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Пряка демокрация 
в Рожава

Да не позволим един безпреце-
дентен и завладяващ опит да за-
гине

Утре на 
барикадите?

Революциите са непредсказуеми 
и неконтролируеми, но не са не-
избежни

Новите кумири: 
Елизабет Холмс

Как „невидимата ръка на паза-
ра” ни бърка в джоба, за да плаща 
грешките на богаташите

Сталинският 
терор

Нито един от виновниците не е 
изправен пред съд, не е разобли-
чен или дори морално осъден

Екоанархизъм 
или глобална 
катастрофа

Не се връщай на същото място, 
за да не биеш същия път
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ТЕМА НА БРОЯ:

АКО ПРОМЕНЯХА НЕЩО, ЩЯХА ДА ГИ ЗАБРАНЯТ

Гласуването не е 
повод за гордост

Противно на пропагандата 
на властта, гласуването не 
е повод за гордост. Има мно-
го основателни причини да не 
гласувате на избори, незави-
симо от обкръжаващия кли-
мат на медиен патриотизъм 
и фалш. По принцип съм под-
дръжник на гласуването, но не 
мисля, че негласуването те 
прави по-лош от другите или 
дори лош гражданин.

Да започнем с кратък раз-
бор на ситуацията. Живея в 
България и предстоят парла-
ментарни избори след 3 сед-
мици. Уж гласуваме за партии, 
вместо за хора, но човекът, 
който управлява печеливша-

та партия, ще управлява и 
държавата. На изборите оти-
ват 23 партии и 8 коалиции, 
само 5 са реално конкуренто-
способни (ГЕРБ, БСП, „Има та-
къв народ”, ДПС и Демокра-
тична България). Останали-
те партии не са и за улесне-
ние можем да ги изключим от 
анализа.

Има ред основания човек да 
не гласува в България:

Липса на 
представителство

Да имаш право да гласуваш не 
е като да имаш право на глас. 
Обикновено няма кандидат 

или дори партия, която да 
представлява твоя интерес. 
Основният въпрос на избори-
те е Кой от тези богаташи и 
мошеници искаш да управлява 
страната? Българите с ниски 
доходи и работещите бълга-
ри могат да се припознаят в 
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ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Леви, десни, 
раз-два-три!

Два принципа на 
сътрудничество

Човечеството съществува 
благодарение на сътрудни-
чеството между хората. Ако 
не си сътрудничехме съзна-
телно, щяхме да приличаме 
на глутница вълци или ста-
до овце, но нямаше да бъдем 
хора.

Само че сътрудничество-
то, най-общо казано, може да 
се случва по два начина. Еди-
ният е на подчинението, при 
който едни хора властват 
над останалите и ги органи-
зират за обща дейност. Дру-
гият е на сдружаването, при 
който хората се договарят 
при равни условия за общата 
си работа. Анархистите от-
хвърлят първия начин като 

вреден и утвърждават вто-
рия, като отиват дори по-да-
леч – според тях естествено-
то неравенство във възмож-
ностите на хората не бива 
да пречи на равенството в 
договарянето, защото съ-
трудничеството трябва да 
се случва според принципите 
на солидарността и взаимо-
помощта.

Анархизмът е философия, 
но и дело. Анархистите от-
ричат властта, борят се сре-
щу нея, но и живеят сред хора, 
които вярват, че властта по 
един или друг начин може да 
бъде оправдана. За разлика 
от различните видове фаши-
сти, които признават пра-
вото на съществуване един-
ствено на своите съмишле-
ници, анархистите приемат 
моралното право на остана-
лите хора да се доверяват на 
властта. Приемат и възмож-
ността за сътрудничество с 
такива хора.

Лeви и десни потисници

Има много неща, които сбли-
жават анархистите с хора-
та, вярващи в принципа на 
властта. По-голямата част 
от нравствеността на анар-
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думите на политиците и мод-
ните им предизборни лозунги. 
Лесно се вижда обаче, че никой 
от кандидатите не знае точ-
но какво е да се трепеш по 60 
часа седмично, само и само да 
осигуриш храна и образование 
на децата си. В продължение 
на четиридесет години.

Няма партии на селяните, 
циганите, гладните… Ако има-
те нещастието да сте част 
от потиснато малцинство, 
няма надежда някой да се по-
грижи за вас. Ако сте част от 
мнозинството, с доста голя-
ма сигурност може да разчи-
тате, че ще останете поти-
снати. Няма никаква причина 
да се предполага, че правител-
ството на България няма да 
продължи точно така, както 
през последните 140 години.

Морални императиви

Актът на гласуване може да 
бъде недопустим и от чис-
то морална гледна точка. Ако 
всяка партия представлява 
ценност или позиция, която 
е морално недопустима, то-
гава гласуването за която и 
да е партия означава участие 
в система, която защита-
ва и извършва неправомерни 
действия. Дори отиването 
до урната, актът на отрица-
телен вот, невалидна или уни-
щожена бюлетина в случая се 

превръща в съучастие в сис-
тема, която прави нещо не-
редно.

Много са разнообразните 
проблеми, представени от 
партиите, които имаме тук, 
но няма голяма партия, коя-
то да е антикапиталистиче-
ска например. Ако сте против 
експлоатацията и търговия-
та с работна ръка, няма кан-
дидат, за когото да гласува-
те. Ако обичате мира, имай-
те предвид, че всяка партия 
в България публично подкрепя 
участието в НАТО и изпраща-
нето на български войници в 
чужди страни.

Може да се дадат още куп 
подобни примери, срещу кои-
то съвестта ви се бунтува. 
Защитниците на гласуване-

то обичат да напомнят на хо-
рата за силата дори на един 
глас, но това е „оръжие”, кое-
то може да се обърне срещу 
тях. Гласът, който зарежда 
хладилника, може да зареди и 
пистолета.

Системно потисничество

Колкото и да са различни хора-
та, за които ви предлагат да 
гласувате, всички те са учас-
тници в определени отноше-
ния на привилегии и власт. 
Това са хората отгоре. В мно-
го случаи това ги нарежда на-
право в лагера на потисници-
те и им позволява да форми-
рат и управляват това по-
тисничество. Независимо 
дали става въпрос за липса 

на загриженост за благополу-
чието на другите, откровен 
расизъм, или дори просто по-
литизиране и неглижиране на 
проблем в Народното събра-
ние, въпросите за реалното 
зачитане на правата се пре-
образуват в точно опреде-
лени нужди под зоркото око 
на управляващата класа. Кол-
ко пъти Народното събрание 
увеличи стажа за пенсия? Кол-
ко пъти оряза социални при-
добивки, извоювани с вековни 
борби?

Да искаш от някого да гла-
сува за своите потисници е 
насилие. Очакването да се гла-
сува за потисник показва на-
шата собствена липса на със-
традание към потиснатата 
част от обществото.

Негласуването е избор!

Негласуването също е избор 
и то съвсем реален. На граж-
даните не се предлага само 
избор между няколко канди-
дата или няколко партии, а 
също така избор дали изобщо 
да гласуват, или не. Лесно е 
да се каже, че ако демокрация-
та има значение за вас, тога-
ва трябва да гласувате. Ако 
обаче под демокрация имат 
предвид само избори, е точ-
но обратното  – трябва да 
гласувате само ако изборите 
имат значение. Ако изборите 
не предлагат израз на вашия 
глас, има много по-добри на-
чини да прекарате един хубав 
следобед. Какво очаквате да 
се случи, когато не се чува гла-
сът на хората, които имат 
най-голяма нужда?

Другият мит е, че ако не 
гласуваш, нямаш право да се 
оплакваш. Напротив! Опла-
квай се силно и постоянно! 
Оплаквай се на хората, кои-
то са гласували за управлява-
щите, и на онези, които обез-
ценяват демокрацията, като 
казват „Не гласувах за тях”! 
Гласуваха и то точно за тях. 
Те са част от машината, коя-
то прави всичко това. Лиша-
ването от правото на глас е 
факт, а пренебрегването му 
само още повече обезличава 
гласа ни. Ако не гласуваш, не 
можеш да се оплачеш никога 
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Хората, които не гласуват, не мълчат, 
те крещят. Те крещят в лицето на 

системата, която твърди, че ги 
представлява, и искат друга, в която 
могат да участват, без да правят 

компромиси със съвестта си.

хистите се приема от мно-
зина по света. Днес всеки се 
кълне в свободата, дори оне-
зи, които най-брутално я по-
тъпкват. Всеки твърди, че 
хората са равни, дори когато 
е готов да ги прати в затво-
ра за кражба на хляб. Прието 
е да се казва, че хората, кои-
то защитават равенство-
то, в по-голяма или по-малка 
степен са по-”леви” от оста-
налите. Често се случва анар-
хистите, като защитници на 
най-пълното равенство сред 
хората, да намират сътруд-
ници сред „левите” и да бъ-
дат поставяни „в най-лявата 
част от политическия спек-
тър”.

Тук обаче ще заявим крат-
ко и ясно  – това е сериозна 
грешка. Опитите да бъдат 
позиционирани анархистите 
в някакъв „политически ком-
пас”, подобно на играчите в 
борбата за власт, са неадек-
ватни. От гледна точка на 
анархизма политическата ко-
ординатна система е едно-
измерна, при това само с две 
стойности: „за” и „против” 
властта. Равенството и сво-
бодата са неразривно свър-
зани. Не можем да говорим за 

равенство, ако едни хора ре-
шават вместо други.

Един въпрос, различни 
отговори

Разбира се, един политолог, 
антрополог, философ или обик-
новен политик може да си раз-
пъва колкото иска политиче-
ски измерения. Освен да дели 
хората на защитници и про-
тивници на властта, може да 
ги дели например на либерали 
и консерватори, примитиви-
сти и прогресисти, фашисти 
и социалисти и др. Може да за-
дава безброй въпроси – какво 
мислите за плоския данък, ще 
посетите ли гей-прайда, ще 
си сложите ли ваксина? За нас 
обаче основният въпрос е как 
да си сътрудничат хората  – 
дали чрез властта, или въпре-
ки нея.

Този принцип лесно може 
да ни даде различен отговор 
на един и същ въпрос в зави-
симост от конкретната си-
туация. Един анархист може 
да реши да участва в акция в 
защита на хомосексуалните, 
ако се случва въпреки власт-
та, но да отхвърли гей-прай-
да, когато е осъществен от 
правителствени организа-
ции. Затова можем да оста-

вим политолозите да лепят 
на хората каквито си искат 
етикети, да им задават ка-
квито си искат въпроси, но не 
можем да използваме етике-
тите за „ляво” и „дясно”, за да 
определим доколко близо стои 
определен човек до анархизма.

Поуките от историята

Откакто съществува орга-
низираното анархистко дви-
жение, деленето на хората на 
„леви” и „десни” не е било от 
полза за него. Традиционно по-
литолозите ни нареждат в 
„крайното ляво” и очакват да 
си сътрудничим с „левите” и 
да воюваме с „десните”. При-
вържениците на Франко, Хит-
лер или Тачър например обаче 
станаха врагове на анархи-
стите, не защото са „десни”, 
а защото защитаваха при-
вилегированите класи. Също 
такива – дори често по-опас-
ни – врагове бяха и привърже-
ниците на Ленин и Сталин, въ-
преки че се обявяваха за без-
крайно „леви”. Опитите за съ-
трудничество с „леви” орга-
низации, като се започне от 
Първия интернационал, мине 
се през махновщината и CNT, 
и се стигне до Рожава и Оку-
пирай Уолстрийт, обикнове-

но завършват печално, ако 
не трагично за анархистите. 
Ако някъде сътрудничество-
то с „левите” е било успешно, 
то е само доколкото идеите 
на двете страни наистина са 
близки, доколкото „левите” не 
опитват да налагат партий-
ната си линия на думите и де-
лата на анархистите. Нещо 
повече, неведнъж, когато „ле-
вите” са достигали висини в 
терора срещу политически-
те си противници, на анархи-
стите се е налагало да потър-
сят помощ от „десни” защит-
ници на свободата.

Поуките за настоящето

Затова, когато търсим съ-
трудничество с някого, по-
добре да не го питаме дали е 
„ляв”, или „десен”, а да гледаме 
дали неговите идеи съвпадат 
с нашите, поне по отношение 
на определено общо дело. По-
литическият ефир е изпълнен 
с лицемерна загриженост. Ли-
бералите се тръшкат от гри-
жа за малцинствата, консер-
ваторите  – за мнозинство-
то. Лесно можем да се наре-
дим до всеки от тях,… докато 
не си припомним, че искат да 
наложат идеите си чрез закон 
и репресия. Няма значение с 

какво ще бъде оправдан зако-
нът – дали с нуждите на мно-
зинство гладни, или с изклю-
чителността на малцинство 
специални хора,  – ние знаем, 
че той ще служи единствено 
на управляващата банда и ня-
маме работа със слугите му.

Още по-малко работа има-
ме с онези, които искат да 
превърнат собствения си 
произвол в закон, да използ-
ват безликото име на „наро-
да” като оправдание за без-
отговорната си власт. Пара-
ванът на буржоазната закон-
ност е сравнително кратък в 
историята на властта, коя-
то винаги се е стремяла към 
абсолютизъм, разбира се, „в 
името на народа/бога/оте-
чеството”. Кълновете на та-
кава абсолютна власт лесно 
никнат в раните на загива-
щия световен капитализъм – 
Ислямска държава е само един 
пример. Ако ги делим на „леви” 
и „десни”, само ще помогнем 
на някой отровен бурен да из-
буи сред останките от бъл-
гарския народ. Вместо това, 
нека стоим твърдо на прин-
ципите на безвластието и да 
помагаме на цветята на соли-
дарността да израстат от 
него. •

Златко

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Леви, десни, раз-два-три!
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БОРБАТА С КАПИТАЛИЗМА ПО СВЕТА

Да не изоставяме пряката демокрация в Рожава!
Вярно, имаме си свои грижи – 
коронавирусът, ваксината, 
социалните разходи, дългове-
те, злоупотребите с общест-
вените свободи, провалите 
на представителната демо-
крация… Оправдава ли обаче 
това забравата за малката 
република Рожава?

Там някъде в Месопотамия 
се провежда експеримент, 
който трябва да подкрепим 
и защитим, защото сме длъж-
ници на онези, които победи-
ха и изхвърлиха от завзетите 
територии Ислямска държава 
с цената на над 11 000 убити 
и 24 000 ранени от общо 70-
те хиляди бойци. Защото Ро-
жава е не само военна епопея 
на кюрдите и техните араб-
ски съюзници, тя е и безпре-
цедентен и завладяващ демо-
кратичен опит. Безпрецеден-
тен, тъй като конституция-
та на Рожава, наречена Социа-
лен договор на Демократична-
та конфедерация на Северна 
Сирия, свързва пряката и пар-
ламентарната демокрация. 
Една невероятна комбинация 
от автономни общини, зако-
нодателни събрания и изпъл-
нителни съвети на кантони 
и региони, всички федерирани 
от Демократичната авто-
номна администрация.

Тя не желае да бъде прави-
телство. Напротив, тя въз-

намерява да даде най-големи 
правомощия на гражданите. 
Зад това намерение е обявена 
целта: да се мине без нацио-
налната държава, като се съз-
даде общество с възможно 
най-малко власт за времето, 
необходимо да се прехвърлят 
всички обществени услуги и 
всички суверенни функции на 
местните самоуправляващи 
се институции. Така се сти-
га до демократичния конфе-
дерализъм на кюрдския лидер 
Абдула Йоджалан, който няма 
за какво да завижда на бездър-
жавния федерализъм на Пру-
дон.

Завладяващ е, защото Ро-
жава процъфтява в сърцето 
на Близкия Изток сред дикта-
тури, хаотични демокрации, 
национални държави с хегемо-
нистични цели, патриархал-
ни общества и консерватив-
ни религиозни практики. Тази 
демокрация защитава права-
та на човека и основните сво-
боди, които всяка друга демо-
кратична държава при същи-
те геополитически условия 
би орязала в името на извън-
редното положение, извънред-
ните обстоятелства или об-
садното състояние.

Тя обединява кюрдски, араб-
ски, асирийски, халдейски, 
туркменски, арменски, чечен-
ски, черкезки и други народи 

от различни религии – мюсюл-
мански, християнски и езид-
ски  – във федерация с равни 
права и задължения. Тя насър-
чава и защитава културна-
та мозайка; всички майчини 
езици имат право на граждан-
ство, от детската градина 
до университета. Конфеде-
рацията установява абсолю-
тен паритет и съпредседа-
телство на мъже и жени във 
всички публични и граждан-
ски органи. Там жените имат 
своето пълноправно място, 
осигуряващо им най-високите 
административни, политиче-
ски, военни и граждански от-
говорности. Там, където ца-
руваше законът на силните, 
сега надделява принципът на 
равенството и справедли-
востта на консенсуса.

Замяна на капитализма със 
самоуправлението чрез 
кооперациите

Точно както държавата тряб-
ва да бъде сведена до броени 
функции, се работи капита-
лизмът постепенно да бъде 
заменен със самоуправление-
то на производителните сел-
скостопански и промишлени 
дейности. Кооперациите пра-
вят това с опазване на окол-
ната среда – не обикновена, а 
социална екология, както те-

оретизираше американският 
мислител Мъри Букчин: замя-
на на опустошителния капи-
тализъм с естествено обще-
ство, освободено от господ-
ство във всичките му форми, 
където техниката е в услуга 
на човека и децентрализаци-
ята на производството кло-
ни към местната самодоста-
тъчност.

Безспорно не всичко рабо-
ти перфектно в Северна Си-
рия. Ако напредъкът в облас-
тта на правата и свободите 
е неоспорим и забележителен, 
той остава скромен в иконо-
мическата област, като со-
циална и екологична алтерна-
тива, а на политическо ниво 
конституционните институ-
ции се борят с огромни труд-
ности. Що се отнася до арми-
ята  – Сирийските демокра-
тични сили, – тя е склонна да 
заеме мястото на цивилната 
власт, което  – както казва-
ха сапатистите  – не вещае 
нищо добро. Цялата власт 
на Комуните! си остава ам-
биция, постоянно напомняна, 
но трудна за постигане. Как 
би могло да бъде иначе в ус-
ловията на османската импе-
риалистическа война на Ердо-
ган, натиска на мракобесници-
те от джихада, заплахите на 
Асад да завладее отново те-
риторията и предателства-

та от страна на руските и 
западните „съюзници”?

Днес ситуацията е изклю-
чително сериозна. Турция и 
нейните ислямистки наем-
ници всекидневно бомбарди-
рат градовете и селата в се-
верната част на Рожава, под-
готвят четвърта инвазия 
след онези три, които дове-
доха до окупацията на три-
ъгълника Азаз-Бад-Джарабъл 
през 2016  г., на кантона Аф-
рин през 2018  г. и на ивица-
та Гире Спи-Серекание през 
2019  г. Ако нищо не се пред-
приеме от страна на граж-
данското общество, ако меж-
дународните политически ин-
ституции продължат да се 
правят, че не виждат и особе-
но ако държавите, гарантира-
щи прекратяването на огъня 
през 2019 г. – Русия и САЩ, – 
за пореден път предадат 
кюрдите и арабите, това ще 
бъде краят на този политиче-
ски опит, богат на уроци как-
то за демократите, така и 
за революционерите, на това 
странно единство, което 
може да се нарече множество-
то, за което Жил Дельоз и Фе-
ликс Гатари не предполагаха, 
че ще се сбъдне в сърцето на 
този толкова малко анархис-
тически Близък Изток. •

12 януари 2021 г.
Пиер Банс

ПРОБЛЯСЪЦИ

Утре на барикадите?
Духът на революцията 
вчера и днес

Повечето западни историци и 
политици са съгласни, че ера-
та на революциите е приклю-
чила, поне в богатите страни. 
Толкова ли е сигурно? Основна 
характеристика на революци-
ята е нахлуването на масите 
на политическата сцена: лич-
ности и социални групи, доско-
ро мълчаливи и пасивни помощ-
ници в политическия спекта-
къл, изведнъж вземат думата 
и преминават към действия. 
Те отказват да търпят пове-
че решенията на другите и ис-
кат да си възвърнат контро-
ла над своята съдба. От тази 
гледна точка движението на 
жълтите жилетки във Фран-
ция несъмнено е епизод с рево-
люционен характер.

За да има революция оба-
че, това нахлуване на множе-
ството трябва да доведе до 
резултати: не само промени в 
политическата система и ин-
ституциите, но също – и пре-
ди всичко  – дълбоки преобра-
зувания на социалните отно-
шения, разпределението на 
властта и на богатството. 
Всъщност революцията се на-
месва тогава, когато една кла-
са замества друга в организа-
цията на обществото и прек-
роява социалния живот според 
собствените си ценности и 
цели: през 1789  г. френската 
буржоазия надделява над ари-

стокрацията, а през 1917 г. ру-
ската аристокрация отстъп-
ва пред коалицията на интели-
генция, работници и селяни.

Поне две са условията за 
една революция: ситуация, коя-
то е все по-непоносима за по-
голямата част от население-
то, и интелектуална и морал-
на криза в управляващата кла-
са, която я кара да се съмнява 
в себе си и своята легитим-
ност. През 1789 г. голяма част 
от френската аристокрация 
е спечелена за духа на Про-
свещението и първоначално 
оказва много слаба съпроти-
ва; през 1917 г. разлагането на 
руската мощ е такова, че тя 
рухва при първия шок. Именно 
срещата на тези два фактора 
предизвиква експлозията.

Вулканични изригвания

Тези два елемента обаче се 
развиват независимо един от 
друг и следователно срещата 
им не е неизбежна. Можем да 
имаме революционен климат, 
без той да доведе до въста-
ние. Всъщност революциите 
в областта на историята са 
това, каквото са изригвания-
та на вулканите или земетре-
сенията в царството на при-
родата: спонтанни, непред-
сказуеми, неконтролируеми. 
Следователно е също толкова 
безсмислено да се твърди, че 
са невъзможни, колкото и да се 
обявяват за неизбежни.

И накрая, революцията, по-
родена от народната моби-
лизация, продължава, докато 
продължава мобилизацията. 
Всички пожари в крайна смет-
ка изгасват; социалната инер-
ция си възвръща правомощи-
ята и множеството потъва 
отново в безразличие и пасив-
ност. След това започва пери-
од на стабилизация, ако не и на 
реакция. Във Франция това е 
Термидор, а в Русия – НЭП (Но-
вата икономическа политика) 
с отстъпки за пазара и селя-
ните. Пороците на съвремен-
ната социална организация  – 
задълбочаването на неравен-
ствата, безсилието пред на-
стъпващата екологична ката-
строфа и пр. – очертават въз-
можните цели на следващата 
революция. Ако се осъщест-
ви, тя ще бъде егалитарна, ще 
привилегирова солидарност-
та и сигурността, ще разши-
ри пряката демокрация във 
всички области, от които сега 
е изключена, особено в света 
на предприятията и труда. Да 
не забравяме, че революцията 
никога не спазва всичките си 
обещания – тя винаги е недо-
вършена и винаги трябва да се 
повтори. •

Лионел Тере

СМ: За да не бъде недовършена и да няма 
нужда да се повтаря революцията, тя тряб-
ва да бъде непрекъсната в дълбочина и 
ширина, тоест до създаването на плане-
тарно анархокомунистическо общество.

АКО ПРОМЕНЯХА НЕЩО, ЩЯХА ДА ГИ ЗАБРАНЯТ

Гласуването не е 
повод за гордост
никого не е довело до избира-
телната секция.

Митът за гражданския 
кандидат

Има теория, че дори да не гла-
сувате, трябва да се кандида-
тирате, да се включите в ак-
тивна обществена дейност, 
да се застъпвате в движе-
ния и организации на местно 
ниво, за да може гласът ви да 
бъде чут. Ако не можете да 
стигнете по този начин до 
избирателната секция, тога-
ва излезте на улицата.

За мен е чест да познавам 
много хора, които правят 
точно това, но е трудно. Об-
ществената дейност е теж-
ка и най-често неблагодарна 
работа, а в условията на фал-
шива политическа свобода в 
България лесно докарва непри-
ятности,… че и по-лошо. Раз-
ходите в пари и време за „ак-
тивизъм отдолу” са огромни. 
Лесно е да се твърди отстра-
ни, че това са добре вложени 
време и пари. Истината оба-
че е, че това е инвестиция в 
подкрепа на една деспотична 
риторика. „Убедете ни!”, каз-
ват управляващите. „Убеде-
те ни, че това са истински-
те проблеми! Убедете ни, че 
това са правилните реше-

ния!”. Вместо да се стараят 
самите те да ни убедят, че 
имат легитимно право да ни 
управляват.

Да, но…

От това произтичат мисли 
като: „Разбира се, това са ос-
нователни причини, но има 
хора, които просто са мързе-
ливи или намръщени егоисти, 
и те също са доволни, че не 
гласуват”. Единствено вие ре-
шавате защо не гласувате – 
от мързел или по убеждение. 
Вие и никой друг! Има доста-
тъчно причини да не гласува-
те. Може да ви крещят колко-
то си искат, че грешите, но 
ако наистина ценят демокра-
цията толкова, колкото пре-
тендират, трябва да призна-
ят, че имате право.

Хората, които не гласу-
ват, не мълчат, те крещят. 
Те крещят в лицето на сис-
темата, която твърди, че ги 
представлява, и искат друга, 
в която могат да участват, 
без да правят компромиси със 
съвестта си. Те крещят за 
система, която създава въз-
можности, вместо да ги по-
тиска, и представителство, 
в което могат да повярват.

Даден им е избор – глас – и 
той се чува.

Трябва да слушаме. •
По материали от facebook
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ИЗ АРХИВИТЕ:

Сталинският терор в бившия СССР
Посвещава се на късопаметните, 

„незнаещите” и неискащите 
да знаят…

Така наречените чистки от 
тридесетте години са раз-
юздан терор без аналог в ис-
торията със своята безраз-
борна жестокост и броя на 
жертвите. Сталин лично сле-
ди тази кампания и в своите 
указания до местните вла-
сти настоява: арестуваните 
да се бият, докато не призна-
ят престъпленията, които не 
са извършили. Какво означава 
това на практика, можем да 
научим от писмото, изпрате-
но до Молотов  – най-близки-
ят сътрудник на Сталин – от 
една от безбройните жертви 
на терора – Всеволод Майер-
холд. Виден руски театрален 
режисьор и член на комунис-
тическата партия от ранни-
те години на режима, Майер-
холд е обявен за „враг на наро-
да” без каквато и да е видима 
причина и е арестуван през 
1939 година. Той пише:

По време на следствието 
мен, 66-годишния болен ста-
рец, ме просваха с лице на пода, 
биеха ме по петите и по гърба 
с гума; когато седях на стола, 
ме биеха с все сила по краката 
отгоре, със същата гума. През 
следващите дни, когато кра-
ката ми бяха покрити с обил-
ни вътрешни кръвоизливи, от-
ново ме биеха с тази гума. Бо-
леше все едно изливаха вряща 

вода върху възпалените, чер-
вено-синьо-зелени кръвонася-
дания по краката и аз крещях 
и плачех от болка. Удряха ме по 
гърба с тази гума, удряха ме в 
лицето с боксове… и добавяха 
така наречената „психическа 
атака”. Тези инквизиции пре-
дизвикваха такъв чудовищен 
страх в мен, че природата 
ми се разголваше до самите 
ми корени… Проснат с лице на 
пода, се извивах, гърчех и виех 
като куче, бито от стопани-
на си. Когато лягах на легло-

то, заспивах, за да могат след 
час да ме върнат на разпита, 
който продължаваше по осем-
надесет часа. След поредния 
ужас ме хвърляха на цимента 
в килията като болен, умиращ 
от треска. „Смърт (о, разбира 
се!), Смъртта е много по-лека 
от тези мъчения!” – си казвах 
и започвах да се самообвиня-
вам с надеждата, че ще ме от-
ведат по-скоро до ешафода…

След като зверовете сле-
дователи от НКВД изтръг-
ват „самопризнания”, „съвет-

ската” власт милостиво от-
кликва на молбите на Майер-
холд и го избавя от мъките с 
куршум в тила през предвоен-
ната 1940 година.

Големият терор връхли-
та както членовете на пар-
тията, така и безпартийни-
те. В своя разгар през 1937–
1938  г. поне милион и поло-
вина души – повечето без ни-
какви провинения дори по „ко-
мунистическите” стандар-
ти – са изправени пред „трич-
ленки” – трибунали от първия 

секретар на областната пар-
тийна организация, прокурора 
и местния началник на НКВД. 
След бърз, често неколкоми-
нутен „процес” арестувани-
ят е осъден на смърт, тежък 
труд или заточение без право 
на обжалване. Не са пощаде-
ни нито аполитичните, нито 
най-преданите на режима. В 
разгара на Големия терор По-
литбюро поставя на служ-
бите „норми” с процента от 
населението на района, кое-
то трябва да бъде разстре-
ляно или изпратено в лагери. 
На 2 юни 1937 г. например на 
Москва и Московска област е 
определена норма 35 000 „реп-
ресирани”, от които 5000 е 
заповядано да бъдат разстре-
ляни. Месец по-късно Полит-
бюро определя норми за всич-
ки области на страната  – 
70 000 разстреляни без съд и 
присъда. Значителна част от 
жертвите на Големия терор 
са с висше образование – смя-
та се, че те са склонни на „са-
ботаж”.

За отражението на чист-
ките върху партийния елит 
може да се съди по това, че 
от 139-те члена и кандидат-
члена на Централния коми-
тет, избрани на 17-ия конгрес 
на партията през 1934 г., 70% 
са екзекутирани. Всички близ-
ки съратници на Ленин, вклю-
чително Зиновиев и Каменев, 
са арестувани, изтезавани и 
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ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕ

Новите кумири: Елизабет Холмс
К О Й  П Л А Щ А  З А  Г Р Е Ш К И Т Е  Н А  Б О Г А Т А Ш И Т Е ?
Елизабет Холмс е родена на 3 
февруари 1984 г. във Вашинг-
тон, окръг Колумбия. По всич-
ко изглежда, че има пълния по-
тенциал да стане един от 
младите предприемчиви „ви-
зионери” на човечеството. 
Сгромолясването ґ обаче е 
толкова поучително, че няма 
как да бъде подминато в на-
шата поредица „Новите куми-
ри”.

Може би най-важното ка-
чество на Елизабет са роди-
телите ґ. Нейният баща е ра-
ботил като вицепрезидент 
на компанията Енрон, една 
от най-големите финансо-
ви пирамиди в историята на 
САЩ. По-късно директорът 
на частната фирма, уличена 
в огромни измами, е настанен 
на служба в различни прави-
телствени агенции като EPA 
(еквивалентна на екологично 
министерство), USAID (дър-
жавната агенция за междуна-
родна помощ) и други. Съпру-
гата му, съвсем случайно, ра-
боти в различни комисии на 
Конгреса на САЩ.

За четящите либерали ще 
отбележим – това не се случ-
ва у нас, а в „най-демократич-
ната страна на света”. Глав-
ната героиня на нашия разказ 
не е точно „обикновен” човек, 
постигнал всичко в живота 

благодарение на много труд и 
талант, а плод на семейство, 
специализирано в управление 
(напълно безкористно, разби-
ра се) на чужди (в случая – дър-
жавни) пари. По всичко личи, 
че успехът в натрупването 
на капитал поне малко зависи 
от семейството, в което си 
се родил.

Приликата между тази ис-
тория и разказите в предиш-
ните статии от поредица-
та е очебийна, но нека про-
дължим разказа и да оставим 
на читателя да прецени дали 
има закономерност в успеха 
и изкачването по социалната 
стълбица.

Елизабет постъпва в 
Станфордския университет 
на 19 години и след първи курс 
като химик решава, че е го-
това да твори инженерни чу-
деса. Напуска университета 
и създава компанията Тера-
нос. Идеята на студентката 
е да създаде високотехноло-
гична гривна, която да прави 
постоянно тестове на кръв-
та на носещия я и да му ин-
жектира лекарства в зависи-
мост от резултатите. Една 
от професорите в универси-
тета ґ напомня, че дори едно 
хапче има по-голям обем от 
цялото устройство, планира-
но от младата „визионерка”. 

Налага се лека промяна в пла-
новете, втората идея е да се 
направи машина с размерите 
на домашен принтер, която 
да извършва напълно авто-
матизирано поне 150 различ-
ни кръвни теста. Това също 
не е лека задача – в момента 
тези тестове се правят от 
множество различни апарати 
с участието на квалифициран 
персонал.

Амбициите на младата 
кандидат-изобретателка 
обаче не спират до тук. Освен 
че всички тестове ще се пра-
вят на една миниатюрна ма-
шина, за кръвната проба ще 
се използват така наречени-
те „наноконтейнери”, в пъти 
по малки от стандартните 
контейнери за венозна кръв. 
Тези контейнери ще се пъл-
нят с кръв само с леко убож-
дане по пръста. Елизабет ни 
най-малко не се притеснява 

от добре известния факт, че 
кръвта, взета по този начин, 
е замърсена и негодна за мно-
жество тестове, нито от 
това, че технологията на оп-
ределени изследвания изисква 
количества кръв, много по-го-
леми от съдържанието на на-
ноконтейнера.

Госпожица Холмс твърди, 
че ще реши всички тези про-
блеми (не става ясно дали с 
помощта на чудодейните си 
инженерни умения, придоби-
ти в първи курс, или с вроде-
ни лидерски и визионерски 
способности). За да се случи 
това обаче, са нужни инвес-
тиции. Елизабет започва да 
търси хора, готови да инвес-
тират немалки суми в осъ-
ществяването на нейните 
идеи. Първият инвеститор е 
нейният партньор и съсед Ра-
меш „Съни” Баулани, с когото 
се запознава на пътешествие 
в Китай  – изглежда полезни 
контакти се градят не само 
с позиция, но и просто с пари. 
Съни е с 19 години по-възрас-
тен, натрупал известен капи-
тал от спекулации с акции на 
софтуерни компании по време 
на борсовия „дот-ком” балон. 
Включва се със скромната 
сума от 13 милиона долара.

Няколко милиона от гадже-
то обаче далеч не са доста-

тъчни, за да може Елизабет 
да направи работещ прото-
тип на машината, която е 
замислила. Тя се нуждае от 
много повече пари. Двамата 
тръгват да търсят допълни-
телно финансиране. Как ста-
ва това само с мечтите на 
една първокурсничка? Мно-
го лесно, ако семейните ви 
приятели са поне милионе-
ри. Елизабет и Съни отиват 
при няколко семейни прияте-
ли, уважавани бизнесмени и 
предприемачи, които инвес-
тират в новосъздадената им 
компания немалки суми. Как-
то се казва, повличат крак – 
това, че няколко богаташа са 
решили да инвестират пари 
в дадена компания, изглежда 
е достатъчно основание за 
всички останали да направят 
същото. Инвестициите се 
изсипват върху компанията, 
която няма какво друго да по-
каже, освен добре изглежда-
що двадесетгодишно моми-
че, демонстративно подра-
жаващо на своя кумир Стив 
Джобс.

Сред премъдрите бизнес-
мени, инвестирали в Теранос, 
се срещат доста любопит-
ни имена. Например Рупърт 
Мърдок (медиен магнат), Хе-
нри Кисинджър (да, същият), 
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МИХАИЛ БАКУНИН:

Корупцията е институция 
на държавата

» » » продължава от миналия брой

Такава е идеята на книгата 
Владетелят. Въпреки това 
Макиавели не е повече монар-
хист, отколкото република-
нец. Преди всичко той е итали-
анец. Всъщност по своя нрав и 
начин на живот дори е по-бли-
зък до републиканската, от-
колкото до монархическата 
форма на управление. Той се 
застъпва особено за създава-
нето на велика и силна нацио-
нална държава – монархическа 
или републиканска – и е твърдо 
убеден, че както монархията, 
така и републиката се основа-
ват на дръзки и ловки интриги, 
насочени при монархията сре-
щу така наречените народни 
партии, а при републиката  – 
срещу открито реакционните 
партии и особено срещу тези, 
които се стремят към трона. 
Както в този, така и в другия 
случай обаче това довежда до 
самоизмама и поробване на на-
родите маси.

Нещо повече, като поддръж-
ник на емпиричното познание 
и един от най-просветените 
хора на своята епоха, Макиа-
вели прекрасно вижда, че общи-
ят ход на историята по негово 
време определено води до съз-
даването на големи монархии 

и също така разбира, че създа-
ването на силна и централизи-
рана държава е несъвместимо 
с републиканските форми на 
управление.

Всеки, който иска и може 
да мисли сериозно и безпри-
страстно и да основава поли-
тическите си заключения само 
на реални събития и взаимо-
отношения между държава-
та и класите, трябва да бъде 
наясно: днес както в Европа, 
така и в Америка има само две 
тенденции, две реални посо-
ки: едната води цивилизования 
свят към сътворението на ог-
ромни и чудовищни   политиче-
ски, деспотични, технически, 
военни и бюрократични държа-
ви, основани на пълното под-
чиняване – да не кажа поробва-
не – на работническите маси 
за просперитета на владеещи-
те и управляващите ги класи, 
които на свой ред са подчине-
ни на всемогъщата държава. 
Другата посока води пролета-
риата от всички страни до 
пълното му освобождаване от 
държавната власт и дава въз-
можност в бъдеще да се пред-
види създаване на организация 
от нов международен тип, ос-
нована на свободата и принци-
пите на социалното и иконо-
мическото равенство. Всичко 

друго, което се случва между 
тези две диаметрално проти-
воположни посоки на развитие, 
днес е лишено от правото на 
съществуване и препитание, и 
е само дим и призрак.

Аз не се съмнявам, че народ-
ното движение, резултат от 
логиката на историята и ес-
тествените нужди на човеш-
ката природа, ще възтържест-
вува. Все повече се убеждавам 
обаче, че окончателният три-
умф на човечността над жес-
токостта може да бъде по-
стигнат само с цената на жес-
тока борба и огромни жертви.

Макиавели проницателно 
разкрива и предсказва в книга-
та си основния принцип на съ-
временната държавна власт, 
установена от втората поло-
вина на 17 век нататък върху 
руините на Средновековието 
след религиозните войни по 
целия европейски континент 
(с изключение на Холандия и 
Швейцария). Този принцип не е 
нищо повече от принципа на 
изкуствената, предимно ме-
ханична сила, основана върху 
внимателно проектираната 
научна експлоатация на богат-
ството и жизнените ресурси 
на една нация и организирана, 
така че да я държи в пълно под-
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ИЗ АРХИВИТЕ:

Сталинският терор в бившия СССР
принудени да признаят на ска-
лъпени „процеси” най-неверо-
ятни престъпления  – теро-
ристични актове, шпионаж, 
опити за възстановяване на 
„капитализма”,  – след което 
са разстреляни или заточе-
ни в лагерите, откъдето мал-
цина излизат живи. В своето 
така наречено Завещание Ле-
нин посочва шестима болше-
вики като свои възможни на-
следници. Всички освен един – 
Сталин  – загиват трагич-
но, както се казва. Дмитрий 
Волкогонов, съветски гене-
рал и историк, остава „пот-
ресен”, когато намира в архи-
вите тридесет екземпляра с 
една и съща дата, 12 декем-
ври 1938  г. Списъкът включ-
ва 5000 души, чиито смърт-
ни присъди Сталин подписва 
още преди официалното от-
криване на процеса, след кое-
то отива в личното си кино 
в Кремъл и гледа два филма, 
включително комедията Ве-
селые ребята (Веселите мом-
чета).

Огромна част от „съвет-
ското” население е принудено 
да участва по един или друг 
начин в тези безчинства  – с 
доноси за близки и познати. 
Който не е подал сигнал за 
„подривни” разговори, се счи-
та, че участва в подривна 
дейност. В такава атмосфе-
ра за вярност и истина няма 

място. Руска шега от онова 
време съвсем реалистично 
определя порядъчния съвет-
ски гражданин като човек, 
който се държи като свиня, 
но не изпитва удоволствие 
от поведението си.

Чистката от 1937-38  г. 
буквално помита „старите 
болшевики”, които са замене-
ни от нови хора. През 1939 г. 
80,5% от функционерите на 
КПСС са приети след смър-
тта на Ленин. Висши служи-
тели на партията и прави-
телството (т. нар. Номенкла-
тура), които не само монопо-
лизират всички властови по-
зиции, но и се радват на нечу-
вани привилегии и се превръ-
щат в нова експлоататор-
ска класа. Принадлежността 
към нея осигурява солидно об-
ществено положение, което 
фактически се предава по на-
следство. Когато Съветски-
ят съюз се разпада, Номен-
клатурата наброява 750 000 
души, около три милиона със 
семействата им  – 1,5% от 
населението, приблизително 
колкото обслужващото дво-
рянство при царете от XVIII 
век и с почти същите облаги, 
недостъпни за простолюдие-
то. Според един от членове-
те на този елит: Номенкла-
турата живее на друга плане-
та. Като на Марс. Не става 
въпрос само за луксозни коли и 
апартаменти. Армия от под-
мазвачи се грижи непрекъсна-

то да задоволява всяка твоя 
прищявка, за да работиш, без 
да се притесняваш за нищо. 
Всеки дребен апаратчик е го-
тов на всичко, за да ти уго-
ди. Всяко твое желание се из-
пълнява. Можеш по всяко вре-
ме да ходиш на театър, да ле-
тиш от своите ловни резер-
вати до Япония. Безгрижен, 
царски живот  – посочваш с 
пръст и веднага се изпълнява.

„Редовите” партийни чле-
нове се превръщат в подли-
зурковци, обслужващ елита 
персонал, чийто брой се уве-
личава значително при Ста-
лин. Терорът не подминава и 
Червената армия: от петима 
маршали трима са „ликвидира-
ни”, тринадесет от петнаде-
сетте армейски генерали за-
гиват и само един от девети-
мата адмирали оцелява. Мно-
го чуждестранни комунисти, 
получили политическо убежи-
ще в Съветския съюз, стават 
жертви на касапницата. Ду-
ховенството е смазано: през 
1937–38 г. 165 200 духовници 
са арестувани за изпълнение 
на църковните си задължения, 
106 800 от тях са вербувани 
или разстреляни. Почти всич-
ки църкви са затворени.

Терористичната машина 
не пощадява и своите водачи. 
Николай Ежов, сталинският 
Химлер, който ръководи кла-
нетата през 1936–38 г. като 
началник на НКВД, незнайно 
как изпада в немилост пред 

своя господар. Сталин го увол-
нява, арестува и хвърля в кър-
вавата месомелачка. Обикно-
вени хора попадат в затвора 
и изчезват безследно за слу-
чайни изказвания или доноси 
на лични врагове. Патологи-
чен страх и подозрение обхва-
ща цялото население и висши-
те функционери не правят из-
ключение. Николай Булганин, 
заместник-ръководител на 
правителството при Ста-
лин, споделя с Никита Хруш-
чов, че човек бива поканен 
при Сталин като приятел, а 
седнеш ли до Сталин, не зна-
еш къде ще отидеш после  – 
у дома, в затвора или на раз-
стрел. Андрей Громико, вън-
шен министър и лоялен служи-
тел на Сталин, твърди, че при 
Сталин двама или повече чле-
на на Политбюро никога пъ-
туват в една кола от страх 
да не бъдат заподозрени в за-
говор. Вкорененият страх и 
подозрителност продължа-
ват и след Сталин  – нераз-
делна част от системата. 
Михаил Горбачов, последният 
съветски лидер, си спомня, че 
когато кани на вечеря своя на-
ставник и съсед Юрий Андро-
пов – по това време началник 
на КГБ, – последният го разу-
беждава, да не тръгнат при-
казки кой, къде, какво и защо 
бил казал.

Според данни от секретни-
те архиви, отворени след раз-
пада на Съветския съюз (кои-

то много експерти считат за 
занижени), през 1937 и 1938 г., 
когато Големият терор дос-
тига своя връх, службите за-
държат 1 548 366 души за 
„антисъветска дейност”, от 
които 681 692 са разстреля-
ни  – средно по 1000 екзеку-
ции на ден. Повечето оцелели 
попадат в лагери. За сравне-
ние царският режим екзеку-
тира 3932 души за политиче-
ски престъпления между 1825 
и 1910 г. През 1941 г., когато 
Германия нахлува в Съветския 
съюз, 2 350 000 души – 1,4% от 
населението на страната – се 
намират в концлагерите на 
ГУЛАГ. Затворниците-роби из-
пълняват важни икономически 
функции, работят на големи-
те строителни площадки, се-
кат гори в Далечния Север.

Преброяванията на насе-
лението показват, че между 
1932 и 1939 г. – с други думи, 
след колективизацията, но 
преди избухването на Втора-
та световна война  – населе-
нието на Съветския съюз на-
малява с 9–10 милиона души.

Нито един от виновници-
те за тези престъпления сре-
щу невинни хора не е изправен 
пред съд след разпадането на 
СССР, дори не е разобличен или 
морално осъден. Всички про-
дължават да си живеят живо-
та, заобиколени от дечица и 
внученца. •

Откъс от книгата 
на Ричард Пайпс Комунизмът

» » » продължава от страница 4

ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕ

Новите кумири: 
Елизабет Холмс
Лари Елисън (директор на ог-
ромната софтуерна корпора-
ция Oracle), Тим Дрейпър (ин-
веститор в Skype, Hotmail, 
Tesla, биткойн), Бетси ДеВос 
(от едно от стоте най-бога-
ти семейства в САЩ, минис-
тър на образованието в пра-
вителството на Тръмп). Тези 
хора, които уж би трябвало 
да са заслужили богатство-
то си с акъл, труд и далновид-
ни инвестиции, влагат близо 
1 милиард долара. Кръглата 
сума е предадена в ръцете на 
момиче, което може да пока-
же само красиви думи и наив-
ни идеи, противоречащи на 
законите на физиката, с кои-
то явно не е запознато. Явно 
нито един от тях няма квали-
фикацията (училищен курс по 
физика, елементарни инже-
нерни познания), за да преце-
ни, че идеите на Елизабет са 
детински блянове.

По интересен е въпросът 
защо тези хора не са похар-
чили една нищожна част от 
тези пари (някои инвести-
рат над 100 милиона), за да 
се консултират със специа-
лист по въпроса. Десетми-
нутен разговор с инженер 

би бил достатъчен, за да им 
стане ясно, че Теранос няма 
да бъде следващият велик 
пробив в технологиите. Про-
тивно на разпространената 
заблуда, „свободният пазар”, 
чийто плод и продукт са та-
кива хора, им позволява да на-
сочват огромната част от 
ресурсите на човечеството 
в грешна, дори вредна посока. 
Описаният случай е крещящ 
пример за несъстоятелност-
та на теорията за саморегу-
лирането на свободния пазар. 
Според нея изброените по-го-
ре инвеститори би трябва-
ло досега да са фалирали, а да 
не говорим, че поначало не би 
трябвало да са станали фан-
тастично богати. Ако наис-
тина пазарът се саморегули-
ра, като отстранява неефек-
тивните участници в проце-
са чрез конкуренция, и това 
са най-далновидните и мъдри 
инвеститори на планетата, 
би трябвало всички остана-
ли (включително всепризна-
ти гении като Айнщайн и Те-
сла) да са фантастично глупа-
ви или „невидимата ръка” да 
действа не точно така, как-
то очакваме от нея. •

(следва)
Федерико де Соя
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Русия
1. Александр Александрович Кольченко
2. Илья Эдуардович Романов
3. Евгений Витальевич Каракашев

Наказателно дело „Мрежа”

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

Азърбайджан 
14. Байрам Мамедов и Гияс Ибрахимов

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

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

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

Италия

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

Операция „Scripta Manent”

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

САЩ

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

71. Джошуа „Скели” Стафърд
72. Майкъл Кимбъл

Испания
73. Джовани Барча
74. Клаудио Лаваца

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

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

Турция 
83. Осман Евджан

Холандия
84. С. Пейке

Англия
85. Сам Фоулдър
86. Свен ван Хаселт

Джовани Барча
Апелативният съд в Мала-
га налага присъди на анархи-
стите Джовани Барча, Мике-
ле Понтолило и Клаудио Лава-
ца, вече осъдени през септем-
ври 1999  г. на 11 години за-
твор за инцидент в италиан-
ското консулство през 1996 г. 
Трима души с черни маски за-

държат консула и служител на 
консулството, изпращат пос-
лание за солидарност с итали-
анските затворници, осъдени 
от съдията Марини (по фал-
шиви обвинения срещу итали-
ански анархисти), и изчезват 
с паспорти и малка сума пари. 
Тримата италианци са осъде-
ни за това и за предишен обир 
на банка с присъда от 49 го-
дини за Клаудио, 48 години за 
Джовани и 3 години за Микеле.

via Arginone 327, 44122 Ferrara, Italy

Клаудио Лаваца
Клаудио Лаваца прекарва це-
лия си живот в нелегална 
анархистка борба, взема учас-
тие във въоръжени нападения, 
експроприации, освобождава-
не на други бойци и разпрос-
транение на анархистка про-
паганда по най-различни пъти-
ща в Италия и други страни. 
Арестуван е през 1996 годи-
на след престрелка на обир на 
банка в Кордоба (Испания), при 
която умират двама полицаи.

Другарят е осъден на общо 
118 години затвор – 11 годи-
ни за въоръжена окупация на 
италианското консулство в 
Малага – акт на солидарност 
с анархистите, съдени по де-
лото „Марини” в Италия, – 77 
години от италиански съди-

лища и 30 години от френски 
съд.

n. écrou 445097 D5-2G-C44, MAH de Fleury-
Mérogis, 7, Avenue des peupliers, 91700 

Fleury-Mérogis, France

Марсело Вияроел 
Сепулведа

Марсело е член на чилийското 
партизанско движение МАПУ 
Лаутаро и политически за-
творник през 1990-те годи-
ни. По-късно е обвинен в учас-
тие в обира на Банко Сантан-
дер във Валпараисо през сеп-
тември 2007 г. и обира на Бан-
ко Секюрити в Сантиаго през 
октомври 2007 г., на който е 
застрелян агентът на репре-
сивната власт Луис Мояно.

След като се укрива из-
вестно време, Вияроел е арес-
туван на 15 март 2008 г., за-
едно с Фреди Фуентевия, в 
Неукуен, Аржентина. Двама-
та са депортирани в Чили на 

чинение. Този принцип произна-
ся смъртна присъда за всички 
народни структури и съдържа 
изрично или скрито поробва-
не на народите и тържество-
то на абсолютната централи-
зирана власт: военна, полицей-
ска, финансова, бюрократич-
на. Самата тази сила става 
обект на своего рода религио-
зен култ.

Именно тази система, под 
тройното пагубно влияние на 
татарите, на Византия и на 
цивилизацията, официално из-
несена от Германия, е укрепена 
в германско-източната част 
на Руската империя. Започ-
нала с Вестфалския мир, във 
Франция тя е основана от по-
литически авантюристи, до-
шли от Италия със свитата 
на Катрин и Мария Медичи, и 
разширена и укрепена от гения 
на Ришельо, за да бъде оконча-
телно утвърдена при Луи XIV. 
Тази система преживява много 
революции, които не я отслаб-
ват, а напротив, я укрепват 
все повече и съхраняват слава-
та и силата на Франция в про-
дължение на два века. В крайна 
сметка системата започва да 
запада, а постоянните ґ побе-
ди убиват духа на Франция и в 
крайна сметка потапят стра-
ната в жалкото състояние, в 

което се намира до днес. Само 
социалната революция  – раз-
рушаването на държавата и 
окончателното премахване на 
тази система – може да изведе 
Франция от това положение.

В Германия тази система е 
издигната върху руините на 
старата германска империя 
в резултат на победата на 
протестантското движение: 
тази религиозна реформа, коя-
то има освобождаващо значе-
ние и пробужда прогресивните 
стремежи навсякъде в други-
те страни, в тази страна на 
почтително подчинение и илю-
зорни идеали има само един ре-
зултат: парализира напълно в 
продължение на поне два века 
развитието на ума и оконча-
телно установява религиозния 
култ към светската власт, 
властта на владетелите и 
техните служители. Реформа-
цията и днес продължава да из-

пълнява в Германия същия дълг, 
който Източното християн-
ство отдавна изпълни в Русия: 
да обърне душите, егоистич-
но заети със собственото си 
спасение, към Бога и да преда-
де тялото и имуществото на 
всеки и всички заедно на абсо-
лютния произвол на суверена.

В писмо, изпратено преди ня-
колко месеца до редакцията на 
малък вестник в Женева, публи-
кувано на руски език, признати-
ят ръководител на германски-
те социалдемократи, г-н Карл 
Маркс, излага исторически со-
физъм, който много ме изнена-
да, тъй като идва от един тол-
кова образован и интелиген-
тен човек. Карл Маркс твърди, 
че ако в Германия все още има 
абсолютна власт на суверени-
те, то това трябва да се обяс-
ни главно с фаталното влия-
ние на Русия. Г-н Маркс подценя-
ва историята на собствената 

си страна, излагайки нещо, кое-
то явно противоречи на опита 
на всички времена и на всички 
държави. Виждано ли е някога 
една нация, стояща на по-нисък 
етап от развитието на циви-
лизацията, да налага и пренася 
собствените си принципи в не-
сравнимо по-развитата държа-
ва, освен по пътя на завоевани-
ята?

Доколкото знаем обаче, Гер-
мания никога не е била завладя-
вана от Русия. Следователно 
е абсолютно невъзможно Гер-
мания да приеме руски принци-
пи; повече от вероятно и дори 
сигурно обаче е, че в резултат 
от непосредственото си съ-
седство и политическо, ин-
дустриално, търговско, науч-
но и социално превъзходство, 
Германия внася свои идеи в Ру-
сия, нещо, което обикновено се 
признава от самите германци, 
когато казват, не без гордост, 
че Русия дължи на Германия она-
зи частица от цивилизацията, 
която притежава… И наисти-
на: политически и администра-
тивно, военно и бюрократич-
но, ние дължим създаването 
на нашата имперска система 
на Германия, както ґ дължим и 
нашата скъпа управляваща ди-
настия с нейната чисто нем-
ска кръв.

Ако не пренебрегва или 
отрича историята, г-н Карл 

Маркс трябва да признае, че 
хората  – или по-скоро руски-
те народи, защото има поне 
два основни народа – на Вели-
корусия и Малорусия, които го-
ворят два езика и имат в мно-
го отношения две различни ис-
тории,  – по никакъв начин не 
допринасят за възхода на им-
перията, която възниква и за-
почва да се развива в Москва 
под властта и жестокото 
влияние на татарите. Тази им-
перия печели малко в човешки 
план и от получената по-късно 
византийска благословия…

И накрая, тази система  – 
основана, от една страна, на 
военната жестокост на дво-
ряните, чиято сервилност 
пред суверена може да се срав-
ни само с глупавото им пре-
зрение към всичко, което е 
под тях в социалната йерар-
хия, а от друга страна, на роб-
ския, страстен патриотизъм 
на търпеливата и послушна 
до края на живота си буржоа-
зия – днес се гради във втора-
та германска империя  – пру-
ско-германската, основана на 
страха от Бога и уважението 
към властта и всички вишес-
тоящи. •

Откъс от една от 
безсмъртните книги на Михаил 

Бакунин, Милитаристична 
диктатура или Социална 

революция

МИХАИЛ БАКУНИН:

Корупцията е институция на държавата
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15 декември 2009  г. Фреди и 
Хуан Алисте Вега са обвине-
ни по същото дело и остават 
дълги години в затвора в очак-
ване на постоянно отлагания 
процес.

На 2 юли 2014 г. тримата 
другари са осъдени задочно, 
защото отказват да участ-
ват в бутафорния процес и 
дават своите показания по 
видеовръзка. Марсело е осъ-
ден на 14 години за нападение-
то на Банко Сантандер и Бан-
ко Секюрити.

Marcelo Villarroel Sepúlveda, Unidad 
Especial de Alta Seguridad, Cárcel de Alta 
Seguridad, Modulo H Norte, 1902 Avenida 

Pedro Montt, Santiago, Chile

Хуан Алисте 
Вега

След продължително издир-
ване в различни страни, Хуан 

Алисте Вега е арестуван, за-
едно с Марсело Вияроел и Фре-
ди Фуентевия, през 2009  г. 
по обвинения в обира на Бан-
ко Сантандер и убийството 
на полицай през октомври 
2007 г. На същия процес на 2 
юли 2014 г., в който отказва 
да участва и дава показания 
по видеовръзка, Хуан е осъден 
на 18 години за убийството 
на Мояно, 10 години за опит 
за убийство на полицая Абар-
ка и 14 години за обира на Бан-
ко Сантандер и Банко Секюри-
ти – общо 42 години затвор.

Juan Aliste Vega, Unidad Especial de Alta 
Seguridad, Cárcel de Alta Seguridad, Modulo 
J, 1902 Avenida Pedro Montt, Santiago, Chile

Хуан Флорес 
Рикелме

Хуан Флорес излежава 23-го-
дишна присъда по обвинения 
от чилийската държава за 
палежи през 2014 г., за които 

отговорност поема органи-
зацията „Заговор на огнени-
те ядра (ЗОЯ) и Междунаро-
ден заговор за отмъщение”. 
На 23 юли 2014 г. ядро на ЗОЯ 
подпалва метростанция „До-
миниканос” в Сантиаго, а на 8 
септември същата година  – 
мол в Лас Кондес. И на двете 
нападения са взети мерки да 
няма пострадали, но на първо-
то служител на метрото пре-
мества бомбата, а на второ-
то полицията пренебрегва 
сигнала на ЗОЯ, подаден 10 
минути преди избухването 
на взривното устройство. В 
резултат на това пострада-
ли има и чилийската държава 
използва случая да повдигне 
обвинения в тероризъм и да 
поиска максимална присъда 
за Хуан на 15 март 2018 г. за 
двете нападения. Други два-
ма другари – Натали Касанова 
и Енрике Гусман  – са обвине-
ни заедно с Хуан, но след три 
години затвор и наказателни 
производства са обявени за 
невинни по всички обвинения.

Juan Flores Riquelme, Unidad Especial de 
Alta Seguridad/Cárcel de Alta Seguridad, 

1902 Avda. Pedro Montt, Santiago, Chile

Тамара Сол 
Фариас Вергара
Обвинена е на 21 януари 
2014  г. за прострелване на 

охранител от Банко Естадо 
в отмъщение за смъртта на 
другаря анархист Себастиан 
Оверлуй. Задържана е на входа 
на близка спирка със зареде-
ния револвер. Сол е племенни-
ца на братята Вергара, убити 
от диктатурата, и внучка на 
Луиза и Мануел, които всяка 
година организират честване 
на 29 март – денят, в който 
са убити децата им.

На 4 февруари 2015  г. съд-
ът в Сантиаго издава присъ-
дата на Тамара Сол. Съдът 
приема като смекчаващо ви-
ната обстоятелство нейно-
то безупречно поведение до 
момента, но не приема, че Та-
мара Сол е оказала необходи-
мото съдействие на проку-
ратурата за изясняването 
на фактите  – въпреки че тя 
признава всичко  – с аргумен-
та, че властите вече са раз-
полагали с всички необходи-
ми доказателства срещу нея 
от момента на нейния арест. 
Отхвърлено е също така иска-
нето на защитата за смекча-

ващи вината обстоятелства 
поради действие в състояние 
на силен афект, подкрепено с 
показанията на експерти пси-
холози.

Съдията приема аргумен-
та на обвинението за преду-
мишлено действие с твър-
дението, че това се доказва 
от вика „отмъщение за Се-
бастиан!”, приписван на Тама-
ра, когато е открила огън по 
охранителя, и с факта, че тя 
е отказва всякакви изявления 
по време на процеса. Безус-
пешни остават опитите на 
защитата да бъдат призна-
ти смекчаващите вината об-
стоятелства и да бъде нало-
жена присъда от 3 до 5 годи-
ни с освобождаване под строг 
надзор вместо лишаване от 
свобода.

Тамара Сол Фариас Верга-
ра е осъдена на опит за убий-
ство с утежняващи вината 
обстоятелства на 7 години 
затвор, доживотно лишаване 
от право да заема държавна 
длъжност, да упражнява поли-
тически права, да продължава 
или придобива професионална 
квалификация за срока на при-
съдата. Осъдена е също така 
на кражба за пистолета на ох-
ранителя, 61 дни затвор, гло-
ба около 300 евро и заплащане 
на съдебните разноски.

Освободена е условно 
предсрочно на 16 октомври 
2019 г. •

(следва)

ИСТОРИЯ НА АНАРХИЗМА

Анархизмът в САЩ
» » » продължава от миналия брой

Периодът след Втората 
световна война

През този период в Америка 
се развива анархопацифизмът 
и свързаното с него христи-
янско анархистично течение. 
Според Андрю Корнел много 
млади анархисти през този 
период поемат по път, разли-
чен от предишните поколе-
ния, като прегръщат идеите 
на пацифизма, хвърлят пове-
че усилия в разпространение-
то на авангардната култура 
и така подготвят почвата за 
поколението на „битниците”. 
Редакцията на анархисткото 
списание Риторт (Retort – Ре-
плика) например издава том с 
произведения на отказали да 
воюват на фронта, затворе-
ни в Данбъри, Кънектикът, и 
също така редовно публикува 
поезия и проза на автори като 
Кенет Рексрот и Норман Мей-
лър. Така, от 1940-те до 1960-
те години радикалното паци-
фистко движение в САЩ прию-
тява социалдемократи и анар-
хисти във време, когато само-
то анархистко движение из-
глежда на края на силите си.

Анархопацифизмът е тен-
денция в анархисткото дви-
жение, която отхвърля наси-
лието в борбата за социална 

промяна. В началото тя е по-
влияна основно от идеите на 
Хенри Дейвид Торо и Лев Тол-
стой, а по-късно  – от тези 
на Мохандас (Махатма) Ганди. 
Развива се предимно в Холан-
дия, Великобритания и САЩ 
преди и след Втората светов-
на война. Дороти Дей е амери-
канска журналистка, общест-
вен деец и вярваща католичка, 
застъпник на католическата 
икономическа теория за широ-
кото разпределение (вместо 
концентрация) на средства-
та за производство. Тя също 
така е считана за анархист-
ка и не се колебае да използва 
тази дума. През 1930-те годи-
ни Дей, заедно със своя съра-
тник Питър Моурин, основава 
пацифисткото „Католическо 
работническо движение”,  кое-
то съчетава пряко подпомага-
не на бедни и бездомни хора с 
мирни преки действия в тях-
на защита. Въпросът за кано-
низирането на Дей остава от-
ворен в Католическата църк-
ва. Амон Хенеси е американски 
пацифист, християнски анар-
хист, вегетарианец, общест-
вен деец, член на „Католиче-
ското работническо движе-
ние” и анархосиндикалист. Той 
се обявява против плащането 
на данъци и основава гостоп-
риемницата „Джо Хил” в Солт 
Лейк Сити, Юта.

Анархизмът продължава 
да оказва влияние върху видни 
американски литератори и ин-
телектуалци от това време 
като Пол Гудман, Дуайт Мак-
доналд, Алън Гинзбърг, Лиополд 
Кор, Джудит Малина, Джулиан 
Бек и Джон Кейдж. Пол Гудман 
е американски социолог, поет, 
писател, анархист и интелек-
туалец. Днес той е известен 
предимно като автор на Въз-
питан в абсурд (1960), активен 
деец на пацифистката левица 
през 1960-те и вдъхновител 
на студентските движения 
от това време. По-слабо из-
вестен е като съосновател на 
Гещалт терапията през 1940-
те и 1950-те години. В среда-
та на 1940-те, заедно със С. 
Райт Милс, сътрудничи на По-
литикс (politics – политика), из-
дание под редакцията на Ду-
айт Макдоналд.

Анархизмът определено по-
влиява и на ранното екологич-
но движение в САЩ. Лиополд 
Кор (1909–1994) е икономист, 
юрист и политолог, известен 
както със своето противо-
поставяне на „култа към голя-
мото” в социалната организа-
ция, така и като един от вдъх-
новителите на движението 
Малкото е красиво, предимно 
със своето известно произве-
дение Разоряването на народи-
те. Кор е виден вдъхновител 

на зелените, биорегионалните, 
децентралистките, Четвър-
тия свят, и анархистически-
те движения. Често сътруд-
ничи на изданието Рисърджънс 
(Resurgence  – Навдигане), „Спи-
сание за Четвъртия свят”, на 
Джон Папуърт. Един от уче-
ниците на Кор е икономистът 
Е. Ф. Шумахер, друг изтъкнат 
вдъхновител на тези движе-
ния, чийто бестселър Малко-
то е красиво взема своето за-
главие от един от основни-
те принципи на Кор. Неговите 
идеи са залегнали и в книгите 
на Къркпатрик Сейл Човешки 
мащаби (1980) и Обитатели на 
земята: биорегионалната идея 
(1985). През 1958  г. Мъри Бук-
чин се определя за анархист, 
като очертава паралелите 
между анархизма и екологията. 
Първата му книга Нашата син-
тетична среда е издадена под 
псевдонима Люис Хърбър през 
1962  г., няколко месеца преди 
Замлъкналия поток на Рейчъл 
Карсън. Книгата разглежда ши-
рок кръг от екологични пробле-
ми, но намира малък отзвук по-
ради радикалните си полити-
чески идеи. Неговата револю-
ционна статия Екология и ре-
волюционна мисъл въвежда еко-
логията като радикална идея.

През 1968 г. Букчин основа-
ва група, която започва да из-
дава влиятелното анархист-

ко списание Анархос, публику-
вало както горната статия, 
така и редица други новатор-
ски материали за епохата на 
„пост-оскъдицата”, екологич-
ни технологии като слънчева-
та и вятърната енергия, де-
централизацията и миниатю-
ризацията. Със своите лекции 
из целите Щати той популя-
ризира идеите на екологията 
сред контракултурните сре-
ди. Анархизмът в епохата на 
пост-оскъдицата е сборник 
статии на Букчин, издаден за 
пръв път през 1971 г. от Рам-
партс Прес. Той очертава въз-
можната форма, която анар-
хизмът би могъл да придобие в 
условия на изчерпани ресурси, и 
е едно от основните произве-
дения на Букчин. Неговата ра-
дикална теза предизвиква кри-
тики като утопична и месиан-
ска със своята вяра в освободи-
телния потенциал на техника-
та. Букчин твърди, че постин-
дустриалните общества са 
също така общества на „пост-
оскъдица” и съответно могат 
да предвиждат усвояването на 
скрития обществен и култу-
рен потенциал на една техника 
на изобилието. Техническите 
достижения вече правят въз-
можно самоуправлението на 
обществото и когато техни-
ката се използва по екологосъ-
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Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
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Какви видове анархизъм 
има?

За всеки заинтересувал се от 
анархизма скоро става ясно 
едно  – една-единствена фор-
ма анархизъм няма. Има раз-
лични школи на анархистката 
мисъл, различни видове анархи-
зъм с множество разногласия 
по ред въпроси. Различията в 
тези видове обикновено са по 
тактиката и/или целта, като 
последната (представата за 
едно свободно общество) е ос-
новното разделение.

Това означава, че анархисти-
те, макар да споделят няколко 
основни идеи, може да се групи-
рат в широки категории в за-
висимост от икономическото 
устройство, което считат за 
най-подходящо за човешката 
свобода. Независимо от това 
обаче всички анархисти след-
ват един основен подход. Как-
то пише Рудолф Рокер:

Подобно на основателите 
на социализма, анархистите 
настояват за премахването 
на всички икономически моно-
поли и обща собственост вър-
ху земята и всички други сред-
ства за производство, от кои-
то могат да се ползват всич-
ки без разграничение, защото 
личната и обществената сво-
бода е възможна само при рав-
ни икономически преимущест-

ва за всички. В рамките на са-
мото социалистическо движе-
ние анархистите са носители 
на възгледа, че войната срещу 
капитализма трябва да бъде 
същевременно война срещу 
всички институции на полити-
ческата власт, защото в исто-
рията икономическата експло-
атация винаги е вървяла ръка за 
ръка с политическото и социал-
ното потисничество. Експлоа-
тацията на човек от човека и 
властта на човек над човека са 
неделими и едното винаги обу-
славя другото (Анархосиндика-
лизъм).

В този общ контекст въз-
никват разногласията между 
анархистите. Основните раз-
личия са между „индивидуали-
стите” и „социалните” анархи-
сти, макар видовете икономи-
ческо устройство, което две-
те течения желаят, да не се 
изключват взаимно. От тях 
социалните анархисти (анар-
хокомунисти, анархосиндика-
листи и пр.) винаги са били ог-
ромното мнозинство, а инди-
видуалистическият анархи-
зъм се развива предимно в Съ-
единените щати. В тази част 
ще набележим разликите меж-
ду тези основни тенденции в 
анархисткото движение. Ско-
ро ще стане ясно, че както со-
циалните, така и анархисти-
те-индивидуалисти са против 
държавата и капитализма, но 
имат разногласия за характе-
ра на едно свободно общество 

(и как да се стигне до него). На-
кратко, социалните анархи-
сти предпочитат общност-
ни решения на обществените 
проблеми и общностна пред-
става за доброто общество 
(тоест общество, което за-
щитава и насърчава личната 
свобода). Анархистите-инди-
видуалисти, както подсказва 
името, предпочитат индиви-
дуални решения и имат по-ин-
дивидуалистична представа 
за доброто общество. Тези 
разлики обаче не бива да скри-
ват общото за двете школи, а 
именно – стремежът към мак-
симална лична свобода и пре-
махване на държавната и капи-
талистическата власт и екс-
плоатация.

Освен по няколко основни въ-
проса, анархизмът (като самия 
живот) е в постоянно движе-
ние на мисълта, промяна и об-
съждане, както може да се оч-
аква от хора, които така висо-
ко ценят свободата.

Най-очевидно за различните 
видове анархизъм е, че нито 
един от тях не е кръстен на 
някакъв Велик Мислител; те 
неизменно носят името на ня-
какъв вид практика или  – най-
често  – организационен прин-
цип… Анархистите обичат да 
се определят по това, което 
правят, и как се организират, 
за да го правят (Дейвид Гре-
бер. Фрагменти от анархист-
ка антропология). Това не зна-
чи, че в анархизма няма лично-

сти със значителен принос за 
анархистката теория. Напро-
тив, както ще видим по-ната-
тък, има много такива хора. 
Анархистите просто считат 
наименуването на своята те-
ория на някаква личност за вид 
идолопоклонство. Анархисти-
те съзнават, че и най-велики-
ят мислител е просто човек 
и съответно може да допусне 
грешки, да не бъде винаги на 
висотата на своите идеали 
или да не разбира напълно оп-
ределени въпроси. Освен това 
светът се променя и очевид-
но една практика или програ-
ма, подходяща да речем за ин-
дустриализиращата се Фран-
ция през 1840-те години, може 
да има своите ограничения във 
Франция през 21-ви век!

Затова може да се очаква 
в една социална теория като 
анархизма да има множество 
школи на мисълта и практи-
ки, свързани с нея. Корените 
на анархизма, както вече от-
белязахме, са в борбите на хо-
рата от работническата кла-
са срещу потисничеството. 
Анархистките идеи се разви-
ват при най-различни общест-
вени обстоятелства и това 
неминуемо се отразява в тях. 
Типичен пример е индивидуа-
листическият анархизъм, раз-
вил се първоначално в предин-
дустриална Америка и съот-
ветно разглеждащ много въ-
проси различно от социалния 
анархизъм. Когато Америка 

се променя от едно предимно 
предкапиталистическо селско 
в индустриално капиталисти-
ческо общество, американски-
ят анархизъм също се променя:

В началото американското 
движение  – типично местно 
явление, възникнало с Джозая 
Уорън през 1829 г. – е чисто ин-
дивидуалистично. Един изсле-
довател на икономиката лес-
но ще види материалните и 
историческите предпоставки 
за такова развитие. През по-
следните двадесет години оба-
че комунистическата идея от-
беляза огромен напредък, пър-
во,  защото концентрацията 
на капиталистическото произ-
водство накара американски-
те работнички и работници 
да осъзнаят значението на со-
лидарността и второ, защото 
активни пропагандатори на 
комунизма пристигнаха, проку-
дени от Европа (Волтерин де 
Клер).

Затова многообразието на 
анархизма не е израз на някаква 
негова „разпокъсаност”, а прос-
то характеристика на движе-
ние с корени в живия живот, а 
не в писанията на отдавна ум-
рели умове. То също така е ха-
рактерно за здравомислещи 
хора, съзнаващи, че всеки е раз-
личен и мечтата на един може 
да е кошмарът на друг и че раз-
лични социални периоди и бор-
би може да изискват различна 
тактика и организация. •

(следва)

образен начин, революционни-
ят потенциал на обществото 
се променя значително. През 
1982 г. неговата книга Екологи-
ята на свободата оставя дъл-
бок отпечатък върху нововъз-
никващото екологично движе-
ние както в САЩ, така и в чуж-
бина. От 1986 до 1990 г. той е 
основна фигура в Зелените от 
Бърлингтън – екологична група, 
издигаща кандидати за общин-
ски съветници по програма за 
квартална демокрация. В своя-
та книга От урбанизация към 
градове (издадена първо през 
1987 г. под заглавие Възходът 
на урбанизацията и упадъкът 
на гражданството) Букчин про-
следява демократичните тра-
диции, оказали влияние върху 
неговата политическа фило-
софия, и дефинира осъществя-
ването на идеята за безвласт-
ническо общинско управление. 
Няколко години по-късно Поли-
тика на социалната екология, 
написана от неговата сътруд-
ничка в продължение на 20 го-
дини Джанет Бийл, обобщава 
накратко тези идеи.

Безвластническата лига 
е основана в Ню Йорк през 
1954  г. като политическа ор-
ганизация, произлизаща от Без-
властническия клуб на книга-
та. В нея членуват са Сам Дол-

гоф, Ръсел Блекуел, Дейв Ван 
Ронк, Енрико Аригони и Мъри 
Букчин. Основният ґ принцип, 
постановен в нейното изда-
ние Вюз енд Коментс (Views 
and Comments  – Възгледи и ко-
ментари), е „равна свобода за 
всички в едно свободно социа-
листическо общество”. Клоно-
ве на Лигата са открити в ре-
дица други американски градо-
ве, включително Детройт и 
Сан Франсиско. Разпусната е 
в края на 1960-те години. Сам 
Долгоф (1902–1990) е американ-
ски анархист и анархосиндика-
лист от руски произход. След 
като е изключен от Лигата 
на младите социалисти, Дол-
гоф се включва в анархосинди-
ката IWW през 1922  г., оста-
ва активен негов член до края 
на живота си и изиграва важна 
роля в анархисткото движение 
през по-голямата част от из-
миналото столетие. Той е съ-
основател на списание Либер-
тариан Лейбър Ривю (Libertarian 
Labor Review  – Безвластниче-
ски работнически преглед), по-
късно преименувано на Анар-
хо-Синдикалист Ривю (Anarcho-
Syndicalist Review  − Анархо-
синдикалистки преглед). През 
1930-те години е член на редко-
легията на Спаниш Риволюшън 
(Spanish Revolution  – Испанска-
та революция), американски ме-
сечник, публикуващ репортажи 

за най-голямата испанска орга-
низация на труда, участваща в 
Гражданската война в Испания. 
Автор на книги като Бакунин 
за анархията, Анархистките 
колективи: самоуправлението 
на работниците през Испан-
ската революция 1936–1939, и 
Кубинската революция (1976), 
разобличаваща живота в Куба 
под властта на Фидел Кастро.

Анархизмът оказва своето 
влияние върху контракулту-
рата през 1960-те години и 
анархистите вземат активно 
участие в студентските и ра-
ботническите бунтове в края 
на шестдесетте. Новата ле-
вица в САЩ включва анархист-
ки, контракултурни и свърза-
ни с хипитата радикални групи 
като Ипитата (Yippies), водени 
от Аби Хофман, и Блек Маск/Ап 
Агейнст дъ Уол Мадърфакърс 
(Black Mask/Up Against the Wall 
Motherfuckers – Черна маска/До 
стената, гадове). Според Дей-
вид Гребер, докато SDS (Сту-
денти за демократично обще-
ство) се разцепва на вражду-
ващи маоистки фракции, гру-
пи като Дигерите и Ипитата 
(основани през 1968) излизат 
на преден план. Много от тях 
са отявлени анархисти и заво-
ят от края на 1960-те към съз-
даването на автономни колек-
тиви и изграждане на организа-
ции определено е в духа на анар-

хистката традиция, докато 
акцентът върху свободната 
любов, психеделичните нарко-
тици и алтернативните фор-
ми на удоволствие е определе-
но в духа на бохемските тради-
ции, с които евро-американски-
ят анархизъм винаги е бил поне 
отчасти свързан. В края на 
1966 г. Дигерите отварят без-
платни магазини, в които прос-
то раздават стоки, храни, нар-
котици, пари, организират без-
платни концерти и изнасят 
представления с политиче-
ска насоченост. Дигерите взе-
мат своето име от първите 
английски Дигери, водени от 
Джерард Уинстанли, и целят 
създаване на миниобщество 
без пари и капитализъм. От 
своя страна, Ипитата залагат 
на театрални жестове  – на-
пример издигането на канди-
датурата на прасе (Пигас Без-
смъртни – игра на думи с Пегас 
и Pig (англ. прасе)) за президент 
през 1968  г. като подиграв-
ка със социалното статукво. 
Описвани са като силно теа-
трално, антиавторитарно и 
анархистко младежко движе-
ние на „символичната полити-
ка”. Придобили широка извест-
ност със своите улични паро-
дии и номера на политически 
теми, мнозина от „старата” 
политическа левица ги игнори-
рат или осъждат. Наричат ги 

„Граучо Марксисти” (от Грау-
чо Маркс от комедийното се-
мейство на „Братята Маркс”). 
През 1960-те християнската 
анархистка Дороти Дей пече-
ли признанието на водачи на 
контракултурното движение 
като Аби Хофман. Той я нарича 
„първото хипи”, което самата 
Дей одобрява.

Друга влиятелна фигура 
в американския анархизъм е 
Ноам Чомски. Чомски се опре-
деля като анархосиндикалист, 
членува в Кампанията за мир 
и демокрация и IWW. От 1960-
те години е по-известен като 
политически дисидент, анар-
хист и интелектуалец на без-
властническия социализъм. 
След като издава първите си 
книги по лингвистика, Чомски 
става виден критик на война-
та във Виетнам и оттогава 
публикува книги с политическа 
критика. Известен е със свои-
те критики на външната по-
литика на САЩ, държавния ка-
питализъм и традиционните 
медии. Медийната му критика 
включва произведението Фаб-
рикуване на съгласие: полити-
кономия на масмедиите (1988) 
в съавторство с Едуард С. Хър-
ман – анализ, излагащ теория-
та на пропагандния модел за 
изследване на медиите. •

(следва)
Wikipedia

ИСТОРИЯ НА АНАРХИЗМА

Анархизмът в САЩ
» » » продължава от страница 7



март 2021, брой 3 9
ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Из „Революционния катехизис“ на Бакунин
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Поради факта, че децата  – 
особено малолетните,  – все 
още не са в състояние да кон-
тролират напълно съзнател-
но своите действия, принци-
път на настойничество и ав-
торитет, които трябва да 
бъдат напълно премахнати 
от обществото, все пак ще 
намери естествено приложе-
ние във възпитанието и обра-
зованието на децата. Авто-
ритетът и настойничество-
то обаче трябва да бъдат на-
истина хуманни, разумни и на-
пълно освободени от всякакви 
теологични, метафизични и 
правни предразсъдъци; те ще 
трябва да изхождат от пози-
цията, че от раждането никое 
човешко същество не е нито 
добро, нито зло и че доброто, 
тоест любовта към свобода-
та, съзнанието за справедли-
вост и солидарността, кул-
тът – или по-скоро навикът и 
уважението  – към истината, 
разума и труда не могат да 
се развиват в човека по друг 
начин, освен чрез рационал-
ното възпитание на основа-
та на уважението – както на 
теория, така и на практика – 
към разума, справедливостта 
и свободата. По този начин 
единствената цел на този ав-
торитет трябва да бъде да 

подготви всички деца за сво-
бода. Тази цел може да се по-
стигне само ако авторите-
тът постепенно намалява, 
свежда се „до нула” и отстъп-
ва своето място на инициати-
вата на децата, когато те на-
ближат зряла възраст. Обра-
зованието трябва да обхваща 
всички отрасли на науката, 
техниката и промишленос-
тта. То трябва да бъде както 
научно, така и професионално, 
общо – задължително за всич-
ки деца  – и специално  – съо-
бразно желанията и наклонно-
стите на всяко от тях, – така 
че всеки юноша и девойка, ко-
гато напуснат училище и дос-
тигнат пълнолетие, да бъдат 
еднакво подготвени както за 
умствен, така и за физически 
труд.

След като приключи на-
стойничеството и бъдат при-
знати от обществото за сво-
бодни негови членове, млади-
те хора свободно ще могат да 
решават дали да се включат в 
трудовите съюзи, или не. Всич-
ки те, по необходимост ще по-
желаят да се включат в тези 
сдружения, тъй като с премах-
ването на правото на наслед-
ство и прехвърлянето на цяла-
та земя и средствата за про-
изводство в международна 
собственост  – или по-скоро 
в собственост на световна-

та федерация на свободните 
работнически съюзи – няма да 
има повече място или възмож-
ност за конкуренция, тоест 
за съществувание чрез отде-
лен, частен труд.

Никой вече няма да може да 
експлоатира труда на други 
хора; всеки ще трябва да рабо-
ти, за да живее, и всеки, който 
не желае да работи, ще бъде 
свободен да гладува до смърт, 
освен ако не намери някакъв 
съюз или комуна, които биха 
се съгласили от съжаление да 
го издържат. В този случай 
обаче по всяка вероятност 
ще бъде признато за съвсем 
справедливо да не се дават на 
този човек каквито и да било 

политически права, щом като 
той, въпреки че е трудоспосо-
бен, предпочита, без да се сра-
мува, да живее като паразит 
за сметка на труда на други 
хора, тъй като няма да има 
друга основа за придобива-
не на политически и социални 
права, освен трудът, извърш-
ван от всеки отделен член 
на обществото. Случаи от 
този вид обаче могат да въз-
никнат само през преходния 
период, когато за съжаление 
все още ще има много инди-
види, израснали при съвремен-
ния ред на несправедливост и 
привилегии, които не са възпи-
тани в съзнание за справедли-
вост, истинско човешко дос-
тойнство и навика да се рабо-
ти. По въпроса за тези лично-
сти едно революционизирано 
или революционно общество 
ще се изправи пред болезне-
ната дилема: или да ги прину-
ди по някакъв начин да рабо-
тят, което би било деспоти-
зъм, или да се остави да бъде 
експлоатирано от безделни-
ци, което би било нов източ-
ник на развращаване на цяло-
то общество.

В едно общество, органи-
зирано на началата на равен-
ството и справедливостта, 
които са в основата на ис-
тинската свобода, при рацио-
нална постановка на възпита-

нието и образованието и под 
натиска на общественото 
мнение, което не може да не 
презира лентяите, тъй като 
се основава на уважение към 
труда, трябва да се надява-
ме, че в такова общество без-
делието и паразитизмът ще 
станат невъзможни. Ако оба-
че има редки случаи на парази-
тизъм, като изключение, те 
с право ще бъдат разглежда-
ни като особен вид заболява-
не, което ще се лекува в бол-
ниците.

Само децата  – докато на-
вършат определена възраст 
и след това само дотолкова, 
доколкото ще бъде необходи-
мо да им се даде време да при-
добият знания и да не ги пре-
товарват с прекомерна ра-
бота, – инвалидите, възраст-
ните хора и болните могат 
да бъдат освободени от тру-
да без увреждане на човешко-
то им достойнство и без да 
се засягат техните права на 
свободни граждани.

XIX. В интерес на пълното 
си икономическо освобожде-
ние работниците ще трябва 
да искат пълното и оконча-
телно унищожаване на дър-
жавата с всички нейни инсти-
туции.

Бележка 1. Какво е държа-
вата? Това е историческа 
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В името на така 
наречената 
свобода 
на всички 
държавата се 
основава на 
фактическото 
робство на всеки

МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО

Екоанархизъм или глобална катастрофа?
» » » продължава от миналия брой

Подобна политика само при-
ближава екологичната ката-
строфа. Всички ние, незави-
симо дали някому това се ха-
ресва или не, живеем на една и 
съща планета. Очевидно е, че 
екокатастрофата в едни ре-
гиони неизбежно ще засегне 
всички останали. И накрая, са-
мият принцип на притежание, 
на господство на човек над чо-
века и природата, неразривно 
свързан с принципа на частна-
та собственост и пазарната 
логика на покупко-продажба, е 
разрушителен както за чове-
ка, така и за природата, дори 
ако собственикът обича чис-
тия въздух. Не може да се от-
насяме към природата (както 
и към човека) като консума-
тори, такава логика неизбеж-
но ще доведе до унищожаване 
както на обекта на притежа-
ние, така и на неговия субект. 
Това доказа неопровержимо 
един от най-великите пси-
холози и социолози на 20 век 
Ерих Фром.

Порочната логика на „про-
изводството в името на про-
изводството” и „потребле-
нието заради потребление-
то” – тези присъщи черти на 
капиталистическия „индус-
триализъм”  – само подчиня-
ва новите, постиндустриал-
ни и екологични технологии, 
които при други условия биха 
могли да бъдат фактор за ос-

вобождаване и хармония. Оръ-
жието на свободата и мира 
се превръща в инструмент за 
разрушаване и всеобща конку-
рентна война.

Реформаторската левица 
осъзнава, че капитализмът не 
може да бъде „пост-индустри-
ализиран” и „екологичен”, но тя 
също не иска да скъса с това, 
което счита за постижения 
на нашата цивилизация – раз-
витото разделение на труда, 
специализацията и стандар-
тизацията, пазарните отно-
шения, стремежът към печал-
ба като стимул за икономиче-
ско развитие. Тя предпочита 
да разработва проекти на „па-
зарен социализъм”, който по 
нейните изчисления би след-
вало да съчетава и съгласува 
социалната справедливост с 
конкуренцията, самоуправле-
нието на производителя и по-
требителя с пазара, спасява-
нето на природата чрез ико-
номическа ефективност и пе-
чалба.

Колко реалистични са тези 
надежди? Начинанията на ре-
формистите са разбираеми 
като реакция на провала на 
модела на „централното пла-
ниране” и целия източноевро-
пейски псевдосоциализъм, но 
не могат да бъдат оправдани. 
Историята на човечество-
то познава само две логики, 
два стимула за действие. Еди-
ният от край време разчита 
на инстинкта за взаимопо-

мощ, наследен от природата 
и основан на солидарността и 
хармонията. Другият – на съ-
перничеството, господство-
то и омразата, кръвопролит-
ната борба за лична матери-
ална изгода. Те не са съвмес-
тими.

Трагедията на Касандра е в 
това, че хората често не вяр-
ват на нейните предупрежде-
ния, особено ако това им из-
нася. Осъзнаването, че човек 
все пак е разумен, обаче ни 
кара да не се поддаваме на ли-
берално-пазарния дух на вре-
мето и да не правим отстъп-
ки пред него. Затова тук при-
помняме предупреждението 
на П. А. Кропоткин:

Нито едно общество не 
може да се формира на основа-
та на два напълно противопо-
ложни, постоянно противоре-
чащи си принципа… Наемният 
труд започва своето същест-
вуване именно от този прин-
цип  – „всекиму според тру-
да”,  – който, малко по малко, 
ни доведе до крещящо нера-
венство и всички безобразия 
на съвременното общество. 
Цялата история на капита-
листическото общество е 
предизвестена (с помощта на 
държавата) от деня, в който 
хората започват да измерват 
в пари услугите, предоставя-
ни на обществото, от деня, в 
който става ясно, че всеки ще 
получи толкова, на колкото се 
оценяват услугите му… Има ли 

смисъл да се връщаме към съ-
щата отправна точка, за да 
извървим същия път?

Уви, на това предупрежде-
ние продължава да не се об-
ръща внимание, забравя се, че 
който не се учи от грешки-
те, е обречен да ги повтаря. 
Екологичната политикономия 
отдавна е доказала, че пазар-
ните отношения причиняват 
огромни щети на околната 
среда.

Страните от Източна Ев-
ропа и бившия Съветски съюз 
обаче не избраха дори този 
силно съмнителен път на „па-
зарния социализъм”. Те решиха, 
че тяхното „по-малко зло” е в 
нещо друго – опитът да се за-
мени държавния капитализъм 
с обикновен западен, пазарен 
капитализъм. В същото вре-
ме руските либерали откриха 
в частния капиталистически 
модел такива предимства и 
достойнства, за които и най-
пламенните му застъпници 
от Западна Европа, Япония и 
Северна Америка не смееха да 
настояват. Опитите за въ-
веждане на пазарен капитали-
зъм на територията на бив-
шия СССР обаче се провалиха 
безславно.

В Русия, както и в повечето 
страни по света, можем да 
видим преобладаващия бърз 
растеж на спекулативния и 
посредническия капитал, кой-
то избягва да инвестира го-
леми суми в производството. 

Чуждестранният капитал 
също не желае да инвестира 
в страни, в които няма соци-
ална и политическа стабил-
ност, а и за каква стабилност 
можем да говорим, когато по-
голямата част от население-
то живее в бедност? Приме-
рът със страните от Източ-
на Европа и „Третия свят” ясно 
показва, че масовото произ-
водство за масово потребле-
ние тук не работи. Тук е въз-
можен само икономически рас-
теж в определени сектори на 
икономиката, обслужващ пре-
ди всичко нуждите на прите-
жаващия елит (например в 
производството на луксозни 
стоки). В социално отноше-
ние това е общество с чудо-
вищна поляризация на богат-
ството и бедността.

„Екологичен и постиндус-
триален” капитализъм, „паза-
рен социализъм”, преход от 
държавен капитализъм към 
пазара  – това са пътищата, 
по които властниците днес 
търсят „по-малкото зло”. Оп-
итахме се да открием зад 
красивата, но мъглива дим-
на завеса от думи на обеща-
ния, обрати и завои дупките 
и бездните по тези пътища. 
Следователно вече можем да 
обобщим: както централизи-
раният бюрократичен модел 
на обществото с неговото 
планиране отгоре, така и па-
зарната икономика и всякакви 
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организация на принципа на 
власт и настойничество, бо-
жествени и човешки, над ма-
сите в името на някаква ре-
лигия или на изключителните 
привилегии на една или пове-
че класи собственици в ущърб 
на милиони работници, чийто 
принудителен труд жесто-
ко експлоатират. По този на-
чин завладяването, залегнало 
в правата на собственост и 
лично наследяване, е основа на 
всяка държава.

Експлоатацията на труда 
на народните маси в полза на 
собствениците, осветена от 
църквата в името на някакво 
измислено божество, което 
поповете непрекъснато при-
нуждават да приема страна-
та на по-силните или по-лов-
ките, е това, което се нари-
ча право. Развитието на бла-
госъстоянието, удобствата, 
разкоша и изискания и извра-
тен ум на привилегированите 
класи, развитие, чиято пред-
поставка е нуждата и неве-
жеството на огромното мно-
зинство от народа, се нарича 
цивилизация. Организацията, 
която гарантира съществу-
ването на цялата тази съв-
купност от исторически не-
справедливости, е държава-
та.

Ето защо работниците 
трябва да желаят унищожава-
нето на държавата.

Бележка 2. Държавата, коя-
то неизбежно се основава на 
експлоатацията и поробва-
нето на масите и като така-
ва угнетява и нарушава вся-
ка свобода на народа и всяка 
справедливост, неминуемо 
трябва да бъде груба, граби-
телска, хищна и да се стре-
ми към завоюване. Държава-
та – всяка държава, без значе-
ние дали е монархия, или репу-
блика – е отрицание на човеч-
ността. Тя е отрицание на чо-
вечността, защото, като из-
тъква за своя най-висша и аб-
солютна цел патриотизма на 
своите граждани, тя поставя, 
съгласно самата си същност, 
над всичко на света интереса 
на собственото си самосъх-
ранение, силата вътре и ней-
ното разпространение навън 
чрез войните. Така държава-
та отрича както личните ин-
тереси и човешките права на 
своите поданици, така и пра-
вата на чужденците, като по 
този начин нарушава всемир-
ната солидарност между на-
родите и хората и ги тласка 
извън справедливостта, из-
вън човечността.

Бележка 3. Държавата е по-
малкият брат на църквата. 
Държавата не може да осигу-

ри никаква реална основа за оп-
равдание на съществуването 
си, освен някаква теологична 
или метафизична идея. По при-
рода враждебна на човешката 
справедливост, тя неизбежно 
трябва да се основава на тео-
логична или метафизична фик-
ция. В античния свят дори не 
е имало понятие за нация или 
общество, тъй като обще-
ството е било изцяло погъл-
нато и поробено от държава-
та, а всяка държава е извлича-
ла своето начало и право на 
съществувание и господство 
от някакъв бог или цяла съв-
купност от богове, които са 
се считали за изключителни 
покровители на една или дру-
га държава. В древния свят чо-
векът е бил непознат; самата 
концепция за човечество не е 
съществувала. Имало е само 
граждани и роби. Ето защо в 
този стадий на цивилизация 
робството е било естестве-
но явление и необходима осно-
ва за свободата на граждани-
те.

Когато християнството 
унищожава езическото мно-
гобожие и провъзгласява един-
ния бог, на държавите се на-
лага да прибягнат до светци-
те от християнски рай: всяка 
християнска държава има по 
един или няколко свои светии 
покровители и закрилници 

пред лицето на господа бога, 
който по този повод веро-
ятно неведнъж се е озовавал 
в много затруднено положе-
ние. Освен това, всяка държа-
ва все още намира за нужно да 
обявява до ден днешен, че гос-
под бог я пази по свой особен и 
изключителен начин.

Метафизиката и науката 
за правото, на теория основа-
ващи се на някаква абстракт-
на обща идея, а в действител-
ност – на класовите интере-
си на имащите, също се опит-
ват да намерят рационална 
основа за оправдаване на съ-
ществуванието на държава-
та. За тази цел те прибягват 
до фикцията за някакво все-
общо негласно споразумение, 
теорията за обществения до-
говор или фикцията за обек-
тивната справедливост и об-
щото благо, осъществявани 
по думите им от държавата. 
Според якобинските демокра-
ти целта на държавата е да 
способства за тържество-
то на всеобщите, колективни 
интереси на всички граждани 
над егоистичните интереси 
на отделните индивиди, общ-
ности и региони. Държавата 
според тях е всеобщата спра-
ведливост и колективният 
ум, които тържествуват над 
егоизма и тесногръдието на 
отделните хора.

Следователно държавата, 
с факта на своето същест-
вувание, все едно твърди, че 
отделните хора са неразумни, 
не могат да организират об-
ществения живот, не са спо-
собни да се издигнат над част-
ните си интереси. Затова на 
помощ идва държавата, която 
в името на така наречената 
свобода за всички – в действи-
телност просто потискаща 
абстракция, извлечена от от-
рицанието или ограничаване-
то на правата на отделните 
хора – се основава върху фак-
тическото робство на всеки. 
Всяка абстракция обаче може 
да съществува само дотол-
кова, доколкото е поддържа-
на от реалния интерес на ре-
ални същества от нея; в това 
отношение абстракцията 
„държава” наистина предста-
влява съвсем реален интерес 
на господстващите имотни, 
експлоатиращи класи, нарича-
щи се интелигентни, защото 
в името на тази абстракция 
те принасят систематично 
в жертва интересите и сво-
бодата на поробените маси в 
изгода на привилегированото 
малцинство.

Бележка 4. Патриотизмът 
е политическа и държавниче-
ска добродетел и страст. •

Авторизиран превод на Георги 
Константинов
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ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Из „Революционния катехизис“ на Бакунин

опити за тяхното съчетава-
не принасят живота, свобо-
дата, здравето, благосъстоя-
нието на хората и екологич-
ния баланс в жертва на власт-
та, на господството, на кон-
куренцията и натрупването 
на материални блага в ръце-
те на олигарсите. По-малко 
зло няма! Единственият из-
ход, единствената възмож-
ност да се спре наближаваща-
та катастрофа е да се скъса 
със самата логика на господ-
ството и с инструменти-
те на това господство. Соб-
ствеността, господството, 
йерархията и държавата във 
всичките им форми и прояви 
са немислими за по-нататъш-
ното съществуване на био-
сферата – пише М. Букчин. – … 
Всеки опит за реформа на со-
циалната система, която на-
стройва човека срещу всички 
сили на живота, е груба изма-
ма, служеща само за съхране-
ние на старите институции.

II

Човешкият род ще може да 
спаси себе си и света около 
себе си само с установява-
не на хармония между хората 
и между човека и природата, 
само с поставяне на взаимо-
помощта и солидарността 
на мястото на конкуренция-
та и потисничеството.

Алтернативата днес и 
утре е изключително проста 
и сурова. Или хората ще наме-
рят нов социален ред на хар-
мония, или наистина ще на-
стъпи краят на времената и 
повече няма да има нищо. Има 
само един начин да превърнем 
техниката, която хората до-
сега са използвали, за да зав-
ладеят и експлоатират пла-
нетата и себеподобните си, 
в основа на новия живот. Спо-
ред М. Букчин е необходимо да 
се преодолее не само буржоаз-
ното общество, но и упори-
тото наследство на имащи-
те: патриархалното семей-
ство, системата на (гигант-
ските) градове, държавата; 
трябва да се преодолее ис-
торическата пропаст, която 
разделя духа от чувствител-
ността, индивида от обще-
ството, града от страната, 
работата от играта, човека 
от природата. Духът на спон-
танността и многообразие-
то, който пронизва екологич-
ното възприемане на естест-
вения свят, днес трябва да из-
пълни революционните проме-
ни и утопията на новосъзда-
деното общество.

Да се намери хармонията с 
природата и с хората означа-
ва да се преодолеят отчужде-
нието, диктатът на външни 
сили, потисничеството и ин-
дустриалното разделение на 
труда. Това означава замяна 
на държавата, бюрокрацията 

и йерархията със социалната 
и личната автономия и само-
управлението на индивидите 
и техните сдружения, замя-
на на конкуренцията и взаим-
ната борба на егоистите със 
солидарната взаимопомощ, 
доброволното съгласуване на 
интересите и нуждите. Нека 
страхливците и скептиците 
смятат всичко това за без-
умна мечта. Нашата задача 
е хладно, трезво и предвидли-
во да заявим: или ще направим 
този поврат, или ще загинем!

„Комунитаризъм”

В съвременните общества 
може да се открият три не-
равностойни социални сфери. 
На първо място това е държа-
вата като институционали-
зирана сфера на власт и гос-
подство, след нея  – буржоаз-
ното гражданско общество, 
което формира неинститу-
ционализираната основа на 
държавата и също е пропи-
то с духа и логиката на гос-
подство, йерархия и експлоа-
тация, и елементи на алтер-
нативно (потенциално анар-
хистическо) общество, което 
се развива отдолу и се стре-
ми да се освободи от господ-
ството, йерархията и експло-
атацията. В духа на истори-
ческото развитие на човеш-
ката склонност към взаимо-
помощ тези елементи дейст-
ват под формата на самоор-

ганизация и самоуправление 
на хората: работнически ор-
ганизации, граждански иници-
ативи, сдружения на жители, 
различни комуни, самоуправ-
ляващи се групи и сдружения 
на производители и потре-
бители и пр.  – накратко, под 
формата на разнообразни до-
броволни социални експери-
менти, които ни позволяват 
да изградим живота и да про-
извеждаме по нов начин.

Преди всичко, появата и 
развитието на алтернатив-
ни социални структури от-
разява желанието на обедине-
ните в тях хора да възстано-
вят целостта на човешкото 
битие, единството на тру-
да, ежедневието и свободно-
то време. Пробвани са раз-
лични форми на такава обе-
динения, като най-съвършен 
досега се е оказал моделът на 
малка самоуправляваща се ко-
муна (община), която си обез-
печава сама основните про-
дукти и услуги, за да съсре-
доточи труда и свободното 
време на свободните, твор-
чески личности с разностран-
ни способности. Според М. Бу-
бер, теоретикът на движе-
нието на кибуците, истинска 
и устойчива реорганизация на 
обществото отвътре може 
да се извърши само чрез обе-
динението на производители 
и потребители,… чиято сила 
и жизненост може да бъдат 
осигурени само от система 

на взаимодействащи, напълно 
колективни общности.

По този начин комуната 
изглежда най-оптималната 
форма на реално сдружаване 
на производителите и потре-
бителите. В завършен вид та-
кава автономна комуна социа-
лизира производството и го 
взема на свое разположение и 
под свой контрол. Интересен 
и полезен комунитарен опит 
е натрупан в аграрните ко-
муни на Арагон през 30-те 
години, в израелските кибу-
ци и в многобройните кому-
ни в Европа, Америка, Азия и 
др.

В началото на миналия 
век П. А. Кропоткин анализи-
ра причините за провала или 
сравнително слабото раз-
пространение на комуните 
(общините) и стига до заклю-
чения, актуални и до днес. 
Първо, много общности про-
дължават да се изграждат не 
на анархистически, а на авто-
ритарни или полурелигиозни 
основи. Това важи особено за 
сдруженията, създадени от 
привърженици на духовни сек-
ти.

Втората причина е изо-
лацията на комуните, коя-
то прави вътрешния им жи-
вот скучен, рутинен, моното-
нен, хората общуват с едни 
и същи колеги всеки ден. Това 
често кара младите да напус-
кат общината (какъвто е слу-

МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО

Екоанархизъм или глобална катастрофа?
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1. Неизвестен извършител 400 лв
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3. Веселин Георгиев 10 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2021 СВОБОДНА  МИСЪЛ

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 02.03.1921 г. кронщадските мат-

роси въстават срещу болшевиш-
ката власт.

• На 03.03.1756 г. е роден английски-
ят философ и предтеча на анархиз-
ма Уилям Годуин.

• На 03.03.1924 г. в Хасковския за-
твор е убит от надзирателите 
анархистът Жеко Гергинов.

• На 05.03.1894 г. в Пловдив под ре-
дакцията на Димитър Господинов 
Бойкинов излиза първия пропаган-
диращ анархистки идеи вестник 
„Борба”.

• На 07.03.1921 г. Троцки нарежда да 
се нападне въстаналият Кронщад.

• На 09.03.1900 г. групата на „Геми-
джиите” започва прокопаването 
на канал за поставяне на взрив под 
банк „Отоман” в Цариград.

• На 10.03.1945 г. са арестувани всич-
ки делегати на конференцията на 
ФАКБ в софийския квартал Княже-
во, след което повечето от тях са 
въдворени в ТВО край Дупница.

• На 11.03.1981 г. в Хасково почива 
анархистът Делчо Василев Деми-
рев, преминал през фашистките и 
болшевишки концлагери.

• На 11.03.1999 г. в София почива 
анархистът Стоян Иванов Цолов, 
участник в Испанската гражданска 
война, политически затворник пре-
ди и след 9 септември.

• На 12.03.1958 г. в Сливенския за-
твор от ДС е отровен анархи-
стът Манол Васев (Йордан Бърла-
ков).

• На 15.03.1830 г. в град Сен Фойла 
Гране е роден анархистът и извес-
тен географ Елизе Реклю.

• На 17.03.1906 г. в град Цинцина-
ти, САЩ умира анархистът Йохан 
Мост, автор на книгата „Религиоз-
ната чума”.

• На 18.03.1871 г. е обявена Парижка-
та комуна.

• На 18.03.1947 г. в София почива Ми-
хаил Герджиков, анархист, ръково-
дител на Преображенското въс-
тание.

• На 19.03.1905 г. в Килифарево е ро-
дена анархистката Надежда Симе-
онова Попова, участник в Килифа-
ревското въстание и четата на 
„Братя Бълхови”.

• На 20.03.1925 г. край град Елена, в 
сражение с полицията загива анар-
хистът Димитър Петков Цонев.

• На 23.03.1954 г. край Павел Баня, в 
сражение с милицията и армията 
е убит анархистът Христо Дими-
тров Несторов.

• На 24.03.1902 г. в град Плевен е ро-
ден писателят анархист Борис 
Шивачев.

• На 25.03.1873 г. в град Мангуция е 
роден немският анархосиндика-
лист и теорeтик Рудолф Рокер.

• На 26.03.1923 г. Ямбол са избити от 
военните 23-ма анархисти, начело 
с Тодор Дързев.

• На 29.03.1927 г. в село Палатово е 
роден анархистът Асен Илиев Хри-
стов, жертва на болшевишкия те-
рор.

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ
Тези книги и нови заглавия можете да купите в София от книжарница Нисим на бул.  Васил Левски 59, Български книжици 
на ул.  Аксаков 10 и в книжарницата на бул.  Дондуков срещу Първа английска гимназия.  Книгите може да бъдат поръчани и изпратени от  
Тодор Иванов  – телефон за заявки и доставки 0896 613 727. При поръчка цената на всички книги е според 
възможностите.

1 Александър Наков. Досие на обект 
№ 1218

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

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

4 Анхиела Граупера. Любовта 
на малката безвластничка

5 Бойчо Огнянов. А бях само 
на 17 години

6 Борислав Менков. Без бог, 
без господар

7 Ганчо Петришки. Гняв

8 Гастон Левал. Събитието на века

9 Георги Божилов. Живот под черен 
небосвод

10 Георги Божилов. Лични откровения

11 Георги Божилов. Българският преход 
през погледа на един анархист

12 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 3

13 Георги Константинов. 
Антиистория Славянобългарска

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

15 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 2

16 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 1

17 Георги Константинов. Барутни 
помисли

18 Георги Константинов. Адски 
калейдоскоп т. 1

19 Георги Константинов. Адски 
калейдоскоп т. 2

20 Георги Константинов. Свободата, 
Санчо, е велико нещо

21 Георги Константинов. Напред и ако 
пътят води към Голгота

22 Георги Константинов. Ставайте, 
робове...

23 Георги Константинов. 
Бакуниновата теория и практика 
на Социалната революция

24 Георги Константинов. С думи 
вместо с куршуми

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

26 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 4

27 Георги Константинов. Краят 
на държавата и капитала

28 Георги Константинов. Социална 
революция или смърт

29 Георги Константинов. Възможна ли 
беше съпротивата срещу ДС

30 Георги Константинов. Анархизмът 
в 21 век

31 Георги Константинов. Anarchism 
in 21 Century

32 Георги Хаджиев. История 
на безвластническото движение 
в България

33 Георги Хаджиев. Основи 
на безвластието

34 Георги Хаджиев. Федерация 
на автономните комуни в България

35 Георги Хаджиев. Вчерашни, днешни 
и утрешни проблеми

36 Георги Хаджиев. Моят път, том 
1 и 2

37 Георги Хаджиев. Проблемът 
за организацията в анархизма

38 Георги Хаджиев. Стопанисването 
на земите

39 Георги Хаджиев. Националното 
освобождение и безвластният 
федерализъм

40 Георги Хаджиев. Михаил Герджиков

41 Георги Хаджиев. Наш Път – сборник 
статии

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

43 Евгени Волков. Христо Ботев

44 Желязко Петков. Спомени 
за бъдещето

45 Иван Дръндов. Руската революция 
в 1917

46 Илия Троянов. Интервю на Илия 
Троянов пред Евроком

47 Константин Кантарев. Един 
безвластник в лапите на властта

48 Кръсто Павлов. Спомени за Никола 
Янкулов

49 Лъчезар Кръстев. Пуста кюския

50 Милош Зяпков. Милош Зяпков – 
Събрани творби

51 Михаил Бакунин. Избрани страници 
от и за него

52 Мъри Букчин. За преобразуването 
на обществото или Екоанархизъм

53 Мъри Букчин. Спонтанност 
и организация в революцията

54 Петър Манджуков. Предвестници 
на бурята

55 Пиер Рамю. Заблужденията 
на марксизма

56 Пламен Цолов. За общината

57 Протокол от конгреса. VII конгрес 
на ФАБ

58 Пьотр Аршинов. Феноменът Махно

59 Пьотр Кропоткин. Взаимопомощта, 
фактор на еволюцията

60 Пьотр Кропоткин. Хляб и свобода

61 Рудолф Рокер. Федерализъм 
и централизъм

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

63 Рудолф Рокер. Крахът на руския 
държавен комунизъм

64 Себастиан Фор. Отговор на една 
вярваща

65 Стаменко Димитров. С поглед 
към светлото бъдеще

66 Стефан Досев/Степан. В изгнание

67 Стефанка Христова. Аз и моят 
живот

68 Стоян Цолов. Стоян Цолов – Спомени

69 Трифон Терзийски. Достоен живот

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

71 Федерация на анархистите 
във Франция. Що е анархизъм

72 Христо Карастоянов. Записки 
по исторически наивизъм

73 Христо Колев – Големия. Спомени 
за израстването

Б А Н К О В А  С М Е Т К А  З А  П О М О Щ И :
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Златко Тодоров Костадинов

ФАБ БЛАГОДАРИ 

ЗА ОКАЗАНАТА 

ПОДКРЕПА

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

За днешните проблеми и 
характеристики на анархизма

» » » продължава от миналия брой

Борбата с идеята за „цивили-
зацията” и „техниката” беше 
огромна грешка на анархисти-
те от 20-и и началото на 21-
ви век. Науката и техниката 
са просто инструменти като 
пистолетите или бомбите. В 
крайна сметка анархическо-
то общество ще бъде една 
от формите на човешката 
цивилизация, както и техника-
та, която в бъдещия свят ще 
бъде в пълна хармония с окол-
ната среда. Да не позволява-
ме на нашите врагове да из-
ползват такива силни думи и 
образи в свой интерес. Също 
както автоматът и граната-
та може да се използват от 
анархистите и държавите за 
противоположни цели, така и 
техниката може да бъде как-
то бич, така и спасител за 
човечеството. Важното е в 
чии ръце се намират тези ин-
струменти.

Науката трябва да стане 
наше оръжие в борбата с дър-
жавата в умовете на хората. 
Да използваме и да публику-
ваме в своите медии всякак-
ви научнопопулярни статии 
и видеоматериали, да подко-
паваме вярата на хората в 
душата, ангелите и тям по-

добни свръхестествени съ-
щества. Анархистите тряб-
ва да се борят с религиозни-
те догми, особено ако държа-
вата открито апелира към 
тях и оправдава с тях свое-
то съществуване. За откачи-
лите на тема християнство 
можем да използваме книгите 
на Лео Таксил Забавна библия и 
Забавно евангелие, да публику-
ваме глава по глава от тях на-
всякъде, където можем. Убием 
ли бога в умовете на хората, 
анархизмът ще настъпи още 
преди да изречем „бог няма”!

Анархизмът е юмрук, а на-
уката и разумът са огнен фа-
кел, който държим в този юм-
рук. Няма какво да се боим  – 
да подпалим с този факел съ-
боретината, наречена държа-
ва. Нека пламъците на пожара 
да озарят човечеството и ос-
ветят пътя на всички нас към 
бъдещето, засияло с невижда-
на светлина!

Класическият анархизъм е 
зареден със заразителния ен-
тусиазъм на епохата на про-
свещението, той е неговата 
притегателна сила. Към нау-
ката обаче трябва да подхож-
даме с мярка и да не се хвър-
ляме в крайности. От една 
страна, днес се шири  – осо-
бено сред либералите и марк-

систите – вярата в науката 
и просвещението. През 20-и 
век обаче в много „техниче-
ски” държави бяха построени 
„лагери на смъртта” и ГУЛАГ. 
Светът беше съсипан от вой-
ни, водени от „цивилизовани” 
държави. Науката не означава 
непременно прогрес.

От друга страна обаче, оз-
начава ли науката регрес? Има 
идеи, които идеализират пър-
вобитното общество, възпя-
ват хармонията с природата, 
а Земята наричат Майка. Без 
да отричаме някои определе-
ни предимства на природни-
те общества, зад булото на 
романтиката се крие не хар-
мония, а безкрайна борба с ка-
призите на околната среда. 
Човек се учи от опита, трупа 
знания и ги прилага. Науката 
и техниката са отговорът 
на човечеството именно на 
липсата на хармония с приро-
дата, за да не ни затрие един 
ден Майката-Мащеха в своя 
естествен ход на нещата.

Работата е там, че как-
то всяка друга област на жи-
вота, науката е покварена 
от логиката на капитализма 
и потребностите на държа-
вата. Да изваждаме науката 
и техниката от тази логика 
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означава да поставяме нови 
цели, които са просто поред-
на проекция на системата на 
потисничество. За разлика 
от държавите, капитализма 
и религиите, науката и тех-
никата сами по себе си не съз-
дават класа на потисници. 
Можем да ги считаме за чис-
ти инструменти, без собст-
вена воля. Всяка разработка 
има свой заявител и спонсор, 
както в образованието и из-
куството например. В също-
то време трябва да критику-
ваме и атакуваме явно анти-
човешки разработки – техни-
те изпълнители също са живи 
хора от плът и кръв.

Самата наука носи в себе 
си освободителен импулс. 
Свободата на обществото е 
непостижима без свобода на 
разума. Всеки човек трябва да 
се отърси от оковите на не-
вежеството, вярата в бого-
вете и свръхестественото – 
за това е необходимо научно 
познание за света.

Нашите мечти и вяра са 
анархическата революция  – 
своего рода утопия, с която 
ще бъде пропит целият свят 
и цялото въстанало обще-
ство. Всички дълбоко в себе 
си вярваме и се надяваме, че 
това общество и свят най-

сетне ще придобият цивили-
зован облик. Дори да не ста-
не така обаче и обновена-
та цивилизация не щеш ли се 
окаже същата, потисниче-
ска и съсипваща, в нова пре-
мяна, Анархията ще продъл-
жи своето настъпление сре-
щу нея. Анархията е безкра-
ен бунт, въстание и револю-
ция. Обществата винаги ще 
се сблъскват с противоречия 
и конфликти помежду си и за-
това Анархизмът трябва да 
изостря тези конфликти и 
да разкрива противоречията 
във всеки от цивилизовани-
те светове. Човекът, който 
усеща и осъзнава, че негова-
та свобода всячески се урон-
ва или нарушава, е длъжен да 

прибягва до анархизма и да 
атакува източника на гнета 
и несвободата.

Анархическата револю-
ционна борба е социална вой-
на срещу всичко, което по-
тиска личността. Борба, коя-
то въвлича човека, за да се 
освободи от старите отно-
шения и да придобие опит в 
нови, непосредствени и сво-
бодни. Борба, която превръща 
човека в личност, способна 
решително и безкомпромис-
но да отстоява своите инте-
реси. От тази борба се ражда 
нов живот и никой от нас не 
може да предскаже какъв ще 
бъде той.

Анархическата революци-
онна борба е самодостатъч-

на, тя не умува излишно за бъ-
дещето, защото ражда ново-
то, докато създава методи-
те за борба със старото. Тази 
социална война ни кара да пре-
осмисляме своите отноше-
ния помежду си, а това всъщ-
ност е и основната социална 
промяна, която трябва да на-
стъпи.

Анархическата револю-
ционна борба не търси подо-
бряване на социалното взаи-
модействие при сегашните 
условия. Тя атакува всички со-
циални и индивидуални изме-
рения на цивилизацията (под 
„цивилизация” разбираме всич-
ки страни на нашия живот – 
от производствените и тех-
ническите до културните и 

психологическите), за да осво-
боди човека за по-нататъш-
но  – вече независимо  – вза-
имодействие. Основата на 
свободното общество са сво-
бодните личности. Именно в 
борбата човек се превръща в 
свободна личност.

Битът на човека се опреде-
ля от условията, в които жи-
вее. Всички мисли, желания и 
идеи се раждат в зависимост 
от социалните условия. Об-
рат ният процес е невъзмо-
жен. Точно затова анархиче-
ската и революционна борба 
си поставя за цел да унищожи 
социалните условия, които 
потискат личността.

В анархическата револю-
ционна борба няма един ме-
тод и средство, защото 
това е борба на личности, а 
хората по природа са различ-
ни. Личността се потиска по 
различни начини и в различни 
социални измерения, затова и 
съпротивата срещу цивили-
зацията ще се води с различ-
ни средства и методи. Само в 
такава безкомпромисна бор-
ба се създават предпостав-
ките да се изслушваме и да 
зачитаме взаимните си ин-
тереси.

Смърт на всички богове!
Смърт на всички държави!
Да живее Анархията! •

Публикувано в avtonom.org
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Именно 
в борбата 
човек 
се превръща 
в свободна 
личност

чаят например в израелски-
те кибуци). Освен това изо-
лацията принуждава комуна-
та (ако тя не е напълно само-
достатъчна и това е доста 
рядък случай!) да продава про-
дуктите от своя труд на па-
зара, тоест да играе в систе-
мата на социалния труд по съ-
щество същата роля, която 
играе индивидуалният пред-
приемач-капиталист. Поради 
това Кропоткин препоръчва 
обединяването на общините 
в местни, регионални и пр. фе-
дерации, за да им се осигури 
повече или по-малко разноо-
бразна (диверсифицирана) ико-
номика и свободата да преми-
нават от една комуна в дру-
га. Когато се обединяват от-
долу, такива комуни могат да 
образуват система, която би 
обхванала цялото общество.

Екологичните императиви 
и информационните техно-
логии „предписват” облика на 
производството в такова ко-
мунитарно общество: малки 
по размер, гъвкави компактни 
организационни форми, които 
не позволяват детайлно раз-
деление на труда, техническо 
и социално отчуждение, не 
разрушават околната среда 
и основите на човешкия жи-
вот. Постиндустриалните и 
екологичните технологии ни 
най-малко не противоречат 
на комунитарните социални 

форми. Нещо повече, М. Бук-
чин още през 1966 г. доказва 
(в статията си „За техноло-
гия за освобождението”), че с 
информатизация, децентра-
лизация, екологизация и малки 
мащаби на производството 
неговото комунитарно упра-
вление е не само възможно, 
но и желателно и резултат-
но. Такава комбинация от еко-
логични критерии и производ-
ствено самоуправление е при-
ложена на практика не само 
от някои общини, но и от ко-
оперативни трудови групи 
(така наречените „алтерна-
тивни проекти”).

Важно предимство на ко-
муната е, че производители-
те и потребителите в нея 
имат възможност съвмест-
но и солидарно да определят 
какво, къде и как ще се произ-
вежда и консумира. По този 
начин производството е фо-
кусирано върху задоволяване 
на много специфични нужди, 
като на базата на свободно 
договаряне се осигурява вза-
имно съгласуване на нуждите 
и възможностите. Това пла-
ниране отдолу-нагоре се пред-
лага от опита на редица кому-
ни и потребителски асоциа-
ции: потребителите обобща-
ват своите нужди на редовни 
общи събрания и след това съ-
гласуват тези решения с про-
изводствените възможнос-
ти в икономическите органи 
на общината (заедно със са-

моуправляващите се произво-
дители) или на общите събра-
ния на комуните.

На свой ред заинтересова-
ните комуни, обединени в от-
делни регионални и междуре-
гионални федерации на само-
управляващи се производите-
ли и потребители, могат съв-
местно и солидарно, като об-
общават и съгласуват свои-
те нужди и възможности, да 
изграждат все по-мащабни 
индустриални и транспорт-
ни съоръжения, които да об-
служват повече от една кому-
на. Подчиняването на иконо-
мическите решения на соци-
алното споразумение, на сво-
бодната, съгласувана воля на 
хората ще направи възможно 
прекратяването на „икономи-
ческото” общество и пороб-
ването на човека от икономи-
ката.

Хората, които искат да 
оцелеят в достойни за тях 
условия, ще трябва да се от-
кажат от господството над 
природата и себеподобните 
си. Това обаче означава ради-
кална промяна в процесите и 
начините за вземане на общи 
решения, замяна на „външно-
то регулиране” (от централ-
но-планиращата бюрокрация 
или от стихийните пазарни 
закони) със самоуправление и 
федерално договорено „плани-
ране” отдолу.

Някои алтернативни общ-
ности вече са предприели 
стъпки в тази посока. По този 
начин редица анархистически 
комуни във Франция издигат 
идеята за „непряка размяна”, 
според която всеки член на 
комуна, която е приела това, 
може да влезе в склад на вся-
ка от тях и да вземе за себе 
си това, от което се нуждае.

Що се отнася до разпреде-
лението вътре в комуните 
(общините) и в бъдещото ко-
мунитарно общество като 
цяло, практиката на алтер-
нативните движения ясно из-
разява желанието на хората 
за хармония и социално равен-
ство. Тук не говорим за онази 
карикатурна, казармена „урав-
ниловка”, която властимащи-
те приписват на левите, за 
да уплашат с това страши-
лище филистера. Напротив, 
днешното общество на гос-
подство нивелира и осредня-

ва хората. Задачата на леви-
те е в друго, по думите на М. 
Букчин – да заменят неравен-
ството на еднаквите с ра-
венството на нееднаквите. 
Всеки човек просто по рож-
дение трябва да може да жи-
вее свободно и да задоволява 
своите индивидуални нужди.

Така е било в миналото в ня-
кои леви кибуци. Един от тео-
ретиците и практикуващите 
движението на кибуца описва 
този начин на разпределение: 
Принципът на равенството… 
в кибуца не означава уеднаквя-
ване, тоест всички правят и 
трябва да правят едно и също; 
именно тук действа принци-
път на индивидуализирането. 
От една страна, от всеки се 
иска според възможностите 
му. Хората имат различни спо-
собности… и всеки допринася 
за общата кауза според инди-
видуалните си способности. 
И точно обратното: на все-
ки според нуждите му. Тоест и 
тук те изхождат от предпос-
тавката, че индивидуалните 
нужди са различни и от това, 
че не съществува връзка меж-
ду способностите и резул-
татите от труда, от една 
страна, и задоволяването на 
нуждите, от друга – това са 
две различни сфери. В кибуца 
има връзка между резултати-
те от работата и задоволя-
ването на нуждите като цяло, 
но не и на индивидуално ниво. •

(следва)

МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО

Екоанархизъм или глобална катастрофа?
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Задачата 
на левите е 
да заменят 
неравенството 
на еднаквите с 
равенството на 
нееднаквите


