъпи се за унижавания човек!
Това ще бъде най-силната и
страшна за държавата пропаганда на анархията. Да речем,
че в свободния от държавата
квартал Екзархия в Гърция изнасилват момиче например –
организирайте бойни дружини и накажете насилниците
или ги изправете пред събранието на жителите и публично (на народен съд) наложете наказанието на виновния.
Само така ще покажете на
всички, че анархизмът работи и няма никаква нужда от
държава. Това ще бъде по-силно от хиляда запалени коли,
от сто изгорени банки, от
десетки взривени полицейски
участъци, даже от взривяването на сградата на всеки
парламент. Убийте авторитета на държавата в очите
на хората и анархизмът ще
дойде по-бързо, отколкото
можеш да извикаш „Смърт на
държавата!”. •
(следва)

