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АКО ПРОМЕНЯХА НЕЩО, ЩЯХА ДА ГИ ЗАБРАНЯТ

Нищетата на 
демокрацията
НЕДОВОЛСТВОТО ОТ ВЛАСТТА РАСТЕ, 
НО ЗАСЕГА  НЕ  НОСИ ПР ОМЯНА
Имам един приятел, бай Пет-
ко се казва. Когато демокра-
цията дойде у нас преди пове-
че от три десетилетия, бай 
Петко беше в разцвета на си-
лите си. Тогава той отиде и 
гласува. За промяната. Днес, 
тридесет години по-късно 
бай Петко вече е уморен чо-
век, но все още чака промяна-
та да дойде. Казва, че ако му 
хареса, пак ще гласува за нея.

Изборите не донесоха 
промяна

Четиридесет и петото „на-
родно” събрание стартира на 
15 април и приключи безслав-
но на 5 май сред „силен шум, 
ръкопляскания и викове у-у-у”. 
За краткия си живот успя да 
донесе само малко промяна. 
Пипна изборния кодекс – въве-
де машинно гласуване, нама-
ли хората в ЦИК, погрижи се 
за демокрацията в чужбина и 
малките населени места. Съз-
даде комисия за организация-
та и дейността на народно-
то събрание и комисия за ре-
визия на предишната власт.

Това са малки промени, но 
от голямо значение за хора-
та в 45-тото народното съ-
брание. Преди всичко те се 

погрижиха за демокрацията, 
тоест за участието си в 46-
тото народно събрание. По-
наместиха изборния кодекс, 
така че да увеличат шансове-
те си да бъдат избрани отно-
во. Понаместиха правилника 
за дейността на НС, така че 
участието да им е по-прият-
но. Пораздухаха прегрешения-
та на предишната власт, за 
да изглеждат като борци за 
справедливост в очите на из-
бирателите.

За бай Петко обаче промя-
на няма. Той не се вълнува от 
новите избори  – щом не са 
ги забранили досега, значи не 
тревожат властта.

Демокрацията е в 
перманентна криза

… А уж изглеждаше, че власт-
та има от какво да се трево-
жи. Най-силната партия, ГЕРБ, 
която доскоро управляваше 
еднолично страната, получи 
подкрепата на едва 12% от 
населението. С основание мо-
жем да кажем, че огромната 
част от останалите 88% не 
я одобряват. Дори сред гласу-
валите за ГЕРБ платеният  – 
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ГЛЕДНА ТОЧКА

Анархията изисква 
високо ниво на култура
ЗА ТЕОРИЯТА И ИСТОРИЯТА НА АНАРХИЗМА РАЗКАЗВА 
ДОКТОРЪТ НА СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ АЛЕКСАНДЪР ШУБИН
Какво представлява анар-
хизмът от научна гледна 
точка? Кои социални дви-
жения са анархистически?

Анархизмът е учение за об-
ществото, при което държав-
ните структури са заменени 
с органи на самоуправление и 
пряка демокрация. Такова об-
щество се нарича общество 
без власт, тоест анархия. 
Обществото без власт не е 
нито хаос, нито бандитизъм, 
нито междуособици.

Днес думата „анархия” чес-
то – и напълно погрешно! – се 
използва за някакъв социален 
разпад – например за Либия или 
Източна Украйна.

За да има анархия, трябва 
да има високо ниво на култура. 
В крайна сметка, за да органи-
зира живота си сам сред други 
хора, човек трябва да се въз-
държа от конфликти с тях.

Така от гледна точка на 
анархизма във всяко обще-
ство, което върви към анар-
хия, е важно гражданските 
права и свободи да се разви-
ват едновременно със социал-
ните права.

Имате предвид наред с 
неща като самоуправле-
нието в предприятията 
например?

Да. Има такова направле-
ние, това е синдикализмът. 
Неговите идеолози считат, 
че работниците могат сами 
да управляват производство-
то. В първите години на Ис-
панската гражданска война, 
от лятото на 1936 г. в Ката-
луния и Арагон цялата иконо-
мика е под контрола на проф-
съюзите, където анархосин-
дикалистите са най-влиятел-
ни. Работническите колекти-
ви управляват фабриките и на 
вълната на своя ентусиазъм 
успяват да преодолеят капи-
талистическата система и 
да установят по-човешки вза-
имоотношения помежду си.

Възможно ли е обаче 
този ентусиазъм да се за-
държи и занапред?

Опитът несъмнено показ-
ва, че след емоционалния по-
дем в началото на револю-
цията връх взема рутината. 
Поддържането на самоорга-
низация в продължение на го-
дини не е лесно и затова се из-
исква високо ниво на култура. 
Следователно се нуждаем не 
само от борба за освобожда-
ване от авторитаризма и ка-
питализма, но и от развитие 
на културата на самоуправле-
ние.

Човек трябва да бъде сво-
боден не само „от”, но и сво-
боден „за” нещо  – трябва да 
разбере защо живее. Заедно с 
борбата за нивото на потреб-
ление, в живота му трябва да 
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по един или друг начин – вот 
вероятно е доминиращ.

В младостта на бай Петко 
уж въведохме демокрация. Уж 
заменихме тоталитаризма с 
многопартийност и разделе-
ние на властите. Ето обаче, 
че тридесет години по-късно 
една партия не просто се е 
окопала във властта, но така 
е покрила законодателната, 
изпълнителната, съдебната и 
дори „четвъртата” власт под 
крилото си, че не могат да гъ-
кнат. Същите подлеци, кои-
то пишеха доноси един срещу 
друг, за да влязат в БКП, а по-
сле си вадеха досиетата, за 
да се укрепят в нейните „де-
мократични” отрочета, днес 
се кълнат в ГЕРБ, антикому-
низма и традиционните цен-
ности. Плурализъм няма дори 
в корупцията! Престъпни-
те групировки от началото 
на прехода бяха консолидира-
ни до една единствена, коя-
то, овладяла цялата държава, 
вече откъсва и изяжда собст-
вените си милионери в прис-
тъп на ненаситна лакомия.

Всичко това не остана не-
забелязано. Показаха го избо-
рите на 4 април. Още по-до-
бре го показаха обаче проте-
стите през лятото, когато 

много хора спонтанно излязо-
ха на жълтите павета, възму-
тени от безпардонното по-
газване на илюзията за демо-
крация, която все още витае 
в главите им. Разбира се, про-
тестите бяха ръководени, до-
колкото е възможно, от ста-
ри „нови лица”, но огромната 
част от протестиращите 
бяха млади и вече не толкова 
млади хора, които вярваха в 
демокрацията. В разделение-
то на властите, според кое-
то не може прокурорът да 
тъпче публично президент-
ската институция. Във вър-
ховенството на закона, спо-
ред който не би трябвало пла-
жовете на страната да бъ-
дат частна собственост на 
олигарсите. Ако оставим на-
страна наивните им либерал-
ни илюзии, под тях ще видим 
да кипи автентичният гняв – 
или може би страх – на хора-
та, които виждат как надеж-
дата им за справедливост 
рухва.

Бай Петко отдавна не се 
надява на либералната демо-
крация и затова не остана 
разочарован от поредния пар-
ламентарен експеримент. По-
вечето гласоподаватели, кои-
то се надянаха на поредните 
си избраници, обаче остана-
ха разочаровани от неспособ-

ността за промяна. От 240 
депутати 165 официално не 
бяха част от предишното уп-
равление и все пак не успяха да 
коригират нищо в държавата.

Маските падат

Бихме могли да посочим ред 
причини за това и дълго да ги 
анализираме. Например бихме 
могли да кажем, че новите 
лица в парламента, дори нови-
те партии, нашумели покрай 
протестите и оглавили недо-
волството, по същество са 

стари муцуни, които от дъл-
ги години са част от статук-
вото в една или друга власт. 
Че тоталитарната власт на 
ГЕРБ и свързаната с нея оли-
гархия не може да бъде лесно 
превъзмогната с изборен ре-
зултат. Че новите народни 
избраници предадоха обеща-
нията си също като стари-
те. Че предпочитат да си оп-
итат късмета за по-добър ре-
зултат на следващите избо-
ри, вместо да направят нещо 
полезно за страната…

Във всичко това обаче се 
проявява един много по-зна-
чим фактор, който не може 
да бъде заобиколен, въпреки 
всички илюзии в главите на 
гласоподавателите и всички 
добри намерения на народни-
те избраници. Това е фактът, 
че представителната демо-
крация отдавна е изиграла 
ролята си като двигател на 
промените в обществото. 
Както тук, така и в тъй на-
речените „развити демокра-
ции” политическите сили не 
са способни да донесат ради-
кални промени и да изведат 
обществото извън лапите 
на малцината олигарси, кон-
тролиращи държавата. Защо-
то олигарсите контролират 
и политиката. Хората знаят 
това, но отчаяно търсят из-

ход, който да запази жива илю-
зията им за власт на народа – 
било чрез избора на някой кло-
ун, било чрез напускане на ЕС, 
било чрез подкрепата за рели-
гиозни фанатици.

Големият въпрос на наше-
то време е докога тази илю-
зия ще оцелее. За поддържа-
нето ґ са мобилизирани огро-
мни ресурси – от медийната 
машина на Холивуд до тъмна-
та изборна стаичка в малко-
то индийско селце. И все пак, 
тя се разпада безвъзвратно. 
Всяко ново предизвикател-
ство, всяка икономическа кри-
за, пандемия или война, всяко 
поредно обогатяване на оли-
гархията изобличават в очи-
те на хората представител-
ната демокрация като сред-
ство за контрол върху тях. 
Някой ден ще има повече хора 
с камъни в ръце на улицата, 
отколкото с хартийки пред 
изборните урни. Тогава про-
мяната ще дойде, дори у нас – 
не с резултатите от избори-
те, а въпреки тях. Въпреки че 
е забранена. И ако тази про-
мяна наистина донесе народо-
властие, бай Петко ще оста-
не доволен. Ще отиде да гла-
сува по някакъв въпрос. Защо-
то тогава гласът му ще има 
значение. •

Наблюдател
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ГЛЕДНА ТОЧКА

Анархията изисква високо ниво на култура
влязат науката и творчест-
вото.

В същото време анар-
хизмът е бил популярен в 
бедни, селскостопански, 
икономически неразвити 
страни – Испания, Италия, 
Украйна. Има ли тук проти-
воречие с изискването за 
развити хора, които създа-
ват проекти?

Интересът към анархизма 
наистина може да бъде лави-
нообразен в такива бедни  – 
но не изцяло аграрни  – стра-
ни. В тези три, към които мо-
жем да добавим и други регио-
ни по света, се осъществява 
преход към индустриално об-
щество. Преходът от тра-
диционното към индустриал-
ното общество кара човек да 
променя коренно своя живот, 
да поема огромно количество 
информация. Когато човек се 
пресели от държава от „Тре-
тия свят” в голям град, той 
асимилира количество инфор-
мация, сравнимо с това, кое-
то научаваме през първите 
години от живота си.

Да, обществените порядки 
се преобръщат, но и умовете 
стават по-пъргави. Такъв пре-
ход дава шанс най-смелите 
социални проекти да се осъ-
ществят, но дали ще укреп-
нат по-нататък вече зависи 
от развитието на култура-
та, което носи – или не носи – 

революцията като свое по-
следствие.

Може ли да се каже, че 
първата половина на 20 век 
с анархистическите про-
екти в Испания и Украйна 
(Махновщината) е „златна-
та ера” на анархизма?

Според мен е по-голяма 
като география и по-продъл-
жителна като време. Теория-
та на анархизма е много попу-
лярна например във Франция 
и Латинска Америка в края на 
19 и началото на 20 век. Най-
големият синдикат във Фран-
ция в началото на миналия век 
е анархосиндикалистки. Мощ-
но анархистко движение се 
развива в Аржентина, Мек-
сико и Бразилия, но неговата 
популярност е съпътствана 
от опростяване на теория-
та. Анархистите хвърлят в 
недрата на многомилионните 
маси не конструктивна тео-
рия, а радикални протестни 
лозунги.

В Русия по време на Граж-
данската война има множе-
ство анархистически движе-
ния и направления – например 
Тряпицин в Далечния изток, 
Новоселов и Рогов в Сибир. 
Те обаче са победени и то не 
само защото както белите, 
така и червените, фашисти-
те и либералите действат 
срещу анархистите. Ако раз-
гледаме по-задълбочено съд-
бата на анархизма, ще видим, 
че модернизацията на про-

мишлеността не насърчава 
възприемането на анархизма. 
Неговият разгар е в периода 
на индустриализация, кога-
то вчерашният селянин идва 
във фабриката, но когато ра-
ботникът вече е свикнал с 
фабричната дисциплина, тех-
нократичните теории като 
марксизма получават пре-
димство. (Руският случай оп-
ровергава тези твърдения  – 
б. прев.)

Тоест довчерашният за-
наятчия или собственик на 
парче земя, който е свикнал 
да се самоуправлява, се пре-
връща в бездушно винтче в 
производството?

Да, и това остава актуал-
но за антиавторитарните со-
циалистически идеи дори след 
поражението на най-радикал-
ната им форма – анархизмът. 
Социализмът, който води на-
чалото си не от Маркс, а от 
Прудон и народниците, може 
до голяма степен да смекчи 
безчовечността на индустри-
алния капитализъм и да улесни 
по-нататъшното движение 
на човечеството в 21 век.

Нещо повече, опитът на 20 
век принуждава марксистите 
и другите социалдемократи 
да се поучат много от своите 
анархистически противници, 
а анархистите от своя стра-
на – да обогатят своите те-
оретични постижения с поуки-
те от отрицателния опит и 
краха на марксистите.

Хуманистичният протест 
на анархизма оставя своя от-
печатък върху цивилизацията 
като един от факторите за 
възникването на социалната 
държава. Днес индустриално-
то общество е грохнало, не 
може да продължава по-ста-
рому, бъдещето е под въпрос 
и тук се появява възможност-
та за възраждане на антиав-
торитарния социализъм или 
анархизма на високоинтелек-
туално ниво.

Гореспоменатата Мах-
новщина се възприема у нас 
като „слободия” без никак-
ва власт и ограничения. На-
истина ли е било така?

Махновското движение е 
сложна организирана систе-
ма. Да, Махно командва армия-
та – понякога авторитарно, – 
но силите му побеждават и 
бели, и червени. Населението 
обаче не се самоорганизира 
по нареждане на Махно, а се 
ръководи от опита на общи-
ните. На фронта Махно може 
да се съюзява с болшевиките 
или да се бие срещу всички, 
но вътрешната основа на не-
говия проект са свободните 
съвети, избирани от селяни-
те – техни са основните пра-
вомощия. На територията на 
махновците през 1919 г. всич-
ки поддръжници на съветска-
та идея  – анархисти, болше-
вики и леви социалреволюцио-
нери – могат свободно да аги-
тират.

Основните политически и 
икономически решения се взе-
мат от Конгреса на Съвети-
те. Селяните получават земя, 
част от земята е обединена 
в кооперативи. Основният въ-
прос за Конгресите е отно-
шението към ЧК и система-
та за изземване на храните. 
Анархистите, разбира се, са 
против. Въпреки че Махно е 
анархокомунист, както него-
вата практика, така и по-къс-
ният експеримент в Испания 
не изключва напълно пазарни-
те отношения: те просто на-
сърчават работниците да ра-
ботят за себе си, а не за капи-
талиста или държавата.

Други предполагат, че 
схемата със свободните 
Съвети и техния Конгрес 
работи само в малки реги-
они…

Махновската територия 
е колкото Белгия. Белгия ма-
лък регион ли е? Те контро-
лират Екатеринослав (Днеп-
ропетровск) и Александров-
ск, днешната Запорожска 
област, част от днешните 
Днепропетровска, Донецка, 
Луганска и Херсонска област. 
Това е територия на една 
средноголяма европейска дър-
жава.

Имало ли е обаче някаква 
перспектива за прехвърля-
нето на модела на селски-
те съвети в градовете?

» » » продължава от страница 1
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Някой ден ще 
има повече хора 
с камъни в ръце 
на улицата, 
отколкото с 
хартийки пред 
изборните 
урни. Тогава 
промяната ще 
дойде, дори у нас
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ГЛЕДНА ТОЧКА

Анархията изисква високо ниво на култура
На тази територия има 

градове – Днепропетровск на-
пример, тогавашният Екате-
ринослав. Освен това в цен-
търа на движението  – Гуляй-
Поле – има промишлени пред-
приятия, металургия. Самият 
Махно е бил работник.

Това Донбас ли е?
Не, това е различен реги-

он. Актуалните събития в 
Източна Украйна са близо до 
него. Пресечните точки са 
градовете Волноваха и Мари-
упол на запад, които Махно 
превзема. Също Старобелск 
в Луганска област, където се 
установява за известно вре-
ме за североизточната кам-
пания, когато сключва спора-
зумение с болшевиките през 
1920 година.

Донбас тогава е болшевиш-
ка сфера на влияние. В Махнов-
ската територия преоблада-
ва леката промишленост и 
това е много интересно от 
гледна точка на постиндус-
триалната перспектива на 
анархизма, по-специално за 
връзката между града и про-
винцията.

Било ли е възможно анар-
хизмът да се превърне в ал-
тернатива на болшевиш-
ката власт на цялата те-
ритория на бившата Руска 
империя, ако споразумение-
то с болшевиките от Ста-
робелск се беше разпрос-

тряло върху по-големи те-
ритории?

След споразумението от 
Старобелск анархистите и 
социалреволюционерите, кои-
то приемат да се съобразя-
ват с тези правила, могат да 
се кандидатират за Съвети-
те в Украйна. Болшевиките 
обаче нарушават споразуме-
нието малко след съвместна-
та победа с махновците над 
Врангел. Тогава анархизмът 
не може да изиграе ролята на 
алтернатива на болшевизма, 
но се превръща в лявото кри-
ло на широка коалиция, която 
надига глава през 1921 г. – го-
дината на Кронщад, въста-
нието на Антонов в Тамбов-
ска област, въстаническите 
движения в Украйна и Сибир, 
партиите на меншевишките 
и социалреволюционерите. 
Разцепване на болшевиките 
също е било възможно – сред 
тях има привърженици на де-
мократичния социализъм.

На теория е било възмож-
но да се създаде ляв фронт от 
леви комунисти и социалрево-
люционери (есери) до анархи-
сти или дори още по-широк. 
При евентуален политиче-
ски успех на този ляв фронт 
в дългосрочен план пак щяхме 
да извървим пътя на модер-
низацията, но това нямаше 
да бъде кървавият сталински 
път, а революционният път 
на селяните и есерите с го-
лям компонент на анархисти-

ческо самоуправление. Подоб-
на перспектива се разкрива и 
в Испания през 30-те години.

Основните съперници 
на анархистите от „левия 
фланг”  – марксистите  – 
често говорят за научна-
та основа на своите идеи, 
според която безкласови-
ят комунизъм е неизбе-
жен. Анархистите имат ли 
нещо подобно?

Искам да отбележа, че осно-
вателите на анархизма  Пиер 
Жозеф Прудон, Михаил Баку-
нин и Пьотър Кропоткин  са 
изключителни учени. Те прос-
то стигат до различни изводи 
от своите наблюдения върху 
социалните процеси. Анархи-
змът и марксизмът водят не 
само емоционален, но и научен 
спор, в който печелят едни-
те или другите, а понякога 
резултатът е следствие от 
тяхното сближаване. (Кога и 
къде? – б. прев.)

Все пак изглежда, че 
марксизмът е в криза, при-
чинена от смъртта на 
СССР…

Това е така, въпреки че ня-
кои марксисти смятат, че 
Маркс не е отговорен за моде-
ла, който се установи в СССР.

Означава ли това, че со-
циализмът и социалният 
протест на 21 век ще бъ-
дат анархистически, за-
щото дори социалисти-
те днес вземат много от 
анархистите – интересът 

към пряката демокрация, 
самоуправлението и пр.?

Протестът както винаги 
ще бъде разнообразен: социа-
лен, за човешки права и нацио-
нален. Борбата за напредък 
през 21 век обаче ще бъде со-
циалистическа, защото част 
от човечеството вече опи-
та марксизма, но социалис-
тическо общество  – без по-
тисничество и господство  – 
все още не е възникнало. Дви-
жението към бъдещото об-
щество ще синтезира както 
анархистки, така и марксист-
ки и постиндустриални идеи.

Както анархизмът, така и 
марксизмът се стремят към 
общество без експлоатация, 
без господство и потисни-
чество, към общество на сво-
бода на многостранно разви-
ти личности. Към свобода оба-
че не може да се премине чрез 
деспотизъм – това беше дока-
зано категорично от опита на 
СССР и Китай, където след го-
лемите „скокове” в „светлото 
бъдеще” последва типично ка-
питалистически „упадък”.

Свободата и солидарност-
та може да бъдат постигна-
ти само чрез системно осво-
бождаване. Ако хората при-
знават това, няма значение 
как се наричат. Важно е не да 
се популяризират догматични 
постулати, а да се съпоста-
вят теоретичните разработ-
ки с днешните реалности на 
информационната революция.

Днес поне частично не 
сме ли в постиндустриал-
ното общество?

Засега ми се струва, че виж-
даме само неговите зачатъци 
и издънки. Ако сравним насто-
ящия преход към постиндус-
триално общество с прехо-
да към индустриалното, през 
който някога преминава Евро-
па, то ние живеем в 16 век 
на постиндустриално обще-
ство. Току-що са формулирани 
идеите на „реформацията” и 
тук-таме започват да се съз-
дават „манифактури”. Постин-
дустриалната реалност те-
първа се заражда. Предстои 
ни дълъг път.

Нямате ли усещането, 
че анархизмът загърбва 
глобалните идеи и затъва 
в „дребнотемие” – борбите 
за правата на малцинства-
та, за околната среда и пр.?

Това днес е избор на част 
от анархистите, социалдемо-
кратите и либералите: стра-
тегическите проблеми да се 
заменят с тясно тактиче-
ски, да се решават линейни 
уравнения с едно неизвестно. 
Съвременният свят трябва 
да се разглежда като сложна 
система от взаимосвързани 
явления, ако искаме да разбе-
рем как да го променим. Тога-
ва стратегията на освобож-
дението ще бъде неразривно 
свързана както с „дребните”, 
така и с „големите” теми. •

Превод СМ
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НОВО АНАРХИСТКО ИЗДАНИЕ

Анархията работи на аудиокнига
През 2010  г. колектив от 
хора, организирани от ФАБ, 
издадоха книгата Анархията 
работи на Питър Гердерлус в 
електронен вид. Днес тя вече 
може и да се изслуша, благо-
дарение на Христо, с когото 
имахме удоволствието да 
срещнем читателите през 
октомври под псевдонима El 
Freegano.

По повод новото издание 
на книгата, от екипа на ра-
дио ЕРА записахме интервю 
с Христо, което може да се 
чуе от нашата страница във 
Facebook и канал в YouTube. Тук 
предлагаме първата версия 
на разговора, която по техни-
чески причини не успяхме да 
публикуваме в мултимедиен 
вид.

Христо, защо точно ау-
диокнига? Защо трябва да 
я слушаме, като можем да 
я прочетем?

В последните няколко го-
дини доста често слушам ау-
диокниги. Много ми е удобно, 
особено когато пътувам или 
се возя нанякъде… Вечер след 
работа, като си лягам, си пус-
кам да слушам нещо и е дос-
та по-неангажиращо и при-
ятно, отколкото да се кьора-
вя пред някоя книга или мони-
тор. Може би това е една от 
причините. Аудиовариантът 
е по-лесен и приятен за слуша-

не, не изисква толкова усилия 
и е по-лесно смилаемо за съ-
временната култура. Млади-
те хора, както и доста мои 
приятели, слушат много ауди-
окниги и доста популярните 
в момента подкасти. Идеята 
е да си пуснеш и да слушаш, 
докато правиш нещо, което 
не ти ангажира вниманието 
толкова силно.

Имам един приятел, който 
е пчелар, и той ми вика: Аз си 
подготвям кошерите и съм си 
пуснал някой подкаст и си слу-
шам докато бачкам! Опреде-
лено е добро попълнение. Раз-
бира се, хартията е класика – 
и на мен ми харесва да седна, 
да разгръщам страниците и 
да чета, но и аудиовариантът 
е добър.

Колкото до книгата, реших 
да я запиша, защото самата 
тя много ми хареса и познавам 
автора. Той идва в България, в 
София през 2007 година. Тога-
ва обикаляше из Европа и пра-
веше нещо като представяне 
на първата си книга. Говорих-
ме главно за нейната тема – 
как ненасилието подпомага 
държавата и я пази (How non-
violence protects the state). На 
запад от България пацифист-
кото движение е много силно 
и разни анархистки блокове, 
които са малко по-войнстве-
ни и биха влезли в схватка с 

полицията, биват заклеймява-
ни като терористи или про-
валящи протеста. Той беше 
изкарал много хубави приме-
ри как, благодарение на войн-
ствената съпротива, са се 
случили много промени, които 
впоследствие биват неглижи-
рани от пацифисткото дви-
жение. Дори говореше за Ма-
хатма Ганди и как хората са 
казвали, че той е направил ре-
волюцията, а всъщност тога-
ва е имало много войнствени 
групи, който са предприемали 
преки войнствени акции сре-
щу статуквото. Така че той 
(Питър) е готин човек, аз съм 
му фен и книгата ми хареса 
много. Наистина е страхот-
но въвеждащо четиво за не-
запознатите с анархистката 
идея и практика!

Какво се случва сега с 
този човек? Издал ли е 
нещо ново?

Да, аз следя работите му и 
има няколко книги след това. 
Също така пише доста под-
робни статии. Беше напра-
вил една с разсъждения – мно-
го подобни на тези на Георги 
Константинов  – за влияние-
то на технологиите и как се 
променя светът, как трябва 
да се промени и анархистко-
то движение и движенията за 
социална промяна. Преди 2 или 

» » » продължава на страница 4
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МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО

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

Съвременният германски ко-
лектив Niederkaufungen може 
да се счита за пример за ис-
тинска самоуправляваща се 
комуна. Близо до Касел, тя 
е създадена през декември 
1986  г. и през 1995  г. в нея 
вече живеят 50 възрастни и 
16 деца. Възнамерява да про-
дължи да расте. Принципи-
те на комуната са: идейният 
анархизъм, съвместното зе-
меделие, вземането на реше-
ния въз основа на консенсус, 
колективни структури на 
бита и труда, разрушаване 
на семейната и половата йе-
рархия. Трудът е организиран 
на принципа, че произвеждани-
те продукти и услуги тряб-
ва да бъдат екологични и со-
циални. В Niederkaufungen има 
детска градина (интегрирана 
и смесена по възраст), стро-
ителна, дърводелска, ключар-
ска, шивашка и кожарска ра-
ботилница, заседателна зала, 
столова, архитектурно бюро, 
предприятие за биоградинар-
ство, животновъдно стопан-
ство, печатница и пр. Всич-
ко това се прави от отдел-
ни трудови групи. Създава се 
пенсионна система. Особе-
ност на комуната е съвмест-
ното управление на стопан-
ството (всички решения се 
вземат на общ пленум). Члено-
вете ґ говорят за „общо сто-
панство”, а не за „обща каса”, 

обикновено предназначена за 
специфични цели. В общото 
стопанство има само една 
каса. В нея се внася и от нея се 
взема за всичко. Всеки има ра-
вен достъп до нея. Частни до-
ходи няма. Подаръци, хонорари 
и др. отиват в общия „кюп”. 
Няма начин да се правят дру-
ги разходи, освен от общата 
каса. Що се отнася до произ-
водството, общото стопан-
ство включва споразумение за 
работното време, за форма-
та на производството, пред-
лагането на услуги и квалифи-
кацията на работещите. За 
потреблението общото сто-
панство изисква споразуме-
ние относно потреблението 
и потребностите, изяснява-
не как възникват нуждите и 
какви ще бъдат последиците 
от задоволяването на моите 
нужди. В комуната няма иму-
ществени разлики.

В Niederkaufungen потреби-
телските, инвестиционните 
и производствените активи 
се споделят. Първият „кюп” се 
формира от месечния доход 
на комуната; в същото вре-
ме се спазва следният прин-
цип: той не трябва да бъде 
по-малък от средните годиш-
ни разходи. Средствата за ин-
вестиции и производство се 
формират от социализирана-
та собственост на членове-
те на комуната, която те са 
регистрирали при присъединя-
ването си към нея. Тези сред-

ства се използват само за за-
купуване и обновяване на сгра-
ди и за инвестиции в сферата 
на труда, но в никакъв случай 
за потребителски нужди. Ко-
муната съзнателно отхвър-
ля принципа на строго израв-
неното потребление и уста-
новява принципа на разпреде-
ление според нуждите. Инте-
ресното тук е, че опитът на 
комуната Niederkaufungen до-
казва, че в условията на от-
крито и съвместно обсъжда-
не на всички проблеми злоупо-
требите са изключение, хора-
та се учат съзнателно и от-
говорно да се отнасят към 
своите нужди, да ги обсъждат 
и разбират. Всеки член на ко-
муната сключва договор с нея 
за това какво може да вземе, 
ако я напусне; той се одобря-

ва с консенсус. Всеки месец в 
общината се съставя баланс, 
от който става ясно какви са 
доходите (от собствените 
сфери на труда, от външна 
работа, хонорари, обезщете-
ния за безработица, подаръци, 
детски надбавки и др.) и какви 
са разходите (за храна, книги, 
пътуване, джобни пари, наем 
и др.). При посочване на разхо-
дите не се записва кой точно 
ги е направил; тези, които же-
лаят да разберат, могат да 
проверят в касовата книга. 
За разходи над 200 евро тряб-
ва другите да бъдат предва-
рително уведомени, за да мо-
гат да посъветват дали е 
възможно да се купи някъде 
по-евтино. По-големите раз-
ходи (за пътувания, компютри 
и др.) подлежат на одобрение 
от пленума: обикновено те се 
отчитат и ако никой не възра-
зи през следващите седмици 
и на следващия пленум, въпро-
сът се счита за решен. Всяка 
работна група представя до-
клад веднъж годишно, като 
отчита своите приходи, раз-
ходи, работно време, плани-
ране на развитието. Всичко 
това се счита за важна част 
от информационната култу-
ра в комуната, на която се 
отделя много внимание.

Дотук става дума по-ско-
ро за експерименти на мал-
цинствата, а не за напълно 
освободени пространства, 
тъй като в отношенията си с 

„външния” свят комуни, кибуци 
и други алтернативни едини-
ци обикновено съхраняват за-
коните на господстващите 
стоково-парични отношения. 
Това ограничава и частично 
изкривява завоюваната сво-
бода. Например по-голямата 
част от кибуците – дори след 
като са установили чисто ко-
мунистически отношения въ-
тре – търсят да реализират 
своите продукти на пазара 
навън. В резултат на включва-
нето им в процесите на разде-
ление на труда, много от тях 
са принудени да преразгледат 
предишните норми на само-
управление и правила за взе-
мане на решения в посока към 
по-висока икономическа ефек-
тивност, интензификация, 
специализация, концентрация 
на пълномощията и др. Това 
е типична ситуация, когато 
пазарният принцип открито 
подкопава принципа на само-
управление, налага своята ло-
гика на печалбарство и гос-
подство. (Това в крайна смет-
ка довежда до пълното израж-
дане на движението на кибу-
ците, до превръщането им в 
чисто търговски предприя-
тия с твърда йерархична сис-
тема на управление. Същото 
се случва и с повечето „алтер-
нативни проекти” от 70-те 
години на XX век).

Всички изолирани и локални 
опити за постигане на свобо-
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3 години пък беше публику-
вал една много дълга статия 
в сайта на CrimethInc. Така че 
продължава, да!

Между другото, след като 
беше в Европа, остана да жи-
вее в Испания, където е завър-
шил и книгата – в заключение-
то си той обяснява за проце-
са на писане. Тогава обаче си 
имаше и неприятности  – в 
Испания се провеждаха голе-
ми протести, не знам точно 
за какво, и са гръмнали някак-
ви пиратки или бомбички и по-
лицаите набедили него. Има-
ше дело, щяха да го вкарват в 
затвора и докато се водеше 
това дело, около 2 или 3 го-
дини не му даваха да напусне 
страната. Размина му се, все 
пак той не беше виновен, но 
не знам дали е още в Испания.

Ако сравним тази книга 
с останалите, които изда-
ваме на хартия – например 
тази на Елизе Реклю (друга 
книга, която ти направи), – 
защо избра да запишеш 
точно Анархията работи, 
а не примерно един Кропот-
кин, Елизе Реклю или Се-
бастиан Фор?

Защото тези класици, да 
речем, са важни за някого, кой-
то се интересува от анархи-
зъм, но там е предимно тео-

рия. Тази книга обаче показва 
реални примери, в които анар-
хията работи, и то дори не в 
анархистки групи, а в различ-
ни общества, различни общ-
ности. През цялата човешка 
история до днес повечето от 
примерите вече не същест-
вуват, но някои все още ги 
има. Освен това много ми ха-
реса как той е структурирал 
цялата книга. За напълно не-
запознатите в тази област 
хора това е едно страхотно 
представяне на анархизма и 
то най-вече като практика. 
Анархистката теория и фи-
лософия понякога е прекале-
но тежка. Имам приятели, на 
които съм давал книги, напри-
мер тази на Кропоткин – Вза-
имопомощта, фактор на ево-
люцията… И моят приятел 
вика: Абе, четох я, не знам до 
коя глава, но е много тежка и 
просто не мога да продължа! 
Това, което е написал Кропот-
кин, си е академичен научен 
труд. Докато тук на прост 
език е казано как може да се 
организира животът по раз-
личен начин във всяка една 
сфера: икономически, полити-
чески, екологично… Има много 
хубави примери и за мен беше 
нещо като „АБВ” въвеждане в 
анархизма.

При по-научните трудове, 
където наистина трябва да 

се размишлява върху написа-
ното, е по-добре да се четат. 
В тази книга обаче всяка гла-
ва е като отделен въпрос и на 
всеки въпрос отговорът е ис-
тория, която разказва как да-
дено общество се е справило 
със съответния проблем. За-
това е смилаемо и лесно за 
възприемане.

А как би препоръчал да я 
слушаме? От началото до 
края, на части или ако чо-
век го интересува конкре-
тен въпрос, може просто 
да отиде да си го чуе?

Може, както ти каза, ако 
го интересува конкретен въ-
прос, просто да изслуша него. 
Иначе книгата си има струк-
тура и е хубаво първо да се 
чуе въведението, особено за 
незапознатите. Може оба-
че и просто да се погледнат 
главите и ако някой въпрос съ-

буди интереса на слушателя, 
да си го пусне отделно. Ина-
че има конкретна структу-
ра, да. Затова аз записах вся-
ка глава отделно и ги напра-
вих като общ архив, който се 
сваля, за да може, на какъвто 
и плейър да си го пуснеш, да си 
пуснеш някоя отделна глава.

Какъв е начинът човек да 
стигне до книгата?

Може да се свали, в anarchy.
bg, а освен това аз съм качил 
в моя канал в YouTube на ви-
део отделните раздели. Там 
отделните глави са като от-
делно видео. Може да се слу-
шат онлайн, но в описанието 
под тях съм сложил и линк за 
сваляне на този архивен файл 
с аудиозаписа и двата елек-
тронни варианта за четене. 
Използвам един сайт archivе.
org, който е много хубав про-
ект, свободен за ползване и 
тези, които са го направили, 
са наши хора. Дори по поли-
тическа линия да не се опре-
делят като анархисти, 100% 
действията им са като на та-
кива.

Имам един последен въ-
прос към теб: ти записа 
тази книга, надяваме се 
хората да я чуят, но после 
какво? Какво правим, след 
като чуем книгата?

Може да се правят много 
неща! Ако някой наистина се 

заинтересува и иска да вклю-
чи анархията в живота си по 
някакъв начин, може да се ор-
ганизират най-различни неща. 
Хората могат да пишат, да 
сформират кухни… В мина-
лото интервю говорихме за 
реални проекти, които рабо-
тят и в България! Ако човек 
иска да промени нещо, може 
да започне на дребно  – може 
да започне в махалата. Може 
да помага на хората в беда, 
да разпространява идеи, как-
то и ние го правим. Може да 
се включи в подпомагането 
на хора, които са в тежко по-
ложение, да покаже солидар-
ност… Да се създаде някакво 
пространство, където да ви-
реят тези идеи, да се органи-
зират различни събития, кои-
то не са корпоративни, ами 
колектив от обикновени хора. 
Анархията работи! Хората 
действат през по-голямата 
част от живота си. Когато 
са с приятели и отиват на 
пикник, там няма някой тар-
тор, който да казва какво ще 
се прави. Те като равни реша-
ват кой какво да вземе и как-
во да прави. Това е най-елемен-
тарният пример за работе-
ща анархия. Не е нужно да има 
някой тартор, който да дири-
жира парада, а всички заедно 
решават и го правят. •

Интервю СМ

НОВО АНАРХИСТКО ИЗДАНИЕ

Анархията работи на аудиокнига
» » » продължава от страница 3

Анархията 
работи! Хората 
действат през 
по-голямата 
част от 
живота си
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МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО

Екоанархизъм или глобална катастрофа?
да са уязвими, те са изложени 
на постоянната опасност от 
интеграция в съществуваща-
та експлоататорска систе-
ма. Стабилността на кому-
налния модел е възможна само 
ако той се разпростира върху 
цели общества, тоест на ма-
кросоциално ниво. За да се слу-
чи това обаче, е необходимо 
масово движение, вдъхновено 
от анархистическите прин-
ципи и способно да извърши 
радикална трансформация на 
съществуващото общество. 
Като пример за подобни дви-
жения е необходимо преди 
всичко да се посочи Испанска-
та революция от 1936-1939 г.

Самоуправляващият се 
анархистически синдикат, 
CNT, наброяващ до 2,5 мили-
она членове по това време, 
играе жизненоважна роля в ис-
панската революция. В рево-
люционна Испания през 1936 г. 
функциите на координация и 
планиране на индустрията 
отдолу са поети от анархис-
тическите профсъюзи, които 
формират отраслови общи 
съвети на делегатите и цен-
трална хазна, за да разпреде-
лят равномерно ресурсите на 
отделните самоуправляващи 
се предприятия. През декем-
ври 1936 г. общото събрание 
на профсъюзите във Вален-
сия решава да координира дей-
ностите на различните про-

изводствени зони с помощта 
на единен общ план, за да се 
избегне вредната конкурен-
ция и непоследователните из-
олирани действия.

Революцията стига най-да-
леч в северния регион Арагон, 
който се смята за „маяк на ре-
волюцията”. Именно тук, на 
територията, където анар-
хистическите милиции под 
командването на легендарния 
революционер Буенавентура 
Дурути водят тежки боеве с 
фашистките войски, са пред-
приети решителни стъпки по 
пътя към свободния комуни-
зъм, макар той никога да не е 
провъзгласяван официално.

В арагонските колективи 
членуват 500 хиляди души  – 
по-голямата част от населе-
нието на региона; те разпо-
лагат с 60% от обработвана-
та земя. Що се отнася до „ин-
дивидите”, които не са члено-
ве на колектива, на конгреса 
през февруари 1937 г. се при-
ема следното решение: тъй 
като дребните собственици, 
които желаят да останат из-
вън колектива, смятат, че са 
способни да работят самос-
тоятелно, те не трябва да 
се ползват от преимущест-
вата на колектива (дотога-
ва им е позволено да използ-
ват колективни стоки и ус-
луги при определени условия). 
Правото им да управляват 
стопанството си по свой на-
чин обаче трябва да бъде за-

четено, ако не пречат на дей-
ностите на колектива. Нещо 
повече, всеки от тях трябва 
да има толкова земя, колкото 
може да обработва сам. Из-
ползването на наемна работ-
на сила е строго забранено.

Арагонските села не са чис-
то селскостопански селища, 
а по-скоро градчета. Каменни 
къщи, жители, които се зани-
мават не само с обработване 
на земята, но и със занаяти, 
местна промишленост и пр. 
Тези предприятия, както и по-
требителските услуги, кул-
турните и образователните 
институции, също са социа-
лизирани. Древните общин-
ски традиции са силни в сели-
щата. Всичко това спомага 
за обединяването на хората 
в свободни териториални и 
икономически общности.

В „колективите” няма ни-
каква йерархия, всички се 
ползват с равни права. Основ-
ният орган за вземане на ре-
шения винаги е редовното ме-
сечно общо събрание на чле-
новете. За текущата коор-
динация на общинския и сто-
панския живот се избират 
комитети, които често на-
следяват предишните рево-
люционни комитети. Техните 
членове – предимно делегати 
от отрасловите секции – не 
се ползват с никакви привиле-
гии и не получават специално 
възнаграждение за работата 
си. Всички те, с изключение 

на техническите секретари 
и ковчежниците, трябва да 
продължават нормалната си 
трудова дейност. Всеки въз-
растен член на „колектива” 
(освен бременните жени) ра-
боти. Трудът е организиран 
на основата на самоуправле-
нието. Бригади по 5-10 души 
решават всички основни тру-
дови въпроси на вечерни сре-
щи. Избраните на тях делега-
ти изпълняват и функциите 
за координация и обмен на ин-
формация с други бригади. В 
много „колективи” се прилага 
принципът на смяна на рабо-
тата, работниците премина-
ват от един отрасъл в друг, 
ако това е необходимо. Про-
мишлените предприятия са 
включени в икономическата 
система на комуните, което 
допринася за съгласуването 
на промишлеността със сел-
ското стопанство. Колекти-
вите са обединени в област-
ни федерации.

Най-важната мярка е пре-
махването на парите. Тук ара-
гонците не се водят от ня-
каква финансова теория, а от 
своите революционни и етич-
ни чувства. През първите 
седмици в много „колективи” 
възнагражденията за труд са 
премахнати изцяло и е въве-
дено неограничено безплатно 
потребление на всички проду-
кти от обществените скла-
дове. По време на война и не-
достиг това не е лесна зада-

ча, особено като се има пред-
вид, че извън „колективите” 
парите остават в обраще-
ние. През септември 1936  г. 
по-голямата част от общи-
ните преминават към така 
наречените „семейни надни-
ци”. Всяко семейство в „колек-
тива” получава равно количе-
ство пари (в зависимост от 
„колектива” около 7-10 пезети 
за главата на семейството, 
други 50% за съпругата му и 
по 15% за всеки друг член на 
семейството). Тези средства 
са предназначени само за за-
купуване на храни и потреби-
телски стоки, а не за натруп-
ване. В много общини са въ-
ведени местни купони вмес-
то националните пари. Трети 
имат карти и купони. Някои 
продукти се раздават почти 
навсякъде с купони (все пак 
се води война), но други (вино, 
зехтин и др.) се дават на мно-
го места без никакви ограни-
чения. В очакване на решение-
то за премахване на парите 
в една трета от всичките 
510 села и градове, приели ко-
лективизацията в Арагон, па-
рите са премахнати и стоки-
те се предоставят безплат-
но от колективния магазин 
по потребителската книжка, 
в две трети са приети съот-
ветни заместители на пари-
те в брой  – бонове, купони и 
пр., валидни само в издалите 
ги общини. •

(следва)
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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
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Как работи Теранос? 
Капитализмът наистина ли 
води до научно-технически 
прогрес?

Компанията наема множе-
ство инженери от различни 
специалности, включител-
но именити специалисти по 
кръвни изследвания. Скъпи мо-
дерни офиси и лаборатории. 
Усмихнати млади умове об-
съждат разработките си в 
непринуден комфорт. Рай за 
„креативното” мислене и съз-
даването на чудеса на техни-
ката.

Това бяха минутите за ре-
клама. Действителността 
изглежда ма-алко по-различно. 
Всички служители подписват 
купища споразумения за кон-
фиденциалност още при пос-
тъпването си, налагани от 
мастити адвокати с огромни 
хонорари, наети от компани-
ята. Комуникацията между 
отделите е забранена, цяла-
та кореспонденция на служи-
телите се следи, достъпът 
до различните части на офи-
са е ограничен с електронна 
система, всички са следени с 
камери и софтуер, инстали-
ран на компютрите им. Всич-
ки тези мерки за закрила на 

„творческата среда” се нала-
гат и следят от Съни, който 
се превръща в главен надзира-
тел на компанията. Всяко на-
рушение на безкрайните пра-
вила веднага води до запла-
хи за уволнение и завеждане 
на съдебни дела от ръковод-
ството. Хората, работещи 
по различните части на една 
поначало невъзможна маши-
на, не общуват помежду си, 
което със сигурност не пома-
га тя да стане дори малко по-
възможна. Машинните инже-
нери не знаят как химиците 
проектират теста, който и 
едните, и другите трябва да 
автоматизират. Естестве-
но толкова умни хора с тол-
кова пари и време все ще из-
мислят нещо полезно за чо-
вечеството, но това е далеч 
от фантастичните въжде-
ления на началството. Всяка 
дреболия, която може да мине 
за изобретение, се патенто-
ва моментално. Сред стоти-
ците патенти на името на 
Теранос има десетки „откри-
тия” от рода на „пластмасо-
ва кутия за епруветки” и „ка-
пак за нея”. Патентован е и 
„наноконтейнерът” за кръвни 
проби, който представлява 
две капилярни тръбички, свър-
зани с малка кухина за проба-
та. Други заявки описват ти-

пичен комбиниран лаборато-
рен анализатор, каквито вече 
има под път и над път. Компа-
нията изглежда е открила, че 
резултатите от тестовете 
може да се качват на сървър, 
който пък може да се свърже 
с интернет – ум да ти зайде! 
Самата Елизабет Холмс се 
мъдри сред авторите на по-
вече от половината патен-
ти. Въпреки скромното си об-
разование и опит тя явно е ко-
рифей в различни области на 
инженерната наука. Неумор-
но набира нови инвеститори, 
участва в телевизионни пре-
давания, рекламни кампании и 
преговори с други производи-
тели на медицинска техника, 
а някъде по трасето се отби-
ва в патентното ведомство 
да тропне на масата две-три 
революционни открития, тъй 
между другото.

Етичен ли е капитализмът? 
Човешки живот в името на 
печалбата?

Теранос започва да прави те-
стове с хора, въпреки че ма-
шината им не става. Тя или 
не може да прави изобщо те-
стове, или връща неточни ре-
зултати, което в медицина-
та на практика е едно и също. 
Грешните резултати за кръв-

ни проби може да имат много 
тежки последици, включител-
но смърт от лечими заболя-
вания. Стигаме до типична-
та ситуация за капитализма: 
шефовете са напълно наясно, 
че бракмата не бичи, казано 
на груб технически език, но за 
това знаят само те (вижте 
по-горе защо  – електронни и 
други дувари, биг брадър, бод-
лива тел, граничарски куче-
та и ров с крокодили); чичко 
паричко (инвеститорите) не 
знае това, но пък те – и тех-
ните адвокати – знаят, че ако 
„фаза изпитвания” не старти-
ра, парІта спира, кранчето 
секва и капиталовложение-
то – което днес е милиони и 
се чака утре да струва мили-
арди – се умножава по нула със 
скоростта на светлината, 
казано на груб физико-мате-
матически език, а преведено 
на груб финансов език – както 
си потривал ръце, почваш да 
щракаш с палци. От едната 
страна е кранчето с парІта 
(в случая цял пожарен кран), а 
от другата  – някакви си ци-
фрички, риск от погрешна ди-
агноза, смърт от лечими за-
болявания и пр. подробности. 
Кое ще натежи или по-точно – 
иска ли питане? Резултати-
те започват трескаво да се 
привеждат във вид удобен за 

смъкване на още кинти и то 
урбулешката. Първо самите 
проби започват да се тест-
ват (за да спестим на чита-
телите краткия курс за лан-
цети, дилуенти, супернатан-
ти и антикоагуланти) „бабеш-
ката” – а не със светкавична-
та „наномашина”,  – за да да-
дат що-годе правдоподобен 
резултат. Основен принцип в 
клиничната лаборатория оба-
че е, че вземеш ли калпава про-
ба, даваш калпав резултат, 
ако ще да я тестваш на зла-
тен апарат. Когато този но-
мер не минава, просто подме-
нят цифрите. Тук е добре да 
спрем за момент и да оценим 
мащабите на абсурда. Инвес-
тиции за стотици милиони, 
най-умните хора, в най-бога-
тата и високотехнологична 
страна на планетата Земя 
и… „трий така с гумичката и 
го поправи”. Тука на битака ще 
те минат по-елегантно. Тера-
нос официално признава над 1 
милион манипулирани теста. 
Даже и този номер не минава, 
защото, да припомним, маши-
ната изобщо не работи. Дър-
жавната агенция в САЩ ану-
лира повече от 8-те милиона 
теста на Теранос.

Типичната ситуация за ка-
питализма става още по-ти-
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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

Лиза Дорфер
На 7 юни 2017 г. нашата дру-
гарка Лиза е осъдена на 7 годи-
ни и половина затвор. Обвине-
нията са за участие в обири 
на банки в Аахен между 2013 и 
2015 г. Едно от основните до-
казателства на обвинението 
срещу Лиза е това, че е анар-
хистка.

Centre Penitenciari de Dones de Barcelona – 
Wad-Ras, Carrer Doctor Trueta 84, 08005 

Barcelona, Spain

Райнер Льонерт
Райнер Льонерт е на 55 го-
дини. Повече от 31 от тях е 
прекарал в различни затво-
ри и психиатрии, в продължи-
телна изолация и „под специ-
ална охрана”. В момента се на-
мира в съдебната психиатрия 

в Бедбург Хау (Северен Рейн-
Вестфалия).

Райнер е затворен в пси-
хиатрия поради „определена 
неспособност и отрицател-
на прогноза за опасност по 
раздел 63 на Наказателния 
кодекс” вследствие на физи-
ческо увреждане, от което е 
пострадал преди 32 години. 
Това води до неофициално и 
явно безкрайно „превантивно 
лишаване от свобода” с дълго-

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

пична. Разбира се, че се нами-
рат служители (скорострел-
но уволнени), които се опит-
ват да предупредят инвес-
титорите за измамите. Дали 
от съвест, дали защото им е 
ясно, че при такива урбулеш-
ки шмекерии няма начин на-
края някой да не опере пешки-
ра, все тая. Те са на ти с ма-
тематиката и насън могат 
да изчислят относителния 
шанс на дребната риба спря-
мо този на едрата накъмто 
опирането на гореспомена-
тия пешкир. Компанията им 
запушва устата със съдебни 
дела. Единствената истина, 
която излиза наяве при тако-
ва „правосъдие”, е кой има по-
вече пари за адвокати. Ясно 
кой. Огромна част от бюдже-
та на корпорацията не оти-
ва за наука, а за хонорари на 
различни мастити адвока-
ти, мачкащи всички, опит-
ващи се да поставят под въ-
прос действията на госпожи-
ца Холмс. На един от нейни-
те служители, Тайлър Шулц, 
и неговото семейство дела-
та струват между 400 и 500 
хиляди долара, всичките им 
спестявания, на косъм са да 
ипотекират и жилището си, 
за да продължат битката с 

правосъдието, което изобщо 
не е сляпо. Няма сляпо, когато 
има кьо раво.

Но хайде, да речем, че за 
всичко са виновни болните 
амбиции на властолюбива 
млада жена, съумяла да подма-
ми наивни богаташи, водени 
от човеколюбиви подбуди да 
подобрят живота и здравето 
на всинца ни. Хайде да не ре-
чем, че ще се изложим: компа-
нията на Елизабет има борд, 
който уж, тоест разписано в 
километричен устав, надзира-
ва как изпълнителният дирек-
тор харчи бюджета. В борда 
на Теранос се мъдрят 12 та-
кива бордови директори, мно-
го богати, много известни, 
но само двама с някакъв хабер 

от медицина и нито един – от 
клинични изследвания, които 
не щеш ли били предметът на 
дейност на компанията. Хай-
де, да речем, че подборът на 
некомпетентни хора в борда 
е нещастно стечение на об-
стоятелствата и причина за 
провала на компанията. Да ре-
чем, че капитализмът си има 
„механизми” да се чисти от 
такива аномалии, че големи-
те играчи на пазара на лабора-
торна апаратура имат бор-
дове с печени спецове, които 
не могат да бъдат подведе-
ни от обаянието на една на-
перена хубавица. Хайде да не 
речем, че пак ще се изложим: 
Елизабет Холмс започва пре-
говори с няколко от най-голе-

мите медицински концерни в 
света. Пред тях е проведена 
демонстрация на живо, раз-
бира се менте както всички 
останали. Въпреки очевидно 
фантастичните обещания, 
номерът минава! Това не е из-
ключение, не е „частен случай”, 
никакви „механизми” не се за-
действат, след толкова ве-
кове печалбарство, фалити, 
гешефти, скандали, балони, 
сривове, финансови кризи и ка-
тастрофи, па да се бяхте „ме-
ханизирали” вече холан! Дого-
ворите са написани и ха да бъ-
дат подписани, но перодръж-
ките замират във въздуха, 
когато излиза статия на жур-
налист, научил за проблеми-
те от няколко редови служи-
тели. Това – разкритието – е 
изключението! Техническият 
директор на Теранос разбрал, 
че продуктът, над който не-
уморно се труди, не работи 
изобщо… близо година след 
като поел поста! Сигурно още 
стърчи втрещен, завалията.

Равносметката

Най-богатите, съответно  – 
според капиталистическата 
теория  – най-умните, пред-
приемчиви и активни членове 
на обществото могат годи-
ни наред лесно да бъдат лъга-

ни и завлечени с огромни суми 
пари от току-що завършила 
гимназията млада дама. Цели-
ят ресурс, похарчен по този 
начин, е дал на човечеството 
цифром и словом една засука-
на пластмасова кутийка. По-
следици от това безумие за 
тях няма – никой от спомена-
тите богаташи не се е разо-
рил поради глупавите си ин-
вестиции. Да не питаме зна-
чи как изобщо са се замогна-
ли с тоя акъл. Единствените 
хора, които виждат измама-
та, са най-обикновени работ-
ници. Въпреки свирепия адво-
катски тормоз, много от тях 
се опитват да предупредят 
мъдрите богаташи за измама-
та, което пряко противоречи 
на основния постулат на капи-
тализма, че всеки трябва да 
гони само личния си интерес, 
което ще доведе до благоден-
ствие за всички, а най-много 
ще благоденстват най-добри-
те. Ако съм успял да ви убедя 
че подобна система е неспо-
собна да подобрява живота 
на огромното мнозинство от 
хората, ви предлагам да се за-
познаете с анархокомунизма 
като единствена за момента 
политическа философия, прин-
ципно различна от капитали-
зма. •

Федерико де Соя
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срочно свръхдозиране на пси-
хотропни лекарства. През 
дългите години зад решет-
ките антифашистките и ан-
тиавторитарни убеждения, 
актове на борба и съпротива 
на Райнер постоянно са обявя-
вани за „патологично състоя-
ние” и „самозаблуда”.

С несломим дух се брани 
срещу системата на затво-
рите, с униженията и терора 
на санитари, доктори, тера-
певти, съдебни експерти, съ-
дии, затворници неонацисти 
и пр., което му коства много 
сили и нерви. През тези три 
десетилетия Райнер обявява 
гладни стачки, прави опити 
за бягство и се съпротивлява 
на различни полицейски части 
и провокации на надзиратели 
и техни помощници неонаци-
сти затворници.

Участва в гладната стачка 
в солидарност с борбата на 
затворниците в Гърция през 
юли 2014 г., многократно от-
казва да взема лекарства и да 
дава проби от урина, поради 
което често е наказван с кар-
цер, завързване и насилстве-
но вливане на лекарства.

Райнер пише и чете мно-
го, изразява своята солидар-
ност с различни борби на би-
вши и настоящи затворници 
като Марко Камениш и Габри-
ел Помбо да Силва. Поддържа 
и търси контакт с различ-
ни проекти и борци срещу за-
творите, осведомява се ре-
довно за днешните борби сре-
щу властта. Търси връзка с 
борещите се хора във и вън 
от затворите по цял свят. 
Публикува свои разсъждения 
както за днешните анархист-
ки борби, особено в Европа, и 
анархистки вестници, така и 

за „класиците” на анархистка-
та теория и практика.

Südlicher Rundweg 20a, Haus F1, Station 1, 
47551 Bedburg Hau, Deutschland

Манфред Петер
На 4 септем-
ври 2020  г. 
Томас Майер-
Фалк пише:

Преди ня-
колко дена ми 
се обади един 
другар и нау-
чих, че Ман-

фред Петер е сложил край на 
живота си.

С Манфред имахме само 
спорадични контакти, но ви-
наги съм следил с интерес не-
говите борбени публикации в 
информационния сайт за за-
творниците (https://www.
gefangenen.info/), последно, в 
брой 431, неговия призив към 
затворник, тормозен в психи-
атрията. Самият той прекар-
ва повече от две десетиле-
тия в съдебна психиатрия и е 
освободен едва преди няколко 
месеца. През цялото това вре-
ме не успяха да му затворят 
устата, описваше с прями и 
силни слова тормоза – и смър-
тта – в психиатричните от-
деления и се бореше за промя-
на на сегашните условия.

„Ботушът на врата” (ци-
тат от стихотворение на 

Томас Браш от 1977 г.) го пре-
следва и след излизането от 
затвора. Първо го изхвърлят 
от жилището, след това бан-
ката му блокира сметката, 
накрая Манфред намира един-
ствения изход в самоубий-
ството.

Гласът му ще ни липсва!
49-годишният Манфред Пе-

тер прекарва зад решетките 
повече от 25 години, послед-
ните в Липщад-Айкелборн. 
Деен съратник на „Автоном-
ните” от 80-те години, той 
продължава кампанията за де-
криминализиране на канабиса. 
Коментира актуалните поли-
тически събития като проте-
стите срещу G20.

Затворен е в редица съ-
дебнопсихиатрични учрежде-
ния, опитва се да получи ус-
ловно предсрочно освобожда-
ване, но му отказват напри-
мер прехвърляне в квартира 
в общежитие. През последни-
те години Манфред отпра-
вя своите пожелания в „Дни-
те срещу затвора” и призиви 
за антифашистка солидар-
ност, редовно критикува от-
вратителното всекидневие 
и структурите, занимаващи 
със съдебна експертиза. През 
юли 2014 г. е публикувана бро-
шура, озаглавена Съпротива-
та иска храброст! В първата 
статия  – Унищожете това, 
което искаме да унищожим  – 
Манфред пише за гладната 
стачка на борците от гръцка-

та съпротива и преживяното 
от него в местата за изтър-
пяване на наказанията.

Томас Майер-
Фалк

Червеният анархист скинхед 
Томас Майер-Фалк отказва да 
сътрудничи с психиатрите. 
Другарят е арестуван за обир 
на банка и е зад решетките 
от 1996 г. След толкова годи-
ни не само че не е освободен, 
но е и прехвърлен в друг за-
твор. От 1998 г. е в Брухзал, 
а от началото на юли 2013 г. 
е затворен „превантивно от 
съображения за сигурност” в 
печално известната преиз-
подня във Фрайбург.

JVA (Sicherungsverwahrungs-Abteilung), 
Hermann-Herder-Str. 8, D-79104 Freiburg, 

Germany •
(следва)
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Краят на 20 век и 
съвремието

Според Андрю Корнел Сам 
Долгоф и други полагат усилия 
да съживят анархосиндиката 
IWW заедно с новите синди-
кални формации като група-
та Рисърджънс (Resurgence  – 
Надигане) от Чикаго и Руут 
енд Бранч (Root & Branch – Ко-
рен и клон) от Бостън; колек-
тивът Анархос на Букчин за-
дълбочава теоретичните 
връзки между екологичната и 
анархистката мисъл; Фифт 
Естейт (Fifth Estate  – Пета 
власт) черпи много от френс-
ката ултралевичарска мисъл 
и се ориентира към критика 
на техниката в края на десе-
тилетието. Междувремен-
но Социалнореволюционната 
федерация на анархистите 
(Social Revolutionary Anarchist 
Federation) свързва хора и кръ-
гове от цялата страна с раз-
множаван на циклостил ме-
сечен дискусионен бюлетин. 
Не по-малко влиятелни за 
анархистките среди, офор-
мили се през следващите де-
сетилетия, обаче са усилия-
та на Движение за ново об-
щество (Movement for a New 
Society, MNS)  – национална 

мрежа от феминистки ради-
кални пацифистки колективи, 
просъществувала от 1971 до 
1988 г.

Дейвид Гребер пише, че в 
края на 1970-те години в се-
вероизточните щати основ-
ният вдъхновител за антияд-
рените активисти – или поне 
основният организационен 
вдъхновител  – е група, наре-
чена Движение за ново обще-
ство (MNS) от Филаделфия. 
MNS е водена от активист 
за правата на гейовете на 
име Джордж Лейки, който  – 
като неколцина други члено-
ве на групата – е едновремен-

но анархист и квакер. … Мно-
го от типичните днешни ха-
рактеристики на формална-
та процедура за постигане на 
консенсус – например принци-
път, че модераторът никога 
не трябва да действа като за-
интересувана страна в деба-
та, или идеята за „блока” – за 
пръв път са разпространени 
на обученията на MNS във Фи-
ладелфия и Бостън. Според Ан-
дрю Корнел MNS популяризира 
консенсусното вземане на ре-
шения, въвежда съвета на де-
легатите („спици в колелото”, 
spokescouncil) като метод за 
организация на активистите 

в Съединените щати и е ви-
ден застъпник на множество 
практики – комунален живот, 
отучване от потисническо 
поведение, създаване на коопе-
ративи,  – които днес често 
се обединяват под общото 
наименование първообразна 
политика (prefigurative politics) 
[тоест устройство първооб-
раз на новото общество – б. 
прев.].

Фреди Пърлман е роден в 
Чехия, натурализиран амери-
кански писател, издател и ак-
тивист. Неговата най-попу-
лярна творба Срещу хис-сто-
рията, срещу Левиатан! [игра 
на думи с history (история) и his-
story (неговата, тоест „мъж-
ката” история)  – б. прев.] оп-
исва възхода на господство-
то на държавата с прераз-
каз на историята през мета-
фората за Левиатан на Хобс. 
Книгата продължава да бъде 
основен източник на вдъхно-
вение за антицивилизацион-
ните течения в съвременния 
анархизъм, най-вече за идеите 
на философа Джон Зързан. Зър-
зан е американски анархист, 
философ примитивист и пи-
сател. Неговите пет основ-
ни книги са Елементи на от-
каза (1988), Бъдеще първобит-
но и други очерци (1994), За-
хранвани от празнота (2002), 
Срещу цивилизацията: про-

чит и размисли (2005) и Зале-
зът на машините (2008). Зър-
зан е един от редакторите на 
Грийн Анарки (Green Anarchy – 
Зелена анархия)  – дискусион-
но издание за анархоприми-
тивистка и бунтовническа 
мисъл. Води предаването Ра-
дио Анархия в Юджийн, по ра-
диостанцията KWVA на Оре-
гонския университет, рабо-
ти като редактор-дописник 
на списание Анархия и публи-
кува в списания като Адбъс-
търс (AdBusters  – Рушители 
на рекламата). Мач! е атеис-
тично/анархистко издание, 
излизащо от 1969  г. в Тусон, 
Аризона. Мач! се редактира, 
издава и отпечатва от Фред 
Уудуърт. Не се печата редов-
но; нови броеве излизат обик-
новено веднъж или два пъти 
годишно. Досега са издадени 
над 100 броя. Грийн Анарки е 
списание, издавано от колек-
тив от Юджийн, Орегон. Има 
тираж 8000, разпространя-
ва се предимно в затворите, 
като абонатите затворници 
получават безплатни броеве, 
както е обявено в списание-
то. Джон Зързан е един от ре-
дакторите.

Фифт Естейт е американ-
ско периодично издание, осно-
вано през 1965  г. и излизащо 
в Детройт, но със сътрудни-

» » » продължава на страница 8



април 2021, брой 48

ци из цяла Северна Америка. 
Възгледите на редколегията 
по темите, отразявани в спи-
санието, понякога се разми-
нават, но по принцип споде-
лят анархистки, антиавто-
ритарни виждания и недогма-
тичен, действен подход към 
промяната. Името внушава, 
че изданието е алтернатива 
на четвъртата власт (тра-
диционните медии). Фифт 
Естейт често се спомена-
ва като най-продължително 
излизащото анархистко из-
дание на английски език в Се-
верна Америка, макар че въ-
просът е спорен, тъй като 
то става отявлено антиав-
торитарно едва през 1975 г., 
след като десет години изли-
за като част от движение-
то за нелегален печат през 
1960-те години. Анархия: спи-
сание за въоръженото жела-
ние (Anarchy: A Journal of Desire 
Armed) е северноамериканско 
анархистко списание, едно от 
най-популярните анархист-
ки издания в Северна Амери-
ка през 1980-те и 1990-те 
години. Идейните му влияния 
са в диапазона от постлеви-
чарския и различни течения 
на бунтовническия анархизъм 
до анархопримитивизма. Ос-
новано е от членове на Кълъм-

бийската анархистка лига от 
Кълъмбия, Мисури и продължа-
ва да излиза близо петнаде-
сет години, в края почти изця-
ло под редакторския контрол 
на Джейсън Маккуин (пишещ 
първоначално под псевдонима 
Лев Чорни), преди да се пре-
мести за кратко в Ню Йорк 
през 1995  г. и да бъде изда-
вано от членове на колекти-
ва Отономедия (Autonomedia). 
Фалитът на независимата 
разпространителска фирма 
Файн Принт за малко не уби-
ва списанието и се налага то 
да се върне при колектива от 
Кълъмбия след само два броя. 
Остава в Кълъмбия от 1997 
до 2006 г., а след това се из-
дава веднъж на две години от 
група от Бъркли, Калифорния. 
Списанието се счита за ро-
доначалник на постлевичар-
ската анархистка критика 
(„отвъд идеологическите гра-
ници”), чиито представите-
ли са автори като Хаким Бей, 
Лоурънс Джарак, Джон Зързан, 
Боб Блек и Волфи Ландщрай-
хер (с предишни псевдоними 
Дивия фавн (Feral Faun), Дивия 
кресльо (Feral Ranter) и др.).

Анархистите стават по-
забележими през 1980-те 
със своите публикации, про-
тести и конференции. През 
1980 г. се провежда Първият 
международен симпозиум за 

анархизма в Портланд, Оре-
гон. През 1986  г. в Чикаго се 
провежда конференция, от-
белязваща стогодишнината 
от събитията на Хеймаркет. 
Следват ежегодни континен-
тални конференции в Мине-
аполис (1987), Торонто (1988) 
и Сан Франсиско (1989). Това 
са години на очевидно въз-
раждане на анархистките 
идеали в Съединените щати. 
През 1980-те анархизмът се 
свързва със скуоти и социал-
ни центрове като Ей Би Си 
Ноу Рио и Си Скуот в Ню Йорк. 
Институтът за изследвания 
на анархизма е организация 
с идеална цел, основана от 
Чък Морз през 1996  г. в духа 
на анархокомунистическата 
мисъл с цел да подпомага пи-
сателите анархисти и да до-
развива теоретичните аспе-
кти на анархисткото движе-
ние. През 1984  г. е основан 
Алиансът за работническа 
солидарност като анархосин-
дикалистка политическа ор-
ганизация, издаваща Айдиас 
енд Екшън (Ideas and Action  – 
Идеи и действие) и свързана 
през един период с Междуна-
родната работническа асоци-
ация (IWA-AIT) – международна 
федерация на анархосиндика-
листки съюзи и групи.

В края на 1980-те годи-
ни Лав енд Рейдж (Love and 

Rage – Любов и ярост) започ-
ва да излиза като вестник, а 
през 1991 прераства в конти-
нентална федерация. Тя внася 
в традициите на движение-
то както нови идеи  – напри-
мер привилегированото по-
ложение на белите,  – така и 
нови хора като антиимпери-
алистите и бившите членове 
на Троцкистката революцион-
на социалистическа лига. Раз-
пада се през 1998 г. след прин-
ципни разногласия в организа-
цията по въпросите на расо-
вата справедливост и жизне-
способността на анархизма. 
Лав енд Рейдж наброява сто-
тици активисти от цялата 
страна в своя апогей, вклю-
чително секция в Мексико 
Сити – Амор и Рабиа (Amor Y 
Rabia – (исп.) Любов и ярост), – 
издаваща вестник със също-
то име. Съвременният анар-
хизъм постепенно измест-
ва своя фокус от класовото 
към всички форми на потис-
ничеството и започва сери-
озно да разглежда расовото 
потисничество през 1990-те 
с чернокожите анархисти Ло-
рензо Ървин и Куаси Балагун, 
изданието Рейс Трейтър (Race 
Traitor – Изменник на расата) и 
организации, изграждащи дви-
жения, като Лав енд Рейдж, 
Цветнокожи анархисти, Чер-
на автономия и Бринг дъ Ра-

къс (Bring the Ruckus  – Вдигай 
гюрултия).

В средата на 1990-те в Съ-
единените щати се заражда 
и бунтовно анархистическо 
крило, предимно под южноев-
ропейско влияние. Краймтинк 
(CrimethInc.) е децентрализи-
ран анархистки колектив от 
автономни клетки. Крайм-
тинк през този период изли-
за на сцената първо със спи-
санието за хардкор пънк Ин-
сайд Фронт (Inside Front – Въ-
трешен фронт), а по-късно, 
през 1996 г. започва да рабо-
ти като колектив. Досега е 
издало много популярни ста-
тии, списания за анархистко-
то движение, разпространява 
свои постери и книги. Клетки 
на Краймтинк издават книги, 
звукозаписи и организират на-
ционални кампании срещу гло-
бализацията и представител-
ната демокрация, застъпва-
щи се за радикално организи-
ране по места.

Американските анархи-
сти стават все по-забележи-
ми по протестите, особено 
със своята тактика, извест-
на като Черен блок. Анархи-
стите в САЩ утвърждават 
своето присъствие на про-
тестите срещу Световната 
търговска организация (СТО) 
в Сиатъл. Обща борба – анар-
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Декларацията на Емил Анри пред съда
На 12 февруари 1894 г. 21-годишни-
ят френски анархист Емил Анри 
детонира бомба в кафенето Тер-
минюс на парижката гара Сен Ла-
зар, която убива един и ранява два-
десет души. Два месеца по-рано 
Огюст Ваян хвърля бомба във френ-
ския парламент. Това са първите 
актове на „пропагандата на дело”, 
които през следващите години ще 
пратят на оня свят шепа короно-
вани особи и големци. Останалите 
шепи ще пратят на оня свят сто 
милиона в месомелачките на войни-
те и геноцида.

Анри е гилотиниран на 21 май 
същата година. Последните му 
думи са Кураж, другари! Да живее 
анархията! Публикуваме неговата 
декларация на процеса.

Господа съдии,
Знаете фактите, за кои-

то съм обвинен: експлозия-
та на улица Бонзанфан, която 
уби петима души и причини 
смърт та на шести, експлози-
ята в кафене Терминюс, която 
уби един човек, причини смър-
тта на втори и рани други, и 
накрая шест изстрела от ре-
волвер, изстреляни от мен 
срещу онези, които ме пре-
следваха след последния атен-
тат.

Аз се признавам за извър-
шител на тези действия. 
Това, което искам сега да ви 
представя, не е защита. По 
никакъв начин не се опит-
вам да избегна репресията 
на обществото, срещу което 

въстанах. Аз признавам само 
един съд – своят собствен – 
и присъдата на всеки друг не 
ме интересува. Просто ще ви 
обясня своите действия и как 
стигнах до тях.

Анархист съм отскоро. 
Едва в средата на 1891  г. се 
включих в революционното 
движение. Преди това живях в 
кръгове, пропити с настоящ-
ия морал. Бях свикнал да зачи-
там и дори да обичам принци-
пите на отечеството, семей-
ството, властта и собстве-
ността. Възпитателите на 
сегашното поколение твърде 
често обаче забравят едно, а 
именно, че животът със свои-
те борби и неуспехи, със свои-
те несправедливости и без-
закония се грижи явно да раз-
върже очите на невежите и 

да ги отвори за реалността. 
Това се случи с мен, както се 
случва с мнозина други. Каз-
ваха ми, че този живот е ле-
сен и широко отворен за ин-
телигентните и енергични-
те, а опитът ми показа, че на 
трапезата има място само за 
безскрупулните и влечугите. 
Казваха ми, че обществените 
институции се основават на 
справедливост и равенство, 
но аз не виждах нищо друго ос-
вен лъжи и измами. Всеки ден 
се прощавах с една илюзия. На-
всякъде едни и същи болки за 
едни, едни и същи удоволст-
вия за други. Не след дълго ос-
ъзнах, че големите думи, кои-
то бях научен да почитам  – 
чест, всеотдайност, дълг,  – 
не бяха нищо друго, освен мас-
ка, прикриваща мерзости. 

Почтен и достоен човек бил 
фабрикантът, натрупал бас-
нословни богатства от тру-
да на своите работници, жи-
веещи в пълен недоимък. От-
дадени на общественото бла-
го били депутатът и минис-
търът, чиито ръце са винаги 
протегнати за подкуп. Офи-
церът, който изпробваше но-
вия модел пушка срещу седем-
годишни деца, бил изпълнил 
своя дълг и председателят на 
министерския съвет му от-
прави своите поздравления 
от парламентарната трибу-
на! Всичко, което виждах, ме 
разбунтува и съзнанието ми 
прегърна критиката на ва-
шата социална организация. 
Тази критика е правена твър-
де често, за да я повтарям и 
аз. Достатъчно е да кажа, че 

станах враг на едно обще-
ство, което смятам за прес-
тъпно.

За миг привлечен от социа-
лизма, не след дълго напуснах 
тази партия. Изпитвах твър-
де голяма любов към свобода-
та, твърде много уважение 
към личната инициатива, дъл-
боко отвращение към приспо-
собенчеството, за да козиру-
вам и набивам крак в строя на 
работническата класа.

Освен това видях, че социа-
лизмът не променя из основи 
сегашния ред. Той поддържа 
принципа на властта и този 
принцип, независимо какво го-
ворят така наречените сво-
бодомислещи, е просто от-
живелица от вярата във ви-
сшата сила. Научните изслед-
вания постепенно ме бяха въ-
вели в играта на природните 
сили, но аз бях материалист и 
атеист; разбрах, че хипоте-
зата за Бог е изключена от 
съвременната наука, която 
повече не се нуждаеше от нея. 
Следователно религиозният 
и властнически морал, осно-
ван на лъжа, трябваше да из-
чезне. Какъв беше тогава но-
вият морал, който трябваше 
да възроди хармонията със за-
коните на природата за едно 
щастливо човечество?

Тогава се свързах с няколко 
приятели анархисти, които и 
днес все още смятам за най-
добрите, които съм познавал. 
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Никога няма да унищожите анархията. Корените 
ѝ са твърде дълбоки; тя е родена във вашето 

прогнило общество, което се разпада, тя е 
яростен отпор срещу установения ред. Тя 

представлява стремежите, които подкопават 
сегашната власт, тя е навсякъде и това я прави 

неуловима. В крайна сметка тя ще ви убие.
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Анархизмът в САЩ
хокомунистическа федерация 
или Lucha Común  – Federación 
Comunista Libertaria  (бивша-
та Североизточна федера-
ция на анархокомунистите 
(NEFAC))  – е платформистка/
анархокомунистическа орга-
низация от североизточния 
регион на Съединените щати, 
основана през 2000 г. на кон-
ференция в Бостън след про-
тестите срещу СТО в Сиа-
тъл през 1999  г. След някол-
комесечни дискусии между би-
вши участници в Атлантиче-
ския анархистически кръг, би-
вши членове на Лав енд Рейдж 
от САЩ и бивши членове на 
колектива на вестник Дема-
нарши (Demanarchie) от Кве-
бек Сити, организацията е 
основана като англо- и френ-
скоезична федерация с групи 
членове и поддръжници от се-
вероизточните Съединени 
щати, южен Онтарио и про-
винция Квебек, но през 2008 г. 
се разделя. Членовете от Кве-
бек сформират своя Анархо-
комунистически съюз (Union 
Communiste Libertaire (UCL)), а 
американските запазват име-
то NEFAC, преди да го про-
менят на Обща борба през 
2011 г. и накрая да се влеят в 
Анархистическата федерация 
„Черна роза”. Бившите членове 

от Торонто основават своя 
платформистка организа-
ция – Обща кауза – в Онтарио.

След урагана Катрина анар-
хисти основават колектива 
Общ език и се включват ак-
тивно в събитията. Анархи-
сти изиграват определена 
роля и в началото на движе-
нието Окупирай. През ноември 
2011  г. списание Ролинг Сто-
ун приписва на американския 
анархист и учен Дейвид Гре-
бер авторството на лозунга 
на движението Окупирай Уол-
стрийт „Ние сме 99-те про-
цента”. Ролинг Стоун пише, че 
Гребер помага за свикването 
на първото Общо събрание в 
Ню Йорк, само с 60 участници, 
на 2 август 2011  г. Прекарва 
следващите шест седмици в 
активно участие в разраст-
ващото се движение, като 
модератор в общи събрания, 
участник в групови срещи и 
организатор на юридическо 
и медицинско обучение и кур-
сове по ненасилствена съпро-
тива. Писателят Марк Брей 
описва движението Окупирай 
Уолстрийт в своята книга 
Анархия в превод: анархизмът 
на Окупирай Уолстрийт като 
пряк свидетел на участието 
на анархистите.

В периода преди и след дви-
жението Окупирай се акти-
визират няколко нови органи-

зации и инициативи. Пореди-
ца конференции под надслов 
Класова борба  – конференция 
на анархистите по инициа-
тива на Алианса за работни-
ческа солидарност, към коя-
то по-късно се присъединя-
ват и други групи, си поста-
вят за цел да обединят мест-
ни и регионални анархистки 
организации. Първата конфе-
ренция е проведена в Ню Йорк 
през 2008 г. и събира стоти-
ци активисти. Следващите 
са в Детройт през 2009  г., 
Сиатъл през 2010 г. и Бъфало 
през 2012 г. През същия пери-
од, през 2011  г. се сформира 
групата Анархистки алианс 
„Първи май” с членове в Мичи-
ган и Минесота, която се оп-
ределя като ориентирана към 
работническата класа и попу-
ляризираща недоктринерски 
анархизъм. През 2013 г. е осно-
вана Федерацията на анархи-
стите „Черна роза” (Black Rose 
Anarchist Federation, BRRN), 
обединяваща редица мест-
ни и регионални групи като 
Обща борба, Организацията 
на анархистите „Четири звез-
ди” в Чикаго, Автономия и со-
лидарност в Маями, Червено и 
черно в Рочестър и Колекти-
ва „Дива роза” в Айова Сити. 
Отделни членове на Алиан-
са за работническа солидар-
ност се включват в новата 

федерация, но организацията 
гласува да остане самосто-
ятелна. Във федерацията се 
преплитат различни влияния, 
предимно анархокомунизъм, 
анархосиндикализъм, южноа-
мериканския „чист” („еспеси-
физмо”) анархизъм и платфор-
мизъм. Една от първите дей-
ности на федерацията е да ко-
ординира турне под надслов 
Борба за победа: анархисти, 
изграждащи народна власт в 
Чили през 2014 г. на двама ор-
ганизатори-анархисти, което 
провежда мероприятия в по-
вече от 20 града. През 2016 г. 
организацията издава брошу-
ра в интернет, озаглавена Че-
рен анархизъм: христоматия. 
През май 2017 г. неин член пуб-
ликува във вестник Орегониън 
коментар за полицейските ре-
пресии по време на първомай-
ската демонстрация в Порт-
ланд и участва също така в 
предаване на Вайс Нюз за леви-
те антифашистки протести 
в Портланд.

По време на мандата на 
Доналд Тръмп и митинга Обе-
динение на десницата по ця-
лата страна се надигат ан-
тифашистки групи. Този ан-
тифашистки организационен 
подем довежда много нови 
хора в анархистките прос-
транства. Много анархисти 
се организират като антира-

систи заедно с движението 
Животът на черните има зна-
чение (Black Lives Matter). Мно-
го анархисти се включват и в 
протестите след убийство-
то на Джордж Флойд и насоч-
ват вниманието към съкра-
щаването на бюджета и пре-
махването на полицията. Ци-
фровата епоха дава начало на 
множество независими анар-
хистки медии като Итс Гоинг 
Даун (It’s Going Down – Започва 
се) и Юникорн Райът (Unicorn 
Riot  – Бунтът на еднорога). 
През юни 2020  г. Центърът 
за стратегически и междуна-
родни изследвания изтъква, че 
макар крайнодесният теро-
ризъм да продължава да бъде 
основната заплаха, „станала 
значително по-сериозна от 
тероризма от други видове 
извършители”, анархистите 
„биха могли да представляват 
потенциална заплаха” в Съеди-
нените щати.

По време на пандемията 
от COVID-19 в САЩ анархисти 
участват в разпространили-
те се организации за взаимо-
помощ, даващи пример как-
то за провала на държавата 
да даде адекватен отговор 
на нуждите на хората, така 
и за формите на анархистка 
практика по мирен и законен 
път. •

Wikipedia
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БАРУТНИ ПОМИСЛИ

Декларацията на Емил Анри пред съда
Преди всичко ме порази харак-
терът на тези мъже. Бях зав-
ладян от тяхната прямота, 
пълна искреност, от дълбоко-
то пренебрежение към всич-
ки предразсъдъци и пожелах 
да разбера каква беше тази 
идея, която правеше мъжете 
толкова различни от всички, 
които бях виждал преди. Тази 
идея намери в съзнанието ми 
готова почва. Тя само изясни 
това, което все още се мер-
желееше пред мен. Станах 
анархист. Няма да развивам 
теорията за анархията тук. 
Искам да изтъкна само нейно-
то революционно, унищожи-
телно отрицание, за което 
съм застанал пред вас. В този 
момент на жестока борба 
между буржоазията и нейни-
те врагове аз почти се изку-
шавам да кажа със Суварин от 
Жерминал: Всички разсъжде-
ния за бъдещето са престъп-
ни, защото предотвратяват 
унищожаването на настоя-
щето и спъват похода на ре-
волюцията. Когато една идея 
узрее и намери своята фор-
мула, тя трябва незабавно да 
намери и своето осъществя-
ване. Бях убеден, че сегашна-
та обществена организация е 
лоша, исках да се боря срещу 
нея, за да ускоря смъртта ґ. 
Внесох в борбата дълбока ом-
раза, всекидневно изостряна 
от отвратителното зрели-

ще на това общество, къде-
то всичко е низко, мрачно и 
грозно, всичко е пречка за из-
блика на човешката страст, 
благородните копнежи на сър-
цето, свободното развитие 
на мисълта. Исках да ударя 
възможно най-силно и спра-
ведливо.

Да преминем към първия ми 
удар – взрива на улица Бонзан-
фан. Следях внимателно съби-
тията в Кармо. Първата но-
вина за стачката ме изпълни 
с радост: миньорите изглеж-
даха готови да се откажат 
от безплодните мирни стач-
ки, с които лековерният ра-
ботник търпеливо чака някол-
кото франка да вземат връх 
над милионите на компании-
те. Явно бяха поели по пътя 
на боя и това се прояви ре-
шително на 15 август 1892 г. 
Офисите и сградите на мина-
та бяха нападнати от тъл-
па, на която ґ беше дошло до 
гуша да търпи, без да може да 
си отмъсти: най-сетне плахи-
те дотогава работници щяха 
да раздадат справедливост 
на ненавистните надзирате-
ли. Тогава обаче пристигнаха 
„помагачите”. Кои бяха те? Съ-
щите, които убиват в заро-
диш всеки революционен по-
дем, защото се страхуват, 
че веднъж въстанал, народът 
вече няма да се подчини на 
гласа им; същите, които при-
зовават хилядите да търпят 
лишения месеци наред, дока-

то малцина изтъпанчени тръ-
бят за техните страдания, 
за съберат гласове и да спече-
лят поредния мандат; социа-
листическите вождове имам 
предвид  – те оглавиха стач-
ното движение. Навъдиха се 
сладкодумни господа, плъзна-
ха из страната да помагат 
на стачката, организираха 
абонаменти, проведоха кон-
ференции и отправиха апели 
за набиране на средства от 
всички страни. Миньорите 
оставиха цялата инициатива 
в техните ръце. Знаем какво 
стана. Стачката се проточи, 
миньорите се сближиха още 
повече със своя обичаен спът-
ник – гладът; изядоха нищож-
ния си стачен фонд и след два 
месеца се върнаха в ямата по-
сърнали, по-нещастни отпре-
ди. А от самото начало беше 
толкова просто компанията 
да се удари на единственото 
ґ уязвимо място – парите; да 
се изгорят запасите от въ-
глища, да се разбият маши-
ните и помпите. Тогава ком-
панията щеше да капитулира 
много бързо. Светите отци 
на социализма обаче не при-
знават тези анархистически 
подходи. В тази игра може да 
получиш затвор, че и куршум, 
пък и така не се печелят об-
щински или депутатски мес-
та. Накратко, редът, който 
за момент беше нарушен, от-
ново се възцари в Кармо. Ком-
панията стана още по-силна, 

продължи да експлоатира, а 
господата акционери си чес-
титиха успешния изход от 
стачката, защото дивиден-
тите им останаха в кърпа 
вързани.

Тогава реших да се включа 
в този тържествен концерт 
с един глас, който буржоазия-
та вече беше чула, но смята-
ше, че е умрял с Равашол – гла-
сът на динамита. Исках да по-
кажа на буржоазията, че зана-
пред вече няма да тържест-
вува безнаказано в своята на-
глост, че златният ґ телец 
ще се тресе на своя разкър-
тен пиедестал до последния 
тътен, който ще го запокити 
в калта и кървищата. В също-
то време исках да накарам ми-
ньорите да разберат, че само 
анархистите са искрено съп-
ричастни с техните страда-
ния и са готови да отмъстят 
за тях. Те не киснат в Парла-
мента, а отиват на гилоти-
ната. Така приготвих гърне-
то с динамит. За миг обви-
нението, отправено към Ра-
вашол, се върна в паметта 
ми – ами невинните жертви? 
Бързо разреших въпроса. Кан-
целариите на компанията 
Кармо бяха обитавани само 
от буржоа. Невинни жертви 
нямаше да има. Буржоазията 
живее от експлоатацията на 
нещастниците, тя трябва из-
цяло да заплати за престъпле-
нията си. С пълна увереност 
за правотата на своя акт по-

ставих гърнето пред порта-
та на канцелариите. Обясних 
вече как се надявах, ако го от-
крият по-рано, то да гръмне в 
полицейското управление, къ-
дето също ще порази моите 
врагове. Това са мотивите ми 
за първия атентат, за който 
съм обвинен.

Сега за втория  – в кафене 
Терминюс. Дойдох в Париж по 
време на аферата Ваян. Ста-
нах свидетел на жестоките 
репресии, последвали взрива 
в Парламента. Станах свиде-
тел на драконовските мер-
ки, предприети от правител-
ството срещу анархистите. 
Шпионираха поголовно, из-
дирваха, арестуваха. Десет-
ки хора бяха откъснати от 
семействата си и хвърлени 
в затвора. Какво се случи със 
съпругите и децата на тези 
другари? Никой не се интере-
суваше. Анархистът вече не 
беше човек, а див звяр, пре-
следван от всички страни. Ця-
лата буржоазна преса, гнусен 
роб на властта и парите, ис-
каше той да бъде унищожен. 
Изземаха се анархистически 
вестници и брошури, право-
то на събрания беше забране-
но. Когато искаха да се отър-
ват напълно от някой другар, 
доносник оставяше вечерта 
в стаята му пакет с танин и 
на следващия ден се извърш-
ваше обиск със заповед с вче-
рашна дата. Така „намериха” 
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Анархистите имат свои виж-
дания за това как най-общо 
ще изглежда и ще бъде съз-
дадено едно свободно обще-
ство, но съзнават, че дру-
ги форми на анархизъм и без-
властнически тактики може 
да бъдат по-подходящи за 
други хора в друга социал-
на действителност. Въпре-
ки това, само защото някой 
е обявил себе си за анархист 
или своята теория за анар-
хизъм, не означава непремен-
но, че е така. Всеки истински 
анархизъм трябва да споделя 
основните принципи на дви-
жението, а именно да бъде 
антидържавен и антикапи-
талистически.

Твърденията за „разнобой” 
във възгледите на анархи-
стите обикновено са несъс-
тоятелни. В крайна сметка 
това, че са последователи на 
Маркс и/или Ленин изобщо не 
възпира марксистите да се 
цепят на безчет партии, гру-
пи и секти. Не възпира и сек-
тантските им боричкания за 
това кой „вярно” тълкува све-
тите писания и използва „ве-
рните” цитати, за да нагоди 
своите идеи и практики към 
един свят, много по-различен 
от Европа през 1850-те или 
Русия през 1900-те години. 

Анархистите поне са честни 
за своите различия!

И накрая, за да свалим кар-
тите на масата, авторите 
на тези Въпроси и отговори, 
са твърди застъпници на „со-
циалното” крило на анархи-
зма. Това не означава, че не ни 
интересуват множеството 
значими идеи, свързани с инди-
видуалистическия анархизъм, 
а просто че смятаме социал-
ния анархизъм за по-подходящ 
за съвременното общество, 
че създава по-здрава основа за 
личната свобода и по-точно 
отразява обществото, в кое-
то бихме искали да живеем.

Какви са различията 
между анархистите 
индивидуалисти и 
социалните анархисти?

Въпреки склонността на от-
делни хора от двата лагера 
да твърдят, че предложения-
та на другия лагер биха дове-
ли до създаването на някакъв 
вид държава, различията меж-
ду индивидуалистите и соци-
алните анархисти не са мно-
го големи. И едните, и други-
те са срещу държавата, сре-
щу властта и срещу капита-
лизма. Основните различия са 
две.

Първото засяга начина на 
действие тук и сега (а от-

там и как ще дойде анархи-
ята). Индивидуалистите по 
принцип предпочитат обра-
зованието и създаването на 
алтернативни институции – 
взаимоспомагателни каси, 
сдружения, комуни и пр. Те 
обикновено подкрепят стач-
ки и други ненасилствени 
форми на социален протест 
(например отказ от плащане 
на наеми, данъци и пр.) Твър-
дят, че подобни действия ще 
осигурят плавния преход на 
днешното общество от дър-
жавно към анархистическо. В 
по-голямата си част са при-
върженици на еволюцията, а 
не на революцията и преки-
те действия на социалните 
анархисти за създаване на ре-
волюционна ситуация не им 
се нравят. Виждат в револю-
цията противоречие с анар-
хистките принципи, защото 
щяла да доведе до изземва-
не на капиталистическата 
собственост, тоест власт-
нически средства. Вместо 
това те искат общество-
то да си върне богатство-
то, отнето чрез собстве-
ността, с нова алтернатив-
на система на стопанисване 
(на основата на взаимоспо-
магателни каси и кооперати-
ви). По този начин би следва-
ло една обща „социална ликви-
дация” да се извърши лесно, а 

анархизмът да дойде с рефор-
ми, а не с изземване.

Повечето социални анар-
хисти признават необходи-
мостта от образоване и 
създаване на алтернативи 
(например безвластнически 
сдружения), но повечето не 
са съгласни, че това е доста-
тъчно само по себе си. Те не 
смятат, че капитализмът 
може да се реформира на пар-
че до анархия, но не прене-
брегват значението на ре-
формите чрез социални бор-
би, които засилват безвласт-
ническите тенденции вътре 
в капитализма. Също така не 
смятат, че революцията е в 
противоречие с принципите 
на анархизма, защото няма 
нищо властническо в това да 
унищожиш властта (била тя 
на държавата, или на капита-
ла). Изземването на награбе-
ното от капиталистическа-
та класа и унищожаването 
на държавата със социална 
революция съответно е изна-
чално безвластнически, а не 
властнически акт, защото е 
насочен срещу онези, които 
управляват и експлоатират 
огромното мнозинство. На-
кратко, социалните анархи-
сти обикновено са привърже-
ници както на еволюцията, 
така и на революцията – те 
целят засилване на безвласт-

ническите тенденции вътре 
в капитализма и същевремен-
но премахване на тази систе-
ма със социална революция. 
Това обаче не е най-същест-
веното различие между соци-
алните анархисти и анархи-
стите индивидуалисти – ня-
кои социални анархисти също 
са привърженици на чисто 
еволюционния подход.

Второто основно разли-
чие засяга предлаганата фор-
ма на анархистка икономика. 
Индивидуалистите предпо-
читат пазарна система на 
разпределение, докато соци-
алните  – разпределение спо-
ред потребностите. И едни-
те, и другите са съгласни, че 
днешната система на капи-
талистическа собственост 
трябва да бъде премахната 
и правото на ползване тряб-
ва да замени правото на соб-
ственост върху средствата 
за съществуване (тоест пре-
махване на рентата, лихвата 
и печалбата – лихварството, 
по предпочитания от анархи-
стите индивидуалисти тер-
мин за тази несвета троица). 
И двете школи се основават 
на класическия труд на Пру-
дон Що е собственост? и зая-
вяват, че ползването трябва 
да замени собствеността в 
едно свободно общество.

(следва)

БАРУТНИ ПОМИСЛИ

Декларацията на Емил Анри пред съда
кутия, пълна със съмнителни 
прахове, другарят беше из-
правен пред съд и получи 3 го-
дини затвор. Попитайте под-
лия клеветник, влязъл в къща-
та на другаря Мериго, дали 
това не е вярно? Всички тези 
методи бяха добри за власт-
ниците. Те удряха враг, от ко-
гото се страхуваха, а трепе-
рещите страхливци минава-
ха за храбреци. Този кръстоно-
сен поход срещу еретиците 
се увенча със заявлението на 
г-н Рейнал, министъра на въ-
трешните работи, от три-
буната на Парламента, че 
мерките, предприети от пра-
вителството, са имали добър 
резултат, че са пренесли те-
рора в анархистическия ла-
гер. Те обаче не спряха дотам. 
Човек, който не бе убил нико-
го, беше осъден на смърт и 
се държа храбро докрай: гило-
тинираха го едно прекрасно 
утро. Да, господа от буржоа-
зията, арестувахте стоти-
ци хора, подпалихте стоти-
ци черги, но все още извън за-
творите ви имаше мъже, кои-
то не познавахте, които бяха 
свидетели на вашия лов на 
анархисти и чакаха само под-
ходящ момент, за да заловят 
ловците. Думите на г-н Рей-
нал бяха предизвикателство 
за анархистите. Хвърлената 
ръкавица беше поета. Бомба-
та в кафене Терминюс е от-

говорът на всички ваши посе-
гателства срещу свободата, 
на вашите арести, обиски, за-
кони за печата, на масовите 
депортирания, на вашите ги-
лотини. Но защо, ще кажете, 
посегнахте на мирни клиен-
ти, които слушат музика и 
може би не са нито магист-
рати, нито депутати, нито 
държавни служители? Защо? 
Това е много просто. Буржоа-
зията удари безогледно всич-
ки анархисти. Само един чо-
век – Ваян – беше хвърлил бом-
ба; девет десети от друга-
рите ни дори не го познава-
ха. Не бяха направили нищо, 
но ги преследваха поголовно. 
Всички, които имаха някаква 
връзка с анархизма, бяха вка-
рани в кюпа. Добре! Щом дър-
жите цяла партия отговор-
на за действията на един чо-
век и я удряте безогледно, ние 
също ще удряме безогледно. 
Трябва ли да нападаме само де-
путатите, които правят за-
коните срещу нас, магистра-
тите, които прилагат тези 
закони, полицаите, които ни 
арестуват? Не мисля така. 
Всички тези хора са само оръ-
дия, които не действат от 
свое име, техните функции са 
били създадени от буржоазия-
та за нейна защита; те не са 
по-виновни от останалите. 
Порядъчният буржоа може да 
няма вменени функции, но въ-
преки това получава дивиден-
тите от своите акции и лих-

вите от своите облигации, 
живее, без да се труди, от пе-
чалбите, произведени от тру-
да на работниците. Той също 
трябва да понесе своето на-
казание и не само той, но и 
всички доволни от сегашния 
ред, които аплодират дейст-
вията на правителството 
или стават негови съучаст-
ници за по 300 и 500 франка на 
месец, които мразят народа 
дори повече от едрите бур-
жоа, онази глупава и претен-
циозна маса, която винаги за-
става на страната на по-сил-
ните, това са „обикновените 
клиенти” на Терминюс и други-
те големи кафенета. Затова 
ударих в целия им куп, без да 
отбирам жертвите си. Бур-
жоазията трябва да разбере, 
че страдащите отказват по-
вече да търпят своите стра-
дания; те показват зъбите си 
и удрят още по-жестоко, от-
колкото бяха ударени. Убийци-
те, които удавиха Комуната 
в кръв, нямат право да нари-
чат   другите убийци. Няма да 
щадим жените и децата на 
буржоазията, защото наши-
те жени и деца, които така 
обичаме, не бяха пощадени. 
Нима децата, които умират 
от глад в предградията, не са 
невинни жертви? Нима жени-
те, които чезнат във вашите 
работилници за четиридесет 
су на ден и са щастливи, кога-
то мизерията не ги принуж-
дава да проституират, не са 

невинни жертви? Нима ста-
рците, които цял живот сте 
превръщали в машини за про-
изводство и които захвърля-
те на улицата и в болницата, 
когато силите им се изчер-
пят, не са невинни жертви? 
Имайте поне смелостта, гос-
пода от буржоазията, да при-
знаете своите престъпле-
ния и се съгласете, че нашата 
присъда за тях е справедлива.

Аз не храня илюзии. Знам, че 
моите действия все още няма 
да бъдат разбрани от недос-
татъчно подготвените тъл-
пи. Дори сред работниците, 
за които се борих, мнозина, 
заблудени от вашите вест-
ници, повярваха, че съм техен 
враг. Това за мен няма значе-
ние. Не ме интересува ничие 
мнение. Също така съм наяс-
но, че има хора, които се на-
ричат   анархисти, които ще 
побързат да отхвърлят вся-
ка солидарност с пропаган-
дистите на дело. Те се опит-
ват да очертаят тънка гра-
ница между теоретици и те-
рористи. Твърде страхливи, 
за да рискуват живота си, те 
отричат   онези, които дейст-
ват. Влиянието, което те 
твърдят, че имат върху ре-
волюционното движение, оба-
че е нула. Днес полето е за 
действие, без слабост и без 
отстъпление. Руският рево-
люционер Александър Херцен 
го е казал: Или едното, или 
другото – или раздаваш спра-

ведливост и вървиш напред, 
или прощаваш и се препъваш 
на полупът.

Не искаме нито да проща-
ваме, нито да се препъваме и 
винаги ще вървим напред, до-
като революцията, целта на 
нашите усилия, най-накрая не 
увенчае нашето дело, като на-
прави света свободен. В тази 
безмилостна война, която 
обявихме на буржоазията, ние 
не търсим милост. Ние разда-
ваме смърт и знаем как да я 
понесем. С безразличие очак-
вам вашата присъда. Знам, че 
главата ми не е последната, 
която ще отрежете; и други 
ще паднат, защото гладни-
те вече знаят пътя към ва-
шите богаташки кафенета и 
ресторанти, към Терминюс и 
Фойо. Ще добавите още име-
на към кървавия списък на на-
шите мъртви. Вие бесите в 
Чикаго, обезглавявате в Гер-
мания, душите в Херес, раз-
стрелвате в Барселона, гило-
тинирате в Монбризон и Па-
риж, но никога няма да унищо-
жите анархията. Корените ґ 
са твърде дълбоки; тя е роде-
на във вашето прогнило об-
щество, което се разпада, тя 
е яростен отпор срещу уста-
новения ред. Тя представлява 
стремежите, които подкопа-
ват сегашната власт, тя е 
навсякъде и това я прави не-
уловима. В крайна сметка тя 
ще ви убие. •

Емил Анри
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1. Неизвестен извършител 400 лв
2. 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 01.04.1966 г. В Букурещ умира ав-

торът на „Осъдени души” и „Пору-
чик Бенц” – Димитър Тодоров Ди-
мов.

•  На 05.04.1928 г. край Троян се самоу-
бива легендарният анархист Васил 
Стоянов Попов (Героя).

•  На 06.04.1885 г. в Испания излиза 
първият нелегален вестник „Соци-
ална революция”.

•  На 07.04.1897 г. в Хасково е роден 
Георги Жечев Текелиев, анархист, 
писател и редактор на анархистки 
издания.

•  На 08.04.2004 г. в гр. Казанлък уми-
ра анархистът и есперантист Ган-
чо Лазаров Дамянов, прекарал дъл-
ги години в болшевишките душегу-
бки, активен сътрудник на в. „Сво-
бодна мисъл”и член на федератив-
ния секретариат на ФАБ.

•  На 08.04.1951 г. в Ихтиманския бал-
кан са убити от болшевишката 
милиция анархистите  Вълчо Генев 
Пантулов и Ангел Тенев от с. Бяло 
поле, Старозагорско.

•  На 08.04.1978 г. в Париж умира 
френско-испанският анархист и 
теоретик Гастон Левал.

•  На 14.04.1993 г. в гр. Кюстендил 
умира анархистът Борислав Мян-
ков, участвал в испанската рево-
люция и прекарал след това дълги 
години в болшевишките концлаге-
ри.

•  На 16.04.1925 г. е извършен атен-
татът в катедралата „Света Не-
деля” в София, дело на болшевики-
те.

•  На 17.04.1925 г. в местността „Гра-
дище” край Габрово са убити анар-
хистите четници Милю Станев 
Мишев и Тотю Иванов Попов.

•  На 20.04.1899 г. в гр. Ески Фочи, 
Смирна (Турция) е роден анархи-
стът Тодор Михалчев Бакларов 
(д-р Михалчев).

•  На 21.04.1841 г. в гр. Толедо е роден 
испанският теоретик и историк 
на анархизма Анселмо Лоренцо.

•  На 26.04.1931 г. в София излиза хума-
нитарният анархистически вест-
ник „Дармадан”.

•  На 27.04.1925 г. в махала Богдановци 
до Габрово е убит основателят на 
Габровската анархистка чета Илия 
Николов Шаханов (Шанов).

•  На 28.04.1903 г. Павел Поцев Шатев 
взривява парахода „Гвадалкивир” на 
френската компания „Месажери 
Маритим” на път от Солун за Ца-
риград.

•  На 29.04.1903 г. Йордан Попйорда-
нов (Орцето) взривява „Банк Ото-
ман” в Солун.

•  На 30.04.1903 г. при опит да вле-
зе в телеграфната станция на ул. 
„Сабри Паша” в Солун е убит анар-
хистът Коста Кирков.

•  През април 1925 г. са убити от по-
лицията анархистките Рахила Ан-
гелова и Иванка Симеонова.
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1 Александър Наков. Досие на обект 
№ 1218

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

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

4 Анхиела Граупера. Любовта 
на малката безвластничка

5 Бойчо Огнянов. А бях само 
на 17 години

6 Борислав Менков. Без бог, 
без господар

7 Ганчо Петришки. Гняв

8 Гастон Левал. Събитието на века

9 Георги Божилов. Живот под черен 
небосвод

10 Георги Божилов. Лични откровения

11 Георги Божилов. Българският преход 
през погледа на един анархист

12 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 3

13 Георги Константинов. 
Антиистория Славянобългарска

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

15 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 2

16 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 1

17 Георги Константинов. Барутни 
помисли

18 Георги Константинов. Адски 
калейдоскоп т. 1

19 Георги Константинов. Адски 
калейдоскоп т. 2

20 Георги Константинов. Свободата, 
Санчо, е велико нещо

21 Георги Константинов. Напред и ако 
пътят води към Голгота

22 Георги Константинов. Ставайте, 
робове...

23 Георги Константинов. 
Бакуниновата теория и практика 
на Социалната революция

24 Георги Константинов. С думи 
вместо с куршуми

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

26 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 4

27 Георги Константинов. Краят 
на държавата и капитала

28 Георги Константинов. Социална 
революция или смърт

29 Георги Константинов. Възможна ли 
беше съпротивата срещу ДС

30 Георги Константинов. Анархизмът 
в 21 век

31 Георги Константинов. Anarchism 
in 21 Century

32 Георги Хаджиев. История 
на безвластническото движение 
в България

33 Георги Хаджиев. Основи 
на безвластието

34 Георги Хаджиев. Федерация 
на автономните комуни в България

35 Георги Хаджиев. Вчерашни, днешни 
и утрешни проблеми

36 Георги Хаджиев. Моят път, том 
1 и 2

37 Георги Хаджиев. Проблемът 
за организацията в анархизма

38 Георги Хаджиев. Стопанисването 
на земите

39 Георги Хаджиев. Националното 
освобождение и безвластният 
федерализъм

40 Георги Хаджиев. Михаил Герджиков

41 Георги Хаджиев. Наш Път – сборник 
статии

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

43 Евгени Волков. Христо Ботев

44 Желязко Петков. Спомени 
за бъдещето

45 Иван Дръндов. Руската революция 
в 1917

46 Илия Троянов. Интервю на Илия 
Троянов пред Евроком

47 Константин Кантарев. Един 
безвластник в лапите на властта

48 Кръсто Павлов. Спомени за Никола 
Янкулов

49 Лъчезар Кръстев. Пуста кюския

50 Милош Зяпков. Милош Зяпков – 
Събрани творби

51 Михаил Бакунин. Избрани страници 
от и за него

52 Мъри Букчин. За преобразуването 
на обществото или Екоанархизъм

53 Мъри Букчин. Спонтанност 
и организация в революцията

54 Петър Манджуков. Предвестници 
на бурята

55 Пиер Рамю. Заблужденията 
на марксизма

56 Пламен Цолов. За общината

57 Протокол от конгреса. VII конгрес 
на ФАБ

58 Пьотр Аршинов. Феноменът Махно

59 Пьотр Кропоткин. Взаимопомощта, 
фактор на еволюцията

60 Пьотр Кропоткин. Хляб и свобода

61 Рудолф Рокер. Федерализъм 
и централизъм

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

63 Рудолф Рокер. Крахът на руския 
държавен комунизъм

64 Себастиан Фор. Отговор на една 
вярваща

65 Стаменко Димитров. С поглед 
към светлото бъдеще

66 Стефан Досев/Степан. В изгнание

67 Стефанка Христова. Аз и моят 
живот

68 Стоян Цолов. Стоян Цолов – Спомени

69 Трифон Терзийски. Достоен живот

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

71 Федерация на анархистите 
във Франция. Що е анархизъм

72 Христо Карастоянов. Записки 
по исторически наивизъм

73 Христо Колев – Големия. Спомени 
за израстването
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БОРБАТА ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА ПО СВЕТА

Колумбия изгуби страха си
НАРОДНОТО ВЪСТАНИЕ ПРОДЪЛЖАВА ВЪПРЕКИ РЕПРЕСИИТЕ
След десетилетия въоръжени 
конфликти и паравоенно наси-
лие протестните движения 
в Колумбия се завърнаха през 
последната година и полови-
на. Мощните демонстрации, 
започнали в края на април, над-
хвърлят дори върховите мо-
менти на националното въс-
тание от ноември и декември 
2019 г. Най-тежко въоръжено-
то правителство в Латинска 
Америка отвърна с жестоки 
репресии.

Пандемията от COVID-19 
и нейните социални и иконо-
мически последици засегна-
ха силно Колумбия. Страната 
достигна преломна точка, ко-
гато управляващата класа се 
опита да изтръгне последни-
те капки печалба от изнемог-
ващото население, държано 
в покорство с жестоко поли-
цейско насилие. Крайно теж-
ката обстановка в Колумбия 
не е изключение, подобна е си-
туацията в Гърция, Бразилия 
и други места по света. Това 
не са случайни, а закономерни 
паралелни прояви на глобални 
явления. Пандемията нався-
къде задълбочи пропастта 
между бедни и богати, заси-
ли потисничеството и нама-
ли достъпа до средствата за 
оцеляване, като същевремен-
но послужи за оправдание на 

новите държавни репресии. 
Като се учим и разширяваме 
солидарността с подложени-
те на държавно и паравоенно 
насилие в Латинска Америка – 
голяма част от което се под-
крепя и ръководи от Съедине-
ните щати и други правител-
ства и капиталистически ин-
ституции, – ние се изправяме 
срещу същите световни сили, 
които застрашават нашата 
собствена свобода и живот.

След като беше написан 
този текст, президентът 
на Колумбия Иван Дуке напра-
ви изявление на 2 май, с мол-
ба към конгреса на Колумбия 
да оттегли законопроекта 
за данъчната реформа, кой-
то предизвика протести-
те в цялата страна. Това на-
помня за победата, която по-
добно социално движение по-
стигна в Еквадор през октом-
ври 2019 г. и вдъхнови въста-
нията в Чили и други стра-
ни. Протестите в Колумбия 
продължават, особено в град 
Кали – може би епицентърът 
на демонстрациите,  – защо-
то този провален закон е 
само най-очевадната мярка 
в пакет от реформи, който 
включва и приватизация на 
здравеопазването.

Тук представяме превод на 
доклад на Medios Libres Cali, не-

зависима медийна организа-
ция в Кали.

Хората бяха препънати, но 
походът им продължава

Въпреки мирните споразуме-
ния, подписани от правител-
ството и FARC-EP (Револю-
ционни въоръжени сили на Ко-
лумбия – народна армия) през 
2016  г., които трябваше да 
сложат край на въоръжения 
конфликт в Колумбия, въоръ-
жените групировки и нарко-
трафикът продължават да 
разпалват войната. Партия 
Демократичен център (на бив-
шия президент Алваро Урибе 
и настоящия президент Иван 
Дуке) носи отговорността 
за това; тя насочи силите си 
към утвърждаването на своя 
политически и финансов кон-
трол върху страната.

До февруари 2021  г. бяха 
убити 252 бивши партизани 
от FARC, които се бяха демо-
билизирали, за да подпишат 
мирно споразумение. Днес, 
четири години след подпис-
ването на този мирен дого-
вор, правителството е из-
пълнило по-малко от 75% от 
своите задължения по спора-
зумението и не е предприело 
действия по съществени не-
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гови части, които трябваше 
да премахнат структурните 
причини за конфликта като 
достъпа до преразпределе-
нието и притежаването на 
земя  – една от исторически-
те причини за дълбокото не-
равенство в страната.

Това неравенство се заси-
ли със започването на панде-
мията и ясно показа неефек-
тивността на държавата, 
нейната неспособност и не-
заинтересованост от благо-
състоянието на народа. Заба-
веното решение за затваряне 
на летища значително уско-
ри ранното разпространение 
на вируса. Докато Колумбия 
преживява пика на третата 
вълна COVID, народът е изпра-
вен пред още по-страшна въл-
на от насилие, бедност и ко-
рупция, където гладът е един 
от най-тежките проблеми. 
Войната удавя земята ни в 
кръв. През първите месеци на 
2021 г. са убити най-малко 57 
влиятелни участници в соци-
алните движения, 20 от тях 
са от коренното население, 
повечето от провинция Кау-
ка. Освен това през първите 
три месеца на годината има-
ше 158 убийства на жени и ня-
колко други кланета.

Колумбия е страната на ек-
зекуциите без съд и присъда. 
Доклад на Специалната юрис-
дикция на мира (JEP) докумен-
тира 6402 незаконни убий-
ства на цивилни лица между 
2002 и 2008  г., всички пред-
ставени лъжливо от армия-
та и полицията като „убити в 
сражение”. Тези убийства дос-
тигнаха своя връх през 2007 
и 2008  г. по време на прези-
дентството на Алваро Урибе 
Велес. Цифрата се доближава 
до общия брой жертви на во-
енната диктатура на Хорхе 
Рафаел Видела в Аржентина; 
това е над два пъти повече 
от официалния брой на жерт-
вите, екзекутирани или изчез-
нали по времето на Аугусто 
Пиночет в Чили. В Колумбия 
хората вече не се чудят кой 
е дал заповедта за тези убий-
ства. Те знаят, че заповеди-
те са дошли от Урибе и вече 
не се страхуват да го кажат 
на глас. Колумбия изгуби стра-
ха си.

Още началото на мирното 
споразумение правителство-
то на Иван Дуке (протеже на 
Урибе) се стреми да подкопае 
мира с всички възможни сред-
ства и успява. Според INDEPAZ 
(Институт за изследване на 
мрежите за развитие и мир) 
през 2020  г. и 2021  г. са из-
вършени 124 кланета с общо 
над 300 жертви. От подпис-
ването на споразумението в 
Колумбия са избити над 1000 
активисти. Животът в тази 
страна е постоянна борба 
срещу политиката на строги 
икономии на правителство-
то, чийто единствен отго-
вор на нуждите на хората е 
ботуш на врата. Наред с ико-

номическите програми, кои-
то задълбочават мизерията 
и неравенството, политиче-
ските програми са геноцид, 
целящ да унищожи всяко ко-
лективно самоопределение, 
което не се вписва в господ-
стващия ред или му се проти-
вопоставя.

COVID-19 е най-малкият ни 
проблем

На пика на третата вълна на 
COVID-19 хиляди излязоха по 
улиците, за да участват в об-
щата стачка на 28 април. Как-
во би могло да накара хората 
да преодолеят страха от ви-
руса и да окупират улиците, 
изправени пред най-кръвожад-
ното правителство в Латин-
ска Америка?

Корумпираното и безха-
берно управление на админи-
страцията на Дуке за спра-
вяне с кризата, породена от 
COVID-19, хвърли страната в 
спирала на все по-нараства-
що обедняване. По данни на 
правителството 11,5 мили-
она щатски долара са инвес-
тирани през 2020  г. в бол-
нична инфраструктура и ху-
манитарна помощ, но упра-
влението на тези средства 
е белязано от хиляди сигна-
ли за корупция. Междувремен-
но правителството на Дуке 
не изпълни предложението за 
базов доход  – подписано от 
4000 души, включително поне 
50 народни представители  – 
като начин за подпомагане на 
домакинствата в най-голяма 
нужда. Ден след ден тези хора 
излизат на улицата, рискуват 
да бъдат заразени с вируса, за 
да се борят за своето оцеля-
ване.

Правителството обаче не 
се поколеба да налее парите 
от Фонда за справяне с извън-
редни ситуации (FOME), създа-
ден след започването на пан-
демията, директно в банки-
те, за да им попълни запасите. 
По данни на експерти банките 
ще получат най-малко 6,3 ми-
лиона щатски долара направо 
от държавната хазна само по 
линия на така наречения „До-
ход за солидарност”. Този „до-

ход за солидарност” обаче не 
достигна до хората, които 
наистина се нуждаят от него. 
По време на пандемията в Ко-
лумбия голямата част от хо-
рата обедняват, а богатите 
стават все по-богати.

В това няма нищо ново. Де-
сетилетия наред политиче-
ската класа на консерватори-
те и десницата играе ролята 
на представител на глобал-
ната икономическа хегемо-
ния в страната. Тя система-
тично съсипва хората, краде 
земя и потиска работещото 
мнозинство. Това е прикри-
та диктатура, с достатъчно 
оръжия и ресурси, за да държи 
страната окована още много 
десетилетия.

Днешното въстание не е 
стихийно. То е реакция на дъл-
гогодишно потисничество и 
несправедливост. Последна-
та капка за априлските про-
тести беше предложеният 
„Закон за финансиране на соли-
дарността”  – данъчна рефор-
ма, която ще доведе по-голя-
мата част от населението 
до още по-голяма бедност.

Под предлог за намаляване 
на дефицита, предизвикан от 
самата нея с предишната ре-
форма, администрацията на 
Дуке излезе с нагло предложе-
ние да повиши разходите за 
живот в една от страните с 
най-голямо икономическо не-
равенство в света. Потре-
саващо е, че в разгара на кри-
за колумбийското правител-
ство реши да вдигне данъци-
те върху храните, което удря 
най-силно най-бедните слоеве 
на обществото. Храните пос-
къпват, когато населението 
гладува. Още по-възмутител-
но е, че предложените рефор-
ми не само ще навредят на 
обикновените хора, но и ще 
обогатят най-богатите мо-
нополи в страната.

Данъчната реформа може 
да ни съсипе, но здравната 
реформа ще ни убие

Решенията, които определят 
посоката на страната и бъде-
щето на милиони, се вземат 
единствено от политически, 

военни и икономически елити. 
Те приемат закони в полза на 
банковите и аграрните им-
перии, в полза на финансови-
те интереси на Северна Аме-
рика, Азия и Европа, закони за 
предоставяне на имунитет 
за грабителите на общест-
вени богатства, за да оста-
ват на власт както на мест-
но, така и на национално ниво. 
Тези закони се приемат при за-
крити врати, без обществен 
дебат. Един от най-очевидни-
те примери за това е рефор-
мата в колумбийската здрав-
на система. Представена на 
16 март 2021 г., тя все още не 
е приета от Конгреса, но ней-
ните поддръжници в законо-
дателната власт проведоха 
тайни действия през нощта 
на 26 април, за да се опитат 
да я прокарат, докато внима-
нието беше насочено към да-
нъчната реформа.

Тази здравна реформа може 
да бъде по-лоша от самия 
COVID-19. По същество тя има 
за цел да осъществи пълната 
приватизация на колумбийска-
та здравна система. Хората 
ще трябва да плащат допъл-
нителни такси, а обществе-
ното здравно осигуряване ще 
се грижи да плащат от джо-
ба си по всевъзможни начини. 
Когато имат нужда от меди-
цинска помощ, те трябва да 
доказват пред касата, че жи-
веят здравословно и не са при-
чинили с нищо своето заболя-
ване или нараняване; ако каса-
та реши че не е така, тя може 
да им откаже и да ги принуди 
да си платят. Тази програма 
също така слага край на об-
щинските програми за масо-
ва ваксинация – в пика на пан-
демията! – и дава правомощия 
на застрахователите да ре-
шат как да предлагат тези 
услуги и на кого.

Реформата ще позволи на 
мултинационалните и транс-
националните фармацевтич-
ни компании да налагат цени 
и пазарни правила за здраве-
опазването в Колумбия. Това 
ще сложи край на отстъпки-
те за здравно осигуряване за 
хората, работещи в образо-
ванието, производството и 

въоръжените сили. Болници-
те ще трябва да показват ре-
зултати, ужасно подобни на 
„резултатите”, които прави-
телството на Урибе изиска 
от военните. За да си „изпъл-
нят нормата”, те отвлякоха 
и избиха над 10 хиляди невин-
ни младежи и ги представиха 
като бойци на FARC-EP.

Още по-страшно е положе-
нието с действащия закон за 
здравеопазването, който при-
ватизира здравната система 
през 1993  г. Изследвания по-
казват, че той е довел до един 
милион смъртни случая пора-
ди отказ на медицинска по-
мощ или небрежност, тоест 
е взел повече жертви дори от 
въоръжения конфликт.

Пет дни на мобилизация, 
протести и генерална 
стачка

От началото на пандемия-
та най-бедните са изправени 
пред жестокия избор между 
това дали да останат вкъщи, 
за да се предпазят от вируса, 
или да се борят за своето оце-
ляване. Няколко седмици след 
избухването на пандемията 
червени кърпички започнаха 
да се появяват по прозорците 
на къщи в бедни квартали, кое-
то означава, че семейството 
гладува. За кратко време те 
станаха хиляди.

Затова година след начало-
то на карантината, когато 
правителството предложи 
данъчна реформа, която по-
разява най-тежко най-бедни-
те слоеве от населението, хо-
рата не се поколебаха да из-
лязат на улицата. В този мо-
мент от кризата избор вече 
нямаше – само ярост и проща-
ване с илюзиите. Време беше 
Колумбия да бъде затворена, 
за да се защити човешкото 
достойнство.

Нямаше лидери, а само 
дата, предложена от синди-
катите  – 28 април  – и това 
беше достатъчно за семей-
ства, приятели, съседи и квар-
тали да се самоорганизират 
чрез социалните мрежи. Хо-
рата се стекоха в пълноводна 
река към сборните пунктове 
и входовете на града. Стач-
ката стана реална, градът 
беше блокиран и никой не мо-
жеше да влиза и да излиза от 
него.

Първият ден беше изпълнен 
с възгласи, речи, песни и тан-
ци на улицата. Такива сме в 
Кали: жизнерадостни и смели, 
знаем как да се веселим и да 
отстояваме достойнството 
си, да танцуваме и да воюва-
ме. През нощта хората се за-
върнаха по домовете си, умо-
рени, но усмихнати, със съзна-
нието, че са постигнали нещо. 
През следващите дни блока-
дите се умножиха и броят на 
участниците набъбна, вдъхно-
вен от примерите за съпро-
тива и преодоления страх от 
репресии. •

crimethinc.com
(следва)

БОРБАТА ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА ПО СВЕТА

Колумбия изгуби страха си
» » » продължава от страница 11


