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ТЕМА НА БРОЯ:

Първи май 2021 година
ПРИВЕТСТВИЕ ОТ СЕКРЕТАРИАТА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛА НА АНАРХИСТКИТЕ ФЕДЕРАЦИИ (ИАФ)
Секретариатът на Интер-
национала на анархистките 
федерации изпраща привет-
ствие до международната сре-
ща за Първи май 2021 г. Осно-
ван през 1968  г. на Междуна-
родния конгрес на анархисти-
те в Карара, ИАФ продължава 
да защитава ценностите на 
социалната справедливост, 
антиавторитаризма и интер-
национализма, вдъхновили бор-
бата на Парижката Комуна 
преди 150 години и петимата 
Чикагски мъченици преди 135 
години. Вдъхновявани и до днес 
от тези ценности, нашите 
федерации членки продължа-
ват да градят анархистка ал-
тернатива за един свят, кой-
то продължава да бъде опус-
тошаван от престъпленията 
на капитализма, държавата и 
военщината, от хищническо-
то плячкосване на природата.

През последната година по-
ложението се влоши трагично 
от пандемията, чиито после-
дици отново се стовариха на 
плещите на работническата 
класа. Експлоатираните и по-
тиснати хора са най-засегна-
ти от пандемията и в също-
то време имат най-голям при-
нос за опазването на здравето 
на всички ни. Навсякъде по све-
та обаче сме свидетели на вло-
шаване на условията за живот 
и труд на стотици милиони 
хора. В много страни военни-
те бюджети растат, изостря 

се военното противопоставя-
не между държавите, все по-
силно гърмят децибелите на 
расистката, фашистка и на-
ционалистическа пропаганда. 
Правителствата по цял свят 
засилват мерките за охрана, 
затягат контрола, разширя-
ват властта на полицията и 
ожесточават репресиите вър-
ху своето население. В също-
то време населението живее 
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в пълна мизерия и продължава 
да бъде разделяно, затваряно и 
въдворявано в бедняшки квар-
тали, лагери за мигранти и за-
твори.

Съпротивата обаче не 
стихва. Движенията не се бо-
рят само с ожесточената ав-
торитарна политика, а гра-
дят алтернативи. Ние подкре-
пяме бунтуващите се срещу 
расизма и полицейщината в 
САЩ, срещу специалните сили 
за сигурност в Нигерия, сре-
щу новата полицейска държа-
ва във Франция, срещу милита-
ристичната неолиберална дър-
жава в Чили и нейния геноцид 
срещу народа на Мапуче, срещу 
патриархата и половото на-
силие във Великобритания. За-
ставаме с всички борци за ра-
венство и свобода срещу дик-
татурите в Турция и Беларус, 
срещу авторитарните режи-
ми в Тайланд, Мианмар и Индо-
незия. Навсякъде, където има 
анархистко движение, то е ак-
тивен участник в тези бор-

би, опитва се да развие тех-
ния революционен потенциал 
и даде отпор на всякакви опи-
ти за авторитарно изражда-
не. На различни места по све-
та анархистите всекидневно 
отбраняват свободните прос-
транства, подкрепят стач-
куващите работници, изграж-
дат мрежи за солидарност и 
взаимопомощ, за да се справят 
с бедността, половото наси-
лие, липсата на предпазни сред-
ства и лечение.

Невъзможно е да избро-
им всички дейности, в които 
участват нашите другари и 
федерации в различните стра-
ни и условия, но можем да дадем 
някои примери: създаване на 
групи за взаимопомощ в дома 
и квартала за справяне с труд-
ностите от вируса  – напри-
мер с раздаване на храна, пред-
пазни средства и лекарства; 
разкриване на нови простран-
ства за живот и културни ме-
роприятия, включително оку-
пации от бездомни хора; раз-
пространяване на книги, спи-
сания и други материали, пома-

гащи за справянето с кризата; 
популяризиране и осъществя-
ване на антикапиталистиче-
ски алтернативи на днешната 
икономическа система – напри-
мер взаимоспомагателни каси; 
популяризиране на кампаниите 
в подкрепа на уязвими и потис-
кани групи  – например от ко-
ренното население.

Днес повече от всякога е 
необходимо да засилим между-
народния характер на анархи-
зма, да се изправим срещу на-
стъпващия авторитаризъм и 
да възродим революционната 
перспектива за един свят, до-
каран до разруха от капитали-
зма и държавата. На този Пър-
ви май – ден, тъй значим както 
за нашата история, така и за 
нашето бъдеще – неотклонно 
продължаваме своята борба 
по цял свят за укрепването на 
международната солидарност 
в работническите движения, 
за изграждането  – ден след 
ден – на новия свят, който но-
сим в сърцата си. •

Със солидарност,
Секретариат на ИАФ 

Първи май 2021 година
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Екоанархизъм или глобална катастрофа?
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Първоначално в дейността 
на отделните общини се про-
явява известен „местен па-
триотизъм” и не всички „ко-
лективи” потеглят при „ра-
вен старт”  – някои са по-бо-
гати, други по-бедни. Както 
твърди Агустино Зухи, пър-
воначално някои се противо-
поставят на идеята за ико-
номическо планиране под ло-
зунга за самообезпечаване. 
Пълната независимост на 
„колективите” един от друг, 
различията в благосъстоя-
нието на общините и в сис-
темата за разпределение за-
трудняват съгласуването на 
техните стопански дейнос-
ти. Анархисти – привържени-
ци на задълбочаването на со-
циалната революция, включи-
телно Дурути, който лично 
агитира „колективистите”, 
призовават за съгласуване 
на действията. През февруа-
ри 1937 г. в град Каспе се про-
вежда конгрес на „колективи-
те” на Арагон с участието на 
няколкостотин делегати. Ре-
шено е да се създаде Федера-
ция. Участниците се споразу-
мяват да засилят агитация-
та в полза на „колективизаци-
ята”, да създадат експеримен-
тални ферми и техникуми, да 
организират взаимопомощта 
между „колективите” с маши-
ни и работна ръка. Граници-
те между селата и общинска-

та собственост са премахна-
ти. Обединените „колективи” 
решават да съгласуват об-
мена с външния свят. Създа-
ват общ фонд от продукти, 
предназначени за обмен, а не 
за собствено потребление 
на общините, и започват да 
водят статистика за произ-
водствените възможности. 
Предвижда се пълна отмяна на 
паричното обръщение вътре 
в „колективите”, тяхното фе-
дериране и въвеждане на един-
на потребителска книжка за 
всички (при нейното предста-
вяне потребителските про-
дукти се раздават безплатно 
по норма). Това трябва да по-
могне за установяването на 
реалните нужди на всеки от 
жителите на региона и пре-
минаването към анархокому-
нистическата практика на 
„планиране отдолу”.

Дейността на арагонски-
те „колективи” е изключител-
но успешна. Реколтата в ре-
гиона през 1937 г. се увелича-
ва с 20%, докато в много дру-
ги части на страната нама-
лява. В Арагон се строят пъ-
тища, училища, болници, фер-
ми, културни институции – за 
първи път в много села, – тру-
дът се механизира. За първи 
път много жители получават 
достъп до медицински гри-
жи и безплатно антиавтори-
тарно образование (лекари и 
учители стават пълноправни 
членове на „колективите”).

Поражението на Испанска-
та революция прекъсва този 
социален експеримент. Въ-
преки това испанските анар-
хосиндикалисти обобщават 
практиката на революцията 
от 30-те години и последва-
лите социални експерименти 
и през 1970-те години пред-
лагат системна Конфедера-
тивна концепция за свобод-
ния комунизъм (в чието съз-
даване взех участие  – Г.  К.). 
Тяхната идея развива модела 
на двойната федерация: те-
риториална асоциация на ко-
муните и икономическа асоци-

ация на самоуправляващите 
се производители. В същото 
време федерациите на произ-
водителите като икономиче-
ски органи на федерациите на 
комуните са призовани да съ-
бират информация от всички 
комуни, да я съгласуват с по-
мощта на съвременните ин-
формационни средства и да 
я разпращат до комуните. 
По този начин се предполага 
да се вземат решения по от-
расли за разпределението на 
суровините и сътрудничест-
вото при производството. 
Тези решения след това тряб-
ва да се одобрят или уточнят 
на съответните конгреси на 
комуните от различни нива. 
И накрая, най-важната харак-
теристика на обществения 
ред, която човек би следвало 
да одобри, ако иска да оцелее 
в условия, достойни за него и 
неговите потомци, е отми-
рането на труда. Трудът не 
трябва да бъде робия и про-
клятие, а свободна дейност, 
самоопределение на всеки чо-
век и дори – благодарение на 
съвременните технологии и 
ориентацията на човешките 
способности и наклонности – 
един вид творческа игра. Така 
все повече ще се размиват 
границите между работата 
и увлечението, докато може 
би един ден изчезнат напълно. 
За първи път в човешката ис-
тория електронните техно-
логии и роботиката създават 

предпоставки за качествено 
различно общество и иконо-
мика, която вече няма да се ос-
новава на класическата „ико-
номика на работното време”.

Заключение

Когато говорим за „обще-
ството на спасението”, е 
много лесно да бъдем изкуше-
ни като утопистите от ми-
налото да рисуваме подробни 
картини на структурата на 
красивия свят на хармонията, 
справедливостта и доброта-
та. Тук се опитваме да не да-
ваме воля на въображението, 
а да говорим само за това, 
което е изпитано или абсо-
лютно необходимо за оцеля-
ването на човешкия род. За-
това не представяме някак-
во „научно” определение или 
„строго” конкретно описание 
на структурата на анархоко-
мунизма. Ще се задоволим с 
обобщението и просторната 
характеристика, която оста-
вя пълна възможност за са-
моорганизацията и самодей-
ността на хората. Неин ав-
тор е П. А. Кропоткин:

Това общество ще се със-
тои от множество съюзи, 
обединени помежду си за всич-
ки цели, които изискват обе-
динение  – от индустриални-
те федерации за всички видо-
ве производство: селскосто-
панско, индустриално, инте-
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Трудът не 
трябва да 
бъде робия, 
а свободна 
дейност, 
самоопределение 
на всеки човек 
и дори – 
благодарение на 
технологиите –
творческа игра

ЕВОЛЮЦИЯ

„Собствеността е кражба“

Туристите познават остров 
Бали с райските му плажове. 
Учените обаче са наблюдавали 
група макаци, живеещи в южна-
та част на индонезийския ос-
тров, на полуостров Букит, 
и са констатирали, че инди-
видите от този род маймуни 
имат изключителна способ-
ност да се пазарят. След като 
откраднат предмети от пре-
минаващи туристи, те дого-
варят плячката си в замяна на 
храна, без да се колебаят в ня-
кои случаи да вдигат цената! 
Използването на вещи като 
разменна монета за набавяне 
на храна не е нищо ново за май-
муните, но досега това пове-
дение се е наблюдавало основ-
но в лабораториите, които са 
много специфична и далеч от 
естествената среда и не поз-
воляват обективна оценка на 
когнитивните способности 
на животните.

Напротив, на юг от Бали, 
търговският бум на макаци-

те изглежда необуздан. Фено-
менът продължава от десе-
тилетия и маймуните, които 
се занимават с тази практи-
ка, я подобряват с възрастта, 
отбелязва скорошно проучва-
не, публикувано на сайта на 
английското Кралското обще-
ство, еквивалент на Акаде-
мията на науките. За да дока-
жат това, учените са засне-
ли в течение на няколко месе-
ца взаимодействията между 
маймуни и туристи и пред-
ставят резултатите от из-
следването с подробна ста-
тистика за честотата на 
кражбите, успеха или неуспе-
ха на преговорите и вида на 
вещите, използвани като ва-
лута (от празна бутилка до 
смартфон, очила и пр.).

Макаците са разбрали по-
добре Прудон и политическа-
та икономия на капитали-
зма, отколкото това е сто-
рил Маркс. •

СМ
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Екоанархизъм или 
глобална катастрофа?
лектуално, художествено; и 
от потребителските общно-
сти, които ще се погрижат 
за всичко, свързано, от една 
страна, с подобрения в жи-
лищните и санитарните усло-
вия, а от друга, с доставката 
на храна, облекло и пр. Ще въз-
никнат и федерации на общи-
ните помежду им и на потре-
бителските общини с произ-
водителните съюзи. И накрая, 
ще се появят още по-широки 
съюзи, обхващащи цяла стра-
на или няколко страни. Всич-
ки тези съюзи и общини ще бъ-
дат обединени чрез свободно 
споразумение помежду им … 
Развитието на нови форми на 
производството и всички ви-
дове организации ще получи 
пълна свобода; личната иници-
атива ще бъде насърчавана, а 
стремежът към еднородност 
и централизация ще бъде пре-
махнат. Нещо повече  – това 
общество в никакъв случай 
няма да кристализира в някак-
ва неподвижна форма, а напро-
тив, непрекъснато ще проме-
ня своя облик, защото ще бъде 
жив, развиващ се организъм.

Разбира се, социалната сис-
тема, описана от Кропоткин, 
е поразително различна от 
обществото, в което живе-
ем днес. Явленията, за които 
говорихме, в никакъв случай 
не са свободният свят на въз-

можното утре. В най-добрия 
случай те са примери или тен-
денции. Дали ще бъдат реали-
зирани, или не, зависи не от 
въображаеми обективни и ав-
томатични „закони”, а от во-
лята и способността на са-
мите хора да действат, да се 
борят, да се съпротивляват 
и да творят. Излишно е да се 
надяваме, че каквато и да е 
върхушечна, чисто политиче-
ска революция за завземане на 
политическата и държавната 
власт ще ни доближи дори на 
крачка по-близо до целта.

Ако обаче хората съумеят 
да се самоорганизират, ако 
работниците могат да оку-
пират фабрики, заводи, ин-
ституции, земеделски сто-
панства и да установят са-
моуправление в тях, ако жи-
телите организират посто-
янно самоуправление по мес-
тоживеене (под формата на 
народни събрания, идващи от 
древногръцките полиси или 
отчасти от революционния 
Париж), ако потребителите 
и производителите се обеди-
нят в свободни асоциации и 
започнат сами, заедно и соли-
дарно да решават въпросите 
на собствения си обществен 
живот, без бюрокрация, дър-
жава и пазар – това ще бъде 
социалната революция, пъ-
тят към свободата и самата 
свобода! •

Свободна мисъл
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В ЧАСА НА ЧЕРВЕНАТА МЪГЛА

Десет въпроса към 
начетени марксисти
ЗА КРАЯ, ИЗЧЕЗВАНЕТО И „ОТМИРАНЕТО” НА ДЪРЖАВАТА
Маркс (М) пише:

Щом бъде достигната цел-
та на пролетарското дви-
жение  –  унищожаването 
на класите,  – държавната 
власт, способстваща за 
удържане на производи-
телното мнозинство под 
игото на нищожното мал-
цинство от експлоатато-
ри, ще изчезне, а правител-
ствените функции ще се 
превърнат в прости адми-
нистративни функции.

По-малкият класик Енгелс (Е) 
допълва:

Първият акт, в който дър-
жавата би се проявила като 
действителен представи-
тел на цялото общество – 
овладяването на сред-
ствата за производство 
от името на общество-
то, – заедно с това ще бъде 
и последният самостояте-
лен акт на държавата. Във 
всяка поредна сфера нейно-
то вмешателството в об-
ществените дела става 
излишно и по такъв начин 
се самопрекратява. На мяс-
тото на управлението на 
лицата идва управлението 
на вещите и ръководство-
то на процесите на произ-
водството. Държавата не 
се премахва; тя… отмира.

И ТАКА:
1) целта на пролетариата е уни-

щожаване на класите (М)
2) държавната власт способ-

ства за удържане на произво-
дителното мнозинство под 
игото на нищожното мал-
цинство от експлоататори 
(М)

3) унищожат ли се класите, дър-
жавата ще изчезне (М)

4) овладяването на средствата 
за производство е последни-
ят акт на държавата (Е)

5) Вместо управление на лица-
та – управление на вещите (Е)

6) Държавата не се премахва; 
тя… отмира (Е)

Според Маркс буржоазната 
държава „изчезва”, а според 
Енгелс пролетарската „от-
мира”.

Според двамата класици 
унищожаването на държава-
та може да е само резултат, 
а съвсем не начало на социал-
ното преобразование.

1) Кога класите са унищожени 
според марксизма?

2) Одържавяването означава ли 
унищожаване на класите?

Ако отговорът е „да”, значи 
одържавяването е краят на 
държавата!

3) Ако отговорът е „не”, кои то-
гава са класите в одържаве-
ната икономика и коя класа е 
господстващата и коя – екс-
плоатираната?

4) След одържавяването на ико-
номиката има ли пролетари-
ат?

Ако отговорът е „да”, следова-
телно има наемен труд, при-
надена стойност, капитал, 
а значи има и експлоататор-
ска класа.

5) Ако отговорът е „не”, кой над 
кого упражнява диктатура?

6) Унищожаването на класите 
означава ли унищожаване на 
пролетариата?

7) Ако пролетариатът е уни-
щожен при одържавяването, 
какво става с неговата дик-
татура?

8) Буржоазната власт потиска 
пролетариата, а пролетар-
ската го превръща в потис-
ник, следователно милиони 
потисници потискат мал-
цинството (или мнозинство-
то)?

9) Каква е разликата между „из-
чезване” и „отмиране”?

10) Къде е началото и краят на 
социалното преобразова-
ние? •

Георги Константинов

ГЛЕДНА ТОЧКА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ ОТ ФРАНЦИЯ

За един анархизъм от 21 век
Да се представи дори в ре-
зюме анархистката мисъл и 
практика в няколко страни-
ци несъмнено не е лека зада-
ча. Това е така, защото не мо-
жем да сведем всички прояви 
на анархизма до творчество-
то на отделен теоретик, са-
мата идеология не е застина-
ла в определена точка, тя е 
твърде динамична, а идеите и 
практиките са многообразни 
и не винаги се припокриват.

Анархизмът обаче може да 
се резюмира сравнително лес-
но в едно изречение: анархи-
змът означава да живеем в ус-
ловия на свобода на личност-
та и социално равенство 
между хората. Нито един от 
тези два стълба не може да 
бъде пожертван за сметка на 
другия  – това е измама. Сре-
щу нея се борим и се стре-
мим към организация на обще-
ството, позволяваща непре-
къснатото развитие на тези 
две цели.

Повече от 30 години след 
краха на псевдосоциалисти-
ческите режими, в една епо-
ха, когато се сблъскваме с на-
растващо неравенство – как-
то в нашите западни страни, 
така и между различните ре-
гиони на света – и най-широ-
ко разтръбяваните мнения ни 
водят до авторитарни, дори 
тоталитарни режими, ние 

считаме, че предложението 
за изграждане на едно анар-
хистическо общество е по-
неотложно от всякога.

Следователно всичко опи-
ра до това да приложим анар-
хисткия идеал на практика в 
нашите конкретни условия. 
Тази брошура има за цел да 
представи накратко мотиви-
те за нашия бунт и какво мо-
жем да направим през 21 век, 
за да се отърсим от ежедне-
вието на експлоатация и по-
тисничество и да подготвим 
почвата за едно общество, в 
което нашите стремежи към 
свобода и равенство могат 
да бъдат осъществени.

Тези стремежи очевидно не 
са нови и можем да намерим 
многобройни следи от пове-
че или по-малко успешни опи-
ти в историята както на фи-
лософските идеи, така и на 
човешките общества. Дума-
та „анархист” обаче се появя-
ва за първи път в положите-
лен смисъл през 1840 г. под пе-
рото на Пиер-Жозеф Прудон 
(1809–1865) в книгата му „Що 
е собственост”, която можем 
да считаме за акт на ражда-
не на анархизма като социал-
на философия.

В революционните условия 
на 19 век Бакунин (1814–1876) 
оказва пряко и решително вли-
яние върху анархистическото 

движение. Последното започ-
ва да се структурира на кон-
греса в Сен Имие през 1872 г. 
и се разширява през годините 

след смъртта на руския рево-
люционер. Анархистическите 
идеи стават известни глав-
но чрез работата на негови-
те последователи: Кропот-
кин (1842–1921), Реклю (1830–
1905), Малатеста (1853–
1932) и др., които не се коле-
баят във важни моменти да 
доразработват и изясняват 
Бакуниновото наследство, 
като се обявяват за привър-
женици на свободния комуни-
зъм – анархокомунизмът.

Други след тях помагат 
тези теории да пуснат дъл-
боки корени в обществото 
и борбите на своето време: 
Луиз Мишел, Ема Голдман, Лу-
иджи Фабри, Алберт Либер-
тад, Франсиско Ферер, бра-
тята Магон и Па Кин са само 
няколко от многото имена. 
Тук трябва да се подчертае, 
че никой от тях, нито едно 
тяхно писание, действие или 
идея не е свещено и неприкос-
новено: женомразството и 
неприязънта на Прудон към 
евреите например трябва да 
бъдат изобличени, защото са 
това, което са. Накратко, ни-
кой човек или група няма ин-
телектуална собственост 
върху анархистката мисъл и 
дейност.

Въпреки това анархизмът 
е стройна система с ясно 
изразен характер. Сериоз-

на грешка е той да се счита 
(както често правят нашите 
опоненти) за банален „индиви-
дуален протест” или безперс-
пективно „бунтарство без ка-
уза”. Не по-малка грешка обаче 
е той да се разглежда само 
като интересна философия, 
откъсната от реалността.

Освен творбите на теоре-
тиците той е плод на борба 
и градивна работа на стоти-
ци хиляди знайни и незнайни 
анархисти в продължение на 
повече от век и затова оста-
ва актуален проект. Проект, 
за който си струва да се бо-
рим.

Философски и идейно анар-
хизмът може да се разглеж-
да като отхвърляне на всяка 
форма на власт, външна или 
по-висша от човешките съ-
щества  – била тя „от бога”, 
„на закона” или „нацията”,  – и 
на всеки един принцип, използ-
ван някога и някак от силните 
на деня, за да оправдае тях-
ната експлоатация и господ-
ство над останалите.

На политическо и социално 
ниво анархизмът се застъпва 
за пълно политическо равен-
ство като основа за постига-
не на истинско икономическо 
и социално равенство; реал-
но равенство, което на иконо-
мическо ниво може да се осъ-
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Какво можем да 
направим през 
21 век, за да се 
отърсим от 
ежедневието на 
експлоатация и 
потисничество 
и да подготвим 
почвата за едно 
общество, в 
което нашите 
стремежи 
към свобода 
и равенство 
могат да бъдат 
осъществени
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ществи само в борбата сре-
щу капитализма за премахва-
не на наемния труд, а на соци-
ално ниво предполага премах-
ването на властта, патри-
архата и всички останали ин-
ституции на потисничество.

Трябва да се подчертае ка-
тегорично, че за анархисти-
те тези две условия вървят 
ръка за ръка и между тях няма 
никакво противоречие: няма 
истинска лична свобода без 
социално равенство, а равен-
ството на несвободни хора 
не е никакво равенство (сво-
бодата е невъзможна без ра-
венство и обратно). В исто-
рически план анархисткото 
движение се ражда в рамки-
те на работническото дви-
жение – заедно с други социа-
листически течения  – като 
израз на протеста на работ-
ниците срещу съвременната 
експлоатация. По този въпрос 
то може да се разглежда като 
радикална реакция срещу пов-
семестното налагане на на-
емния труд и класовото раз-
деляне на обществото през 
XIX век.

От самото си раждане 
анархистическите идеи вли-
зат в конфликт както с ре-
формистките схващания за 
социализма (които ни уверя-
ват, че е възможно „постепен-
но” да се променят самите ус-
тои на капиталистическото 
общество и неравенството 
да се „поизравни” чрез парла-
ментаризъм, класово сътруд-
ничество и тям подобни), 
така и с марксистките кон-
цепции, особено по въпроса за 
използването на диктатура-
та като революционно сред-
ство.

С какво се отличава 
учението за анархизма

Анархистите се борят за об-
щество на равни и свободни 
жени и мъже. Свободата, ра-
венството и взаимопомощта 
са ключовите понятия, око-
ло които се изграждат всич-
ки анархистически проекти. 
Анархистите са:

• Социалисти, защото в 
свободното общество има 
колективно владение на сред-
ствата за производство и 
разпределение на благата.

• Анархисти, защото са 
убедени, че човек може да бъде 
свободен само в общество от 
истински свободни хора и че 
свободата на един не се огра-
ничава, а се разширява от сво-
бодата на другите. Свобода-
та и равенството изобщо не 
са абстрактни, а са съвсем 
конкретни понятия – в обще-
ството на равни и свободни 
хора всеки признава и защита-
ва свободата и равенството 
на всички останали.

Аз съм убеден привърженик 
на икономическото и социал-
ното равенство  – пише Ба-
кунин,  – защото знам, че без 
такова равенство свобода-
та, справедливостта, човеш-

кото достойнство, моралът, 
благосъстоянието на отдел-
ния човек и народите ще бъ-
дат долнопробни лъжи; като 
привърженик на свободата  – 
това задължително условие за 
човечеството – обаче съм убе-
ден, че равенството трябва 
да бъде установено чрез спон-
танната организация на тру-
да и колективната собстве-
ност на свободно сдружените 
и федерирани производители, 
а не наложено насила от дър-
жавата.

За анархистите борбата с 
всички форми на икономическа 
експлоатация е също толкова 
важна, колкото и борбата с 
всички форми на власт и гос-
подство. Само така може да 
се постигне истинско равен-
ство без привилегии и експло-
атация.

За анархистите всяко пра-
вителство, всяка държавна 
власт – независимо чия е и от-
къде е дошла – неизбежно води 
до господство и експлоатация 
на една част от обществото 
върху останалата. Прудон до-
казва, че държавата е пара-
зит, който свободната орга-
низация на производители и 
потребители трябва и може 
да очисти. В това отношение 
анархистката мисъл е еднак-
во отдалечена от либерална-
та, за която държавата е не-
обходим блюстител на граж-
данския мир, и от марксистко-
ленинистката, за която кла-
совите конфликти щели да бъ-
дат решени от политическа-
та диктатура на „работници-
те”, тоест държавата.

Никога и никъде нито една 
диктатура  – „пролетарска” 
или каквато и да било дру-
га  – не води до „отмирането 
на държавата”, а напротив  – 
създава огромна бюрокрация, 
която задушава обществе-
ния живот и личната инициа-
тива. Нещо повече – същата 
тази бюрокрация е основни-
ят източник на неравенство 
и привилегии в така наречени-
те „социалистически” страни, 
които уж бяха премахнали екс-
плоатацията с одържавяване 
на частната капиталистиче-
ска собственост. Бакунин е 
категоричен в своята полеми-
ка с Маркс, че свободата без 
равенство е мизерия и вред-
на заблуда, а равенството без 
свобода е държавна деспотия. 
Деспотичната държава не би 
могла да просъществува и ден 
без експлоататорската и при-
вилегирована класа на бюро-
крацията.

Как се организират 
анархистите

Анархистката мисъл ни най-
малко не отрича необходи-
мостта и важността на ор-
ганизацията. Участниците в 
обществения живот просто 
се организират по друг начин, 
за да съхранят своята свобо-
да и да свършат общата ра-
бота.

Този начин се нарича самоу-
правление и федерализъм. Той 

се различава коренно от цен-
трализираната държавна ор-
ганизация и  – което е по-ва-
жно – я прави напълно излиш-
на. Отговорността за всич-
ки необходими функции в об-
ществения живот се поема 
колективно от хората, които 
имат нужда от тях, вместо 
от монополните капиталис-
тически и държавни органи, 
натрапени на обществото.

При самоуправлението 
групата признава само една 
единствена власт  – на тех-
ническата компетентност и 
то само ако наистина е при-
зната от всички. При федера-
лизма огромното разнообра-
зие от организации, изграж-
дащи обществото, може да 
работи в съгласие и да взема 
решения, които засягат вся-
какъв брой групи, без да нару-
шават ничие самоуправление. 
Преминаваме към детайлно-
то им разглеждане.

1. Самоуправление

Лозунгът „никой не решава 
вместо нас”, успешно прило-
жен на практика, е самоупра-
вление. То няма нищо общо с 
тъй често окарикатурявания 
образ на хора, които отричат 
знанията и уменията, необхо-
дими за вземането на реше-
ния и тяхното изпълнение.

Добър пример е една болни-
ца. Никой не свиква общо съ-
брание, за да се реши дали да-
ден пациент да се оперира, как 
и от кого. Сестрите и хирур-
зите в операционната зала 
също нямат никаква власт из-
вън своята компетентност – 
върху организацията и адми-
нистрацията на болницата 
например, за които отгова-
рят хора с други знания и уме-
ния. Болницата има една ясна 
цел – да осигури най-добри гри-
жи и лечение на хората. Само-
управлението е най-доброто 
средство за постигането на 
тази цел, като: всеки специа-
лист и екип има необходима-
та свобода да върши своята 
работа по възможно най-до-
брия начин, за да се постигне 
целта на болницата; и всич-
ки звена имат свободата да 
се организират по най-добрия 
начин, да съгласуват своите 
действия, за да работи бол-
ницата възможно най-глад-
ко и ефективно. Пациентите 
обаче също имат своята „ком-
петентност”  – дали получа-
ват необходимите грижи и 
лечение – и затова трябва да 
има координиращи структу-
ри между тях и работещите 
в болницата, за да бъде сигур-

но, че нито едно от взетите 
решения не накърнява реално 
обществената роля на орга-
низацията.

Както вече казахме, няма 
смисъл за всяко нещо да се 
свиква общо събрание. По-
стоянните общи събрания са 
нещо чудесно само за много 
малки организации. Затова в 
самоуправляващата се струк-
тура има хора, които поемат 
и други отговорности, извън 
строгата рамка на своята 
специалност  – например да 
движат нещата, да ги съгла-
суват и проверяват дали вър-
вят както трябва. Това оба-
че не е нито постоянен пост, 
нито делегиране на власт  – 
те се избират от всички те-
хни колеги, съграждани или 
другари да вършат точно оп-
ределена работа за определе-
но време и да докладват ре-
довно докъде е стигнала ра-
ботата и какви проблеми са 
възникнали. Въпреки че имат 
същата свобода на действие 
като останалите членове на 
структурата, избраните не 
могат да използват своята 
отговорност като власт. 
Ако случайно излязат от точ-
но определените рамки на 
своята работа и „сгазят лука”, 
те могат да бъдат отзова-
вани и заменяни по всяко вре-
ме. Затова контролът е дру-
га също толкова важна рабо-
та, която трябва да се върши 
постоянно.

Болницата е добър пример, 
който може да се приложи за 
предприятие, цех, дори общи-
на с разумни размери и всеки 
колективен организъм, в кой-
то уменията са разнообраз-
ни и не са взаимнозаменяеми. 
Важно е само всеки член да 
участва в постигането на 
ясно формулирана обща цел.

2. Федерализъм

Обществото трябва да взе-
ма решения, които засягат 
едновременно различни са-
моуправляващи се групи. За 
анархистите федерализмът 
е просто организацията, коя-
то не само съхранява, но дава 
най-голяма възможност за 
развиване на самоуправление-
то, свободата, солидарност-
та и ефективността, а те 
са в основата на анархисти-
ческата мисъл. Затова феде-
рализмът е опорната точка 
и най-важният метод за из-
граждането на анархокомуни-
зма.

Федерализмът във Фран-
ция отдавна се свързва с жи-
рондистите от 1793  г. и за-
това се ползва с доста лоша 
слава в определени револю-
ционни кръгове, чиито авто-
ритарни наклонности ги на-
реждат много по-близо до за-
стъпниците на централизи-
раните и държавно управлява-
ни общества.

Много днешни държави 
също претендират за „феде-
рално управление”, но това е 
много далеч от нашия анар-
хистически федерализъм.

Казваме това само за да 
подчертаем, че федерали-
змът не е чудо невиждано. Той 
е добре известен и доказан 
метод на организация. Напри-
мер почти всички синдикални, 
спортни или културни струк-
тури правят федерации и кон-
федерации, когато искат да 
се организират в по-голям ма-
щаб от този на клубовете, 
първенствата, работните 
места или отраслите. Тази 
дейност е достатъчно до-
бре позната, за да може да се 
пресъздаде доста лесно, кога-
то централизиращата власт 
бъде премахната.

Федерализмът остава за 
нас най-доброто известно ре-
шение за съчетаване на колек-
тивните усилия на общество-
то и разширяване на самоу-
правлението и пълната свобо-
да на групите и хората в него.

В съзнанието на анархисти-
те федерализмът не е проста 
техника на управление, а прин-
цип на обществена органи-
зация, който обхваща всички 
сфери на съвместния живот. 
Федерализъм може да има или 
навсякъде, или никъде (Прудон).

Както казахме, федераци-
ята защитава и разширява 
свободата на ателиетата, 
цеховете, предприятията, 
отраслите, общините и всич-
ки самоуправляващи се учас-
тници в нея. Всички те се обе-
диняват, за да си помагат при 
задоволяването на личните и 
общите потребности. Само-
управлението премахва тру-
да на наемните и го заменя с 
труда на сдружените работ-
ници в предприятието, а фе-
деративната организация на 
производителите, общините 
и регионите премахва държа-
вата. Федерацията е задъл-
жителната спойка за изграж-
дането на комунизма и най-до-
брата гаранция за индивидуал-
ната свобода.

Такава организация, разби-
ра се, се основава на ясен до-
говор, но това не е нито хи-
потетичният „обществен 
договор”, нито някакъв адво-
катски „типов” шаблон. Това 
е доброволно споразумение на 
равни начала, което ефектив-
но изпълнява конкретни цели, 
признава правото на иници-
атива на всички части на об-
ществото и може да се про-
меня по волята на договаря-
щите се (сдружения на произ-
водители, потребители и пр.).

Федеративният договор 
не уточнява просто права-
та и задълженията на всяка 
от договарящите се страни, 
а полага основите на едно ис-
тинско, жизнено обществе-
но право, способно да регули-
ра всякакви евентуални про-
тиворечия между хора, групи, 
общности и дори региони, без 
да посяга на тяхната свобода. 
Такава федерална организация 
обезсилва както бюрократич-
ната безизходица на демокра-
тичния централизъм, така и 
хаотичния битак на либерал-
ния индивидуализъм. •

(следва)

ГЛЕДНА ТОЧКА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ ОТ ФРАНЦИЯ

За един анархизъм от 21 век
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Самоуправле-
нието премахва 
наемния труд, а 
федерирането – 
държавата
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„Петте стадия на колапса“ от Дмитрий Орлов
Наскоро в България беше изда-
дена книга, описваща подробно 
и доста колоритно няколко раз-
лични стадия на разпад на мо-
дерното общество. Тъй като 
се описва разпадът на обще-
ството, срещу което анархи-
стите принципно се борят, ре-
шихме да направим кратък ана-
лиз на книгата от анархистки 
позиции.

Накратко за автора. 
Дмитрий Орлов е роден през 
1962  г. в Ленинград (днес 
Санкт Петербург), СССР. Еми-
грира в САЩ заедно с роди-
телите си на 12-годишна въз-
раст, където придобива бака-
лавърска степен по компютър-
но инженерство и магистър-
ска по приложна лингвистика. 
През края на 80-те и средата 
на 90-те години прави няколко 
посещения в родината си, кое-
то му дава възможност да на-
блюдава колапса и настъпили-
те социални промени в бившия 
СССР и днешната Руска феде-
рация. Около 2005 година за-
почва да пише кратки есета, 
свързани с проблема за изчерп-
ването на изкопаемите горива 
и неговите ефекти върху об-
ществото. През 2007 година 
семейството на Орлов прода-
ва апартамента си в Бостън 
и купува яхта, оборудвана за 
продължително пребиваване, 
и заживява на нея. През 2008 
година излиза първата му кни-
га Преоткриване на колапса: съ-
ветският пример и американ-
ската перспектива.

Както подсказва заглавие-
то, Орлов описва пет различни 
стадия на разпад на обществе-
ната система, като според ав-
тора те се случват в именно в 
този ред. Освен описанието на 
всеки отделен стадий, се при-
вежда и пример от човешката 
история за общество, претър-
пяло подобен колапс. Пробле-
мите са описани на достъпен 
език чрез своеобразния леко 
хумористичен стил на авто-
ра, което може да допадне на 
много читатели. Въпреки сти-
ла се прави опит за задълбочен 
анализ на описваните явления, 
подкрепен със значително ко-
личество факти. Авторът се 
опитва също така да даде съ-
вети как читателят може да 
намали негативните послед-
ствия от описваните процеси.

Ще изброим петте основни 
части на книгата в реда, даден 
от автора.

1) Финансов колапс. Вяра-
та, че всичко продължава „как-
то обикновено”, е изгубена. Бъ-
дещето вече не прилича на ми-
налото в достатъчна степен, 
за да може да се предвиди и за-
това финансовите активи не 
може да бъдат гарантирани. 
Финансовите институции фа-
лират, спестяванията изчез-
ват заедно с достъпа до капи-
тал.

Орлов описва подробно те-
кущата монетарна система, 
базирана на книжни пари, заед-
но с всичките ґ недостатъ-
ци. За читатели, незапознати 
с реалното състояние на све-
товната финансова система, 

тази глава съдържа много по-
лезна информация, поднесена 
по забавен и лесно смилаем на-
чин. След описването на риско-
вете, които са част от сама-
та система, авторът дава и 
няколко съвета за това как чо-
век може да организира лични-
те си дела, за да преживее по-
леко евентуалния (и реално не-
избежен) финансов колапс.

Пример: Исландия. Като ис-
торически пример за финансов 
колапс и последствията от 
него е разгледана финансова-
та криза от 2008–2009 година 
и начинът, по който Исландия 
се справя с нея. Според автора 
причината колапсът да засег-
не в по-малка степен тази ми-
ниатюрна държава е нейната 
древна традиция в предста-
вителната демокрация, както 
и много малкото ґ население 
(около 800 000 души). От анар-
хистка гледна точка все още 
трябва да се отговори на въ-
проса колко добра е предста-
вителната демокрация, дори в 
идеални условия, след като из-
общо е позволила да се стиг-
не до финансов колапс и не се 
е погрижила да направи подо-
бен сценарий невъзможен в бъ-
деще. При по-внимателен ана-
лиз на политическите ходове 
на исландското правителство 
лесно се вижда, че системата 
е направила необходимото, за 
да запази себе си, без да се про-
меня принципно.

2) Търговски колапс. Вярата 
че, пазарът ще осигури всичко, 
е изгубена. Парите са обезце-
нени или недостъпни, започва 
презапасяване, вносът и раз-
пределението се сриват. Не-
достигът на продукти от пър-
ва необходимост става всеки-
дневие. По-възрастните чита-
тели може би помнят положе-
нието в България през девет-
десетте години с хиперинфла-
цията, огромния ръст на цени-
те спрямо заплатите и недос-
тига на продукти от първа не-
обходимост, когато държав-
ните чиновници и дори репре-
сивният апарат престанаха 
да се занимават дори привид-
но с поддържането на реда и 
нормалното функциониране на 
икономиката, а се заеха с бър-
зото натрупване на личен ка-
питал, използвайки постове-
те, които заемат в държавния 
апарат.

Пример: Руската мафия. 
Орлов описва традиционна-
та руска организирана прес-
тъпност, известни като воры 
(крадци). Тази организация на-
помня много на сицилианската 
мафия по структура и начин на 
действие. Организацията успя-
ва да преживее сталинските 
репресии и се възражда веднага 
след разпада на СССР, за да за-
пълни бързо властовия вакуум, 
докато бившите властници 
разграбват всичко, до което 
могат да се докопат. Органи-
зацията обаче не успява да ус-
тои на конкуренцията за тази 
власт в лицето на новопояви-
лите се организирани групи, 
които в България наричахме 
мутри. Новодошлите са значи-

телно по-брутални и безскру-
пулни от „старомодните” бан-
дити. Веднага след разграбва-
нето на цялата държавна соб-
ственост присвоилите я ста-
ват фактически собственици 
на държавата. Нито бандити-
те, нито мутрите успяват да 
дадат отпор на държавната 
машина. Единици успяват да се 
присъединят към новия елит, 
малцина стават дребни шефо-
ве, мнозинството се превръ-
щат в редови охранители във 
вече законния частен бизнес. 
Всичко това е добре познато 
на българският читател.

3) Политически колапс. Вя-
рата, че „правителството 
ще се погрижи за теб”, е изгу-
бена. Когато основните сред-
ства за съществуване вече не 
са достъпни по обичайния на-
чин, хората започват да тър-
сят алтернативни. Появява се 
„черна борса”, бартерна иконо-
мика, алтернативна заетост, 
изобщо хората започват да се 
нагаждат към новите условия. 
Общото между всички тези 
неща е, че те не се контроли-
рат от държавата. Според Ор-
лов в този момент държавни-
ят апарат може да се опита да 
задържи властта си, макар и 
за малко, като се намеси с цяла-
та си бруталност в тези нови 
социални отношения, или да се 
оттегли, като запази чисто 
представителни функции, кое-
то е за предпочитане. Тук ав-
торът описва основните идеи 
на анархизма – цитира най-ве-
че трудовете на Пьотър Кро-
поткин  – като алтернатива 
на централизираната власт. 
Орлов смята, че анархично ор-
ганизираните общества са 
единственият начин за нор-
мално човешко съществуване, 
както и че йерархично органи-
зираните такива са обречени 
на колапс веднага щом евтина-
та енергия (изкопаеми горива) 
престане да бъде достъпна.

Пример: Пущуните. Пущу-
ните са етническа група, жи-
вееща на територията око-
ло границата между Афганис-
тан и Пакистан. Общество-
то им представлява племенна 
структура без лидери и йерар-
хия, обединена единствено от 
общите традиции. Пущуните 
използват нещо като общо съ-
брание, в което имат право да 
участват и говорят всички, 
за да разрешат всички сериоз-
ни проблеми помежду си. Това 
събрание замества писаните 
закони, съдилищата, затвори-
те, репресивния и изобщо це-
лия държавен апарат. Ако ня-
кой откаже да се подчини на 
решението, взето на това съ-
брание, той губи поддръжка-
та на останалите членове на 
обществото, което прави съ-
ществуването му общо взето 
невъзможно, което ясно про-
тиворечи на философията на 
Хобс, стояща в основата на 
капиталистическата систе-
ма. Отделните племена имат 
старейшини, личности с голям 
авторитет, но почти никаква 
власт. Тази обществена орга-
низация прави тяхното обще-

ство на практика невъзможно 
за завладяване от йерархично 
организирана държава. Дори ня-
кой от старейшините да бъде 
подкупен от външна власт с 
обещания за високи постове 
или богатство, той губи под-
дръжката на останалите пу-
щуни почти веднага, а всеки 
договор, подписан от него, се 
смята за безполезна хартия. 
До момента да завладеят пу-
щуните са се провалили в този 
ред: Британската империя, 
СССР и САЩ.

4) Социален колапс. Вяра-
та, че „твоите хора ще се по-
грижат за теб”, е изгубена. 
Всички социални институции – 
благотворителни или други  – 
престават да функционират 
поради липса на ресурси или 
вътрешни конфликти. Орлов 
обяснява, че повечето хора в 
развитите страни разчитат 
на различни държавни помощи 
и/или услуги за съществуване-
то си. Хората не познават чо-
века, който произвежда храна-
та, която купуват, който шие 
дрехите им и т. н. Затова, ко-
гато съществуващата об-
ществена структура преста-
не да функционира, повечето 
хора не знаят как да се снаб-
дят дори с минимални сред-
ства за съществуване. В този 
смисъл хората, живеещи значи-
телно по-бедно, имат преиму-
ществото, че вече са създали 
връзките с останалите члено-
ве на обществото, произвеж-
дащи всичко, което те самите 
не могат да си набавят. Това 
ги прави много по-устойчиви 
на социален колапс.

Пример: Циганите. Орлов 
описва едно крайно затворено 
общество, отказващо всякак-
ви взаимодействия с държава-
та и осигуряващо всички необ-
ходими обществени структу-
ри вътрешно. Според автора 
описанието е базирано на науч-
ни изследвания върху циганско-
то общество, но не се споме-
нава конкретно изследване. Въ-
преки това описаното обще-
ство не изглежда напълно не-
правдоподобно и демонстрира 
определена обществена орга-
низация, напомняща много на 
пущуните, но  – за разлика от 
тях – съществуваща изцяло в 
общество с различна органи-
зация. Въпреки че обществото 
на циганите е далеч от идеала, 
от описанието му могат да се 
направят интересни наблюде-
ния.

5) Културен колапс. Вяра-
та в „доброто у човечество-
то” е изгубена. Хората губят 
способността си да бъдат 
сърдечни, щедри, внимател-
ни, честни, гостоприемни, да 
проявяват съчувствие и бла-
готворителност. Дори семей-
ствата се разпадат, всеки за-
почва да се спасява поединич-
но и да се боричка за малкото 
останали ресурси, воден един-
ствено от личния си интерес 
и пренебрегващ интереса на 
всички останали. Авторът се 
впуска в дълъг анализ на факто-
рите, които правят едно съ-
щество човек. Интересното 

в тази част от книгата е, че 
тя реално описва идеалното 
капиталистическо общество, 
където всеки се грижи един-
ствено за собствения си инте-
рес. Според основните идеоло-
зи на „истинския” капитализъм 
тази обществена организация 
би следвало да доведе до благо-
денствие за всички нейни чле-
нове. Най-ценното в тази част 
е, че Орлов е открил реален при-
мер за такова общество и спо-
ред нас всеки, който продължа-
ва да се заблуждава, че капита-
лизмът може да бъде подобрен, 
трябва да се запознае с описа-
нието на това общество.

Пример: Племето Ик. Това 
племе живее на малко парче 
планинска територия на грани-
цата между Уганда, Кения и Су-
дан. Обществената му органи-
зация е описана в книгата „Пла-
нинските хора” от британския 
антрополог Колин Търнбул. Ще 
пропуснем подробното описа-
ние на племето Ик и тяхното 
общество, защото повечето 
читатели най-вероятно няма 
да повярват на разказа. Наис-
тина идеалното капиталисти-
ческо общество дори надмина-
ва очакванията на всички кри-
тици на капитализма, които 
познавам.

В заключение. Възгледите 
на Дмитрий Орлов за общест-
веното устройство са най-
близки до течението в анархи-
зма, което се застъпва за орга-
низация от племенен тип. В ця-
лата книга авторът защита-
ва тезата, че малка група хора, 
свързани чрез семейни и близки 
приятелски връзки, е най-добре 
подготвена да преживее на-
ближаващите стадии на кола-
пса. Основните аргументи за 
неизбежността на колапса на 
капитализма и днешното об-
ществено устройство са из-
черпването на лесно достъп-
ните изкопаеми горива в све-
товен мащаб. Според автора 
огромните централизирани 
властови структури, извест-
ни като държави и империи, са 
толкова неефективни, че няма 
да могат да съществуват без 
наличието на почти безплат-
на енергия. Авторът не обясня-
ва как подобна група ще оцелее 
в съществуващото капита-
листическо общество и защо 
не са дадени примери за вече 
съществуващи такива. Някак 
се допуска, че след като всич-
ки държави по света се разпад-
нат поради изчерпването на 
природните ресурси, тяхното 
място няма да бъде заето от 
дребни местни феодали или от 
международните корпорации, 
начело на частните им армии.

Въпреки че възгледите на 
Орлов не съвпадат напълно с 
анархокомунистическите, би-
хме препоръчали книгата му на 
всички желаещи да научат мно-
го факти за днешната полити-
ческа и икономическа система. 
Тези факти не само са събрани 
от автора, но и са поднесени 
по разбираем и интересен на-
чин, с тънко чувство за хумор 
и голяма доза ирония. •

СМ
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Осман Евджан
Осман, роден през 1959  г. в 
Самсун, е анархист, прекарал 
последните 23 години в за-
твора. След 9 години (от 1980 
до 1989  г.) зад решетките 
през 1992 г. е осъден отново 
на 30 години по обвинения за 
членство в лява терористич-
на група и обир. През 2003 г. 

Осман приема идеите на анар-
хизма, става веган и поддръж-
ник на борбите за освобожде-
ние на животните.

През тези десетилетия е 
преминал през много затвори 
по цялата страна. Посветил 
живота си на борбата срещу 
насилието на властта и осо-
бено срещу репресиите като 
неизменна част от йерархич-
ната структура на затво-

ра,  той продължава безком-
промисно да се бори срещу 
мракобесието и да отстоява 
нормите за достойно поведе-
ние на един свободомислещ 
човек, анархист и веган.

Osman Evcan: Silivri 9 Nolu Kapalı, Cezaevi 
C-4-26 Kampüs, PTT Şubesi Silivri-İSTANBUL, 

Turkey

БЮРОКРАЦИЯТА НЯМА ДАДЕ ОТГОВОР НА ВЪПРОСА:

Колонизация или колониализъм?

През октомври 2020  г. уче-
ни, обединени в работна гру-
па, наричаща себе си Група за 
равенство, разнообразие и 
приобщаване, изпращат в ко-
митета на NASA, отговарящ 
за изготвянето на редовно-
то десетгодишно проучва-
не на тема Планетарни науки 
и астробиология, манифест, 
озаглавен Етично изследва-
не и ролята на планетарна-
та защита за прекъсването 
на колониалните практики. 
Авторите целят тезите от 

техния манифеста да бъдат 
включени в проучването за 
периода 2023–2032 г.

Тук ще предадем накратко 
съдържанието на манифеста 
и неговите твърдения:

1. С навлизането на част-
ния сектор в аерокосмически-
те изследвания и започване-
то на нова надпревара за ус-
вояване на космоса и планети-
те, започва и нова ера на ко-
лониална инвазия. Този път ин-
вазията е извън границите на 
нашата планета.

2. Доминиращата полити-
ко-икономическа система на 
Земята е капитализъм и неми-
нуемият стремеж на капита-
лизма към максимална печалба 
ще доведе до колонизация на 
планетите и експанзия с цел 
добив на ресурси.

Манифестът прави ди-
ректни паралели между коло-
ниалните практики от мина-
лото и някои тенденции в съ-
временното усвояване на кос-
моса:

Биологично замърсяване и 
екологично унищожение: по 
време на колониалната екс-
панзия внасянето на външни 
биологични видове и унищо-
жаването на местните еко-
системи поставя коренното 
население на колонизираните 
райони в робска зависимост, 
като им отнема всички въз-
можности за препитание. 
Отново наблюдаваме тенден-
ция за безхаберно внасяне на 
външни видове и планове за 
варварска експлоатация на по-
лезните изкопаеми. Според ав-
торите е необходима добре 
обмислена стратегия за свеж-
дане на ефекта от присъст-
вието на човечеството на 
чужди светове до минимум.

Расистка наука: дълги го-
дини научните среди се оп-
итват да оправдаят колони-
алната експанзия на бялата 

раса. Правят се опити за на-
учно обосноваване на нейно-
то превъзходство над оста-
налите раси. Съвременната 
наука не е лишена от подобни 
залитания. Отново се възраж-
дат идеите на евгениката за 
селекция на хора с желател-
ни характеристики. Предла-
га се промяна в генома на чо-
вечеството. За съжаление по-
добни статии се пробутват 
именно в контекста на коло-
низирането на космоса и съз-
даването на човешки колонии 
на Марс.

Превръщане на земята в 
стока, добив на ресурси: по 
времето на колониализма при-
добиването на земя и извлича-
нето на природни ресурси уни-
щожава местните общества 
и екосистеми. Днес отново се 
говори за придобиване на соб-
ственост и добив на ресурси. 
Авторите на манифеста пи-
шат: най-пресният пример са 
картите на лунните ресурси, 
които дават възможност на 
публични и частни участници 
в минното дело да планират 
добив на воден лед и други ре-
сурси. Съществуват подобни 
предложения за добив на по-
лезни изкопаеми от астерои-
дите. Тези и други планове се 
представят под прикритие-
то на термини като „устой-
чивост”, но всъщност възпро-

извеждат практиките на до-
бивния капитализъм, допри-
несли за съсипването на окол-
ната среда на Земята.

Публично частно партньор-
ство като колониална струк-
тура: авторите напомнят за 
Източноиндийската компа-
ния и алармират, че отноше-
нията на днешните частни 
играчи в космоса напомнят 
на тези между Компанията и 
британското правителство.

Освен етичните, автори-
те изтъкват и определени ес-
тетически съображения. Ма-
нифестът съдържа две кон-
кретни предложения:

Нашата основна препоръка 
е комитетът да призове всич-
ки органи, участващи в раз-
работването на политики за 
защита на планетите, да се 
включат в процес на общест-
вени обсъждания, за да устано-
вят стабилен процес на прео-
ценка на етиката на бъдещи-
те пилотирани и автоматич-
ни мисии до Луната, Марс и 
други планети с цел прекра-
тяване на бъдещи колониални 
практики.

Нашата втора препоръка е 
общността на учените в об-
ластта на планетарните нау-
ки и астробиологията да спо-
могне за установяването на 
правила за планетарна защи-

» » » продължава на страница 7
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С. Пейке

На 21 януари 2019  г. се раз-
глежда окончателното обжал-
ване на присъдата на Пейке. 
На заседанието присъстват 
около 40 приятели и поддръж-
ници на Пейке от Хамбург, Ам-
стердам и други европейски 
градове.

Пейке е осъден на една годи-
на затвор и 9 месеца условно. 
Прокуратурата продължава 
да настоява да бъде потвър-
дена първоначалната присъда 
от 1 година и 9 месеца, но съ-
дията решава да промени по-
следната част от присъдата 
(9-те месеца, които остават 
на Пейке да излежи) на условна 
и само затова Пейке не се връ-
ща в затвора.

От решението на съдията 
става ясно, че за нея нямат 
никакво значение крещящите 
противоречия в свидетелски-
те показания – единствените 
„доказателства” за „вината” 
на Пейке – в описанието на ве-

роятния извършител, в „оказа-
ната съпротива” (легнал на зе-
мята с ръце и крака, прибрани 
до тялото) и във възможните 
щети от хвърлените бутил-
ки – и всички останали оневи-
няващи доказателства, пред-
ставени от защитата по 
време на обжалването (което 
трае близо година). Единстве-
но това, че е присъствал на 
кръстовището през въпрос-
ната нощ, се оказва доста-
тъчно тежко престъпление, 
за да потвърди първоначална-
та присъда за опит за физиче-
ско насилие, оказана съпроти-
ва при арест и нарушаване на 
обществения ред. 

Сам Фоулдър
Сам Фоулдър е анархистка, 
която излежава доживотна 
присъда в Англия поради съ-
дебна грешка и вече е прека-
рала повече от десет години 
зад решетките за убийство, 
което не е извършила. В мо-
мента тя работи с „Проекта 
Невинност” на Университета 
в Кардиф по обжалването.

През 2016  г. ґ е поставе-
на диагноза рак. Заболяване-
то може да се лекува с ран-
на намеса с проста лазерна 
терапия, но частната фирма 
Sodexo, която държи затво-
ра, отказва повече от 9 на-
срочени хирургични операции. 
В последствие ракът на Сам 

се разпространява и вече не 
може да се лекува оператив-
но. През лятото започва лъче-
лечение и химиотерапия. Мо-
жете да прочетете повече за 
хода на раковото заболяване 
на нейния уебсайт.

Samantha Faulder: A1209CF, HMP Foston Hall, 
Foston, Derby, Derbyshire, DE65 5DN, England

Свен ван Хаселт
Екстрадиран е от Холандия в 
Обединеното кралство през 
февруари 2017  г. по обвине-

ния, за които може да получи 
до 14 години затвор, по дело-
то „Шантаж 3” заедно с Ната-
ша и Деби Винсент. През юли 
2012 г. Свен и Наташа са арес-
тувани в Амстердам по евро-
пейска заповед за арест. Обви-
нени са в „заговор за шантаж” 
срещу фирмата Huntingdon 
Life Sciences (HLS) (по-късно 
преименувана на Envigo) – най-
голямата лаборатория за из-
питвания върху животни в 
Европа и също така обект на 
най-мащабните протести. 
Правителството на Обеди-
неното кралство полага не-

имоверни усилия да спре про-
тестите срещу HLS, със за-
силващи се репресии срещу 
активистите от кампании-
те. Свен и Наташа сключват 
споразумение да не оспорват 
присъдата, но да не сътрудни-
чат на обвинението, и на 24 
януари 2018  г. Свен е осъден 
на 5 години затвор. Освобо-
ден е през август 2020 г.

Свен от Амстердам, Хо-
ландия. От 12 години е веган 
и доброволец в много кампа-
нии за освобождението на хо-
рата, животните и планета-
та от гнета на капитализма. 
В момента учи за уеб дизай-
нер и програмист, обича при-
родата, музиката и спорта – 
планинското колоездене, кро-
са, самоотбраната и уиндсър-
финга. •

БЮРОКРАЦИЯТА НЯМА ДАДЕ ОТГОВОР НА ВЪПРОСА:

Колонизация или колониализъм?
та чрез процеси, които са ин-
тердисциплинарни, междукул-
турни и включват множество 
епистемологии.

За какво всъщност призо-
вават авторите? Призова-
ват за обединяване на науч-
ната общност и създаване на 
международен регулаторен 
орган, подкрепен с евентуал-
но международно споразуме-
ние, който да ограничи вар-
варската колонизация в тър-
сене на лесни печалби на всяка 
цена, и също така за включва-
не на учени от хуманитарни-
те науки в работните колек-
тиви на бъдещите регулатор-
ни органи.

За съжаление подобна идея 
е толкова утопична, че в срав-
нение с нея идеята за обще-
ство, изградено на базата на 
взаимно разбирателство и 
взаимопомощ, звучи съвсем 
реалистично. Казано по-прос-
то, по-лесно ще превъзпита-
ме мнозинството от хората 
да защитават свободата, ра-
венството и братството, 
отколкото да убедим враж-
дуващите капиталистически 
лидери (на държави и държав-
ни обединения) и техните за-
дкулисни господари – собстве-
ниците на капиталистически 
предприятия – да прекратят 

дивашкото си преследване на 
максимална печалба.

Регулациите никога не са 
ограничавали експлоатация-
та, през цялата човешка ис-
тория. Те биват заобикаляни 
и се използват най-вече за не-
допускане на нови играчи до 
вече заетите икономически 
хоризонти. Дори съществува-
щите споразумения космосът 
и междупланетното прос-
транство да не се използват 
за военни цели не са приети 
от всички страни с космиче-
ски програми, а камо ли да се 
постигне ново споразумение, 
което да се обедини около ан-
тикапиталистическа програ-
ма и ценности.

Авторите на манифеста 
определят себе си като марк-
систи, но нека не забравяме, 
че марксизмът предполага за-
вземане на държавата и ней-
ното използване за изграж-
дане на материално-техни-
ческата база, необходима за 
„светлото” бъдеще. По време 
на предишните опити за по-
строяване на подобна систе-
ма никой не е отчитал кул-
турни и естетически съобра-
жения при изграждането на 
промишлени съоръжения и екс-
плоатацията на природни ре-
сурси. Просто на никого не му 
е пукало за гледката, като се 
е вземало решение за изграж-

дане на огромен металурги-
чен комбинат, преработва-
телен завод или обогатител-
на фабрика. Комини, превръ-
щащи околността в отрове-
на пустиня, се срещаха под 
път и над път. Когато реше-
нието се взема не от хората, 
чиито деца ще дишат отров-
ния дим, а от бюрокрация, от-
далечена на 300 километра 
от замърсената зона, няма 
и как да се получи друго. При 
вземане на общи решения, раз-
глеждани в макрорамка, живо-
тът, здравето и гледката от 
прозореца на отделните хора 
са нищожни фактори пред по-
добряването на живота на 
мнозинството и приближава-
нето към идеала на светлото 
бъдеще. За всеки един от нас 
обаче няма по-важно нещо от 
здравето и добруването на 
нас и нашите деца. Какъв сми-
съл има – справедливо и равно-
поставено – да живеем в от-
ровена пустиня?

Този недостатък при взе-
мането на решения не е ха-
рактерен само за провалилия 
се опит за изграждане на без-
класово общество. Подобни 
грешки повтаряме и в наши 
дни. Под предлог, че търсим 
възобновяеми енергийни из-
точници, покриваме малкото 
неразорана за земеделие земя 
със соларни панели, строим 

грозни вятърни турбини, про-
извеждащи през целия си жи-
вот по-малко енергия от из-
разходваната за построява-
нето им. Всеки път, когато 
поставим интереса на мно-
зинството над този на мал-
цинството, всъщност се за-
връщаме към принципите на 
колониализма. Една малка про-
слойка овластени лица пое-
ма контрол над масите и под 
прикритието на общото бла-
го налага собствения си инте-
рес над останалите.

Това ще се повтаря, отно-
во и отново, докато решение-
то за добиването на шистов 
газ не е в ръцете на пиещите 
отровената вода, докато ди-
шащият отровния дим не е 
този, който трябва да даде 
разрешително за строежа на 
завод, и всички ние, които гле-
даме луната, не сме тези, кои-
то трябва да разрешат стро-
ежа върху повърхността ґ.

Ако не искаме да гледаме 
новите преработвателни съ-
оръжения на повърхността на 
Луната при всяко пълнолуние, 
не желаем да пием отрови и 
да ядем изкуствени храни, а 
искаме цялото човечество да 
има шанс да оцелее без при-
нудителен геноцид над огро-
мна маса от хора, ако искаме 
да стигнем сред звездите, да 
намерим нови светове и да ги 

изучим, а не да ги превърнем в 
отровени пустини, както сме 
на път да превърнем собстве-
ния си дом, то време е да си 
почистим къщата.

Първо трябва да оберем 
паяжините от собствения си 
мозък, да приемем, че всички 
сме равни – не еднакви, но ед-
накво важни. Да започнем да 
отчитаме мнението на мал-
цинството, да взимаме ре-
шения, максимално задоволя-
ващи цялото общество, а не 
отделни групи, раси, нации 
или икономически прослойки. 
Тогава полека-лека ще се поя-
вят „регулации”, които не мо-
гат да се заобиколят. Защо-
то те ще бъдат въвеждани и 
защитавани от хората, кои-
то се заинтересовани, а не 
от тълпа бюрократи. Ще има 
възможност да се отчита и 
друго, освен максималната 
печалба, при вземането на ре-
шения. Ще може човечество-
то да изследва космоса, а не 
да го ограбва. Необходима е 
революция, социална, икономи-
ческа, политическа, но и нрав-
ствена. Регулатори и бюро-
крати няма да свършат наша-
та работа, те винаги ще об-
служват елита. Време е да се 
захванем ние, обикновените 
хора, на които им пука за све-
та около тях. •

Петър
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Пропагандата на дело
В ТЕОРИЯТА И ПРАКТИК АТА НА РУСКИЯ АНАРХИЗЪМ НА ГРАНИЦАТА НА XIX И X X ВЕК
Проблемът с избора на сред-
ства за постигане на поста-
вените цели е един от най-ва-
жните в руското освободи-
телно движение. Пропаганда 
със слово или на дело? Оправ-
дано ли е използването на на-
силие? Какво в крайна сметка 
ще вдигне народа на револю-
ционна борба? Това са въпро-
сите, разглеждани не само в 
теоретичните трудове на 
ръководителите на различни-
те направления, но и на кон-
гресите и конференциите 
на политическите партии и 
движения. В същото време на 
практика някои революционни 
партии като социалреволю-
ционерите (есерите) и анар-
хистите използват откри-
то терора, други като РСДРП 
официално го отричат, но на 
места също вършат актове 
на „пропаганда на дело”.

Независимо от радикални-
те настроения на местни-
те групи в движението те-
оретиците на анархизма да-
леч не са апологети на теро-
ра. Както тези от „по-старо-
то” поколение (П. Кропоткин), 
така и някои от „по-младото” 
(Я.  Новомирски, Я. Боровой и 
др.) не поставят терора на 
първо място като средство в 
революционната борба.

М. Бакунин неведнъж е раз-
глеждал използването на те-
рора, особено в неговите нрав-
ствени измерения: Може ли ня-
кой на този свят – цар или по-
литически престъпник  – да 
върши безнаказано мерзости? 
пита той в писмо до Херцен и 
Огарьов. От тези позиции Ба-
кунин е противник както на 
държавния, така и на револю-
ционния терор.

С течение на времето обаче 
възгледите на Бакунин се раз-
виват в посока към по-реши-
телни действия. Това е особе-
но забележимо в неговите при-
зиви от така наречения „неча-
евски период”. През това вре-
ме той не само не отрича, но 
дори пропагандира терора (Бе-
лежка на преводача (Георги Кон-
стантинов): Как?). Според него 
в обществото, в периодите, 
предхождащи революцията, ви-
наги има хора, които не могат 
да сдържат своите разруши-
телни пориви до началото на 
всеобщата борба. Те търсят 
враговете и ги унищожават. 
Такива решителни действия, 
многобройни и разнообразни 
прояви на необуздана страст 
на младите хора накрая се из-
ливат в общо въстание.

В края на 60-те години на 
XIX век Бакунин вече не из-

питва колебания за морална-
та страна на въпроса и нами-
ра оправдание за политическо-
то убийство: Когато управни-
ците са озверели, … и народът 
трябва да озвери. Тук се съдър-
жа конкретен призив за инди-
видуален терор, за изолирани 
актове на изтребление на ви-
сокопоставените лица, в кои-
то са въплътени формите на 
властта или формите на ико-
номическото разложение.

Обосноваването на необхо-
димостта от актове, които 
според Бакунин би трябвало да 
предизвикат прилив на народ-
но негодувание, се превръща в 
прототип на теорията, която 
следващите идеолози на анар-
хизма ще нарекат „пропаганда 
на дело”. Допускаме, че анархи-
стите-терористи от начало-
то на ХХ век са приели следно-
то твърдение на първия анар-
хист като отправна точка на 
своята идеология: Не признава-
ме друго дело освен изтребле-
нието и сме наясно, че то може 
да се прояви в твърде разноо-
бразни форми: отрова, нож, 
примка и прочее! … Революция-
та ще ги освети в тази борба.

Всичко казано по-горе ни 
позволява да изтъкнем пряко-
то влияние на Бакунин върху 
развитието на терористич-

ната тактика на анархисти-
те практици в периода на ру-
ските революции от началото 
на века. Следователно той не 
е дядо на бомбаджийския анар-
хизъм, както считат някои из-
следователи на наследство-
то на Бакунин, а негов „баща”. 
За обективност трябва да се 
отбележи, че апологетиката 
на тероризма е характерна 
за творчеството на Бакунин 
едва в края на 60-те години на 
XIX век, което може да се от-
даде на силното влияние на Не-
чаев върху него. Това обаче не 
изключва отговорността на 
Бакунин за писането на „теро-
ристични” документи и не го 
освобождава от отговорност-
та за тях. (С всичките недоиз-
речени на моменти „страшни 
фрази” и полуцитати госпожа-
та не доказва с нищо „бащин-
ството” на Бакунин по отно-
шение на руския и световния 
тероризъм. В писмо до Херцен 
по повод несполучливия опит 
на Каракозов за цареубийство 
от 1866 г. Бакунин е повече от 
категоричен в отхвърлянето 
му като метод на революцион-
ната борба. На индивидуални-
те актове, колкото и героични 
и трагични да са, той проти-
вопоставя социалната револю-
ция на трудовите маси. Друго-

то е нечистоплътна манипула-
ция. – б. прев.)

Другият изтъкнат теоре-
тик на анархизма, П. А. Кропот-
кин, има противоречиво отно-
шение към въпроса за терора в 
хода на революцията. Негови-
те възгледи по този проблем 
се променят под влиянието на 
различни събития и в трудове-
те му могат да се намерят из-
явления както в защита на те-
рора, така и срещу него. Зато-
ва в историографията биту-
ват различни мнения по този 
въпрос. Възгледите на Кропот-
кин за терора са разгледани 
най-подробно в своето разви-
тие от О. В. Будницки, който 
счита теоретика за косвено 
отговорен за широко разпрос-
транената практика на теро-
ра в Русия.

Проблемът за отношение-
то на Кропоткин към терора 
според нас се изчерпва с мяс-
тото, което той отрежда на 
актовете на насилие в револю-
цията. При такова разглежда-
не на проблема позицията на 
анархиста остава еднозначна 
във времето: той никога не е 
смятал терора за способен да 
събуди масите за революция. 
На първо място в революцион-
ната борба Кропоткин поста-
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БАКУНИН:

Антидържавност и аполитичност
В окончателния си вид соци-
алната концепция на Бакунин 
е антиполитическа. В своя-
та брошура Федерализъм, со-
циализъм и антитеологизъм 
той скъсва с Лигата и възна-
мерява да излезе открито с 
програмата на анархистиче-
ския Алианс, отхвърляща ре-
шително всяка политическа 
дейност, която не води непо-
средствено към социалната 
революция. Не е вярно, че не 
вземаме под внимание поли-
тиката, защото ние искаме 
да я убием.

В тайните италиански 
братства и в своята откри-
та дейност в Алианса Баку-
нин отрича държавата, прин-
ципа на властта въобще, по-
литиката и всяка полити-
ческа дейност на работни-
ческата класа. От този мо-
мент нататък критиката на 
държавата, принципа на ав-
торитета, на политическа-
та борба, на социалдемокра-
тическата и „революционно-
комунистическата” тактика 
заема централно място в ре-
чите и писанията му. Атака-
та на Бакунин в Държавност 
и Анархия е не само срещу дър-
жавата, но и против самия 
принцип на властта, залегнал 
в нейната основа. Власт! Ето 
още едно понятие, което ние 
ненавиждаме от цялото си 
сърце… Ние отхвърляме вся-
ко законодателство, всяка 
власт и всяко привилегирова-

но, дипломирано и легализи-
рано превъзходство, макар и 
възникнало по пътя на всеоб-
щото гласуване, защото сме 
убедени, че то може да се 
обърне само в изгода на мал-
цинството експлоататори, 
против интересите на огро-
мното мнозинство на подчи-
нените им хора. Единствена-
та, всемогъща, естествена 
и същевременно рационална 
власт, която сме склонни да 
приемем, е властта на духа 
на колективната общест-
веност, основана върху вза-
имното уважение на всички 
членове на обществото.

Принципът на властта е 
свързан най-тясно с държа-
вата. Всяка последователна 
и искрена теория на държава-
та по същество се основава 
на принципа на авторитета, 
тоест на тази чисто теоло-
гическа, метафизическа и по-
литическа идея, че масите ви-
наги ще бъдат неспособни да 
се самоуправляват и са длъж-
ни във всички времена да се 
подчиняват на благодетелно-
то иго на мъдростта и спра-
ведливостта, които в една 
или друга форма ще им бъ-
дат натрапени. Този автори-
тет може да има три източ-
ника: силата, религията или 
умственото превъзходство, 
които водят винаги до гос-
подство на малцинството 
над мнозинството. Бакунин 
пише, че унищожаването на 

църквата и държавата тряб-
ва да бъде първото и задъл-
жително условие за действи-
телното освобождение на об-
ществото, след което само 
то ще може – и е длъжно – да 
приеме новото устройство.

Неговата критика на дър-
жавата и аргументите, кои-
то насочва против нея, са от 
гледна точка на общочовеш-
ката солидарност, на между-
народния мир и интернацио-
нализма. Тъй като всяка дър-
жава е по необходимост огра-
ничена в национални или те-
риториални рамки, следва, че 
тя по своето същество про-
тиворечи на стремежа на со-
циалистите, тъй като соци-
алният въпрос може да бъде 
решен само в интернацио-
нален или световен мащаб, 

и само този, който действи-
телно се стреми към пълно 
унищожаване на държавата 
и политиката, може да бъде 
наречен интернационалист и 
социалист. Този, който за раз-
лика от нас иска да се зани-
мава с политика, който не се 
стреми към пълното унищо-
жаване на държавата и поли-
тиката, по задължение тряб-
ва да води патриотическа и 
буржоазна държавна полити-
ка, тоест фактически да от-
рече в името на своята вели-
ка или малка национална дър-
жава човешката солидарност 
между народите навън и ико-
номическото и социално осво-
бождение на масите вътре.

От пункта на програма-
та на Интернационала, кой-
то гласи, че освобождение-
то на работниците не е мес-
тен или национален, а интер-
национален проблем, Бакунин 
заключава, че политиката 
на Интернационала може да 
бъде само интернационалис-
тическа, изключваща реши-
телно всички патриотични и 
винаги користни въжделения 
на буржоазията, всяка чисто 
национална политика. Тук е 
отбелязана опасната стра-
на от политическата дей-
ност на пролетариата в ус-
ловията на капиталистиче-
ския строй и националното 
разделение поради влияние-
то, което господстващата 
буржоазия оказва върху целия 

пролетариат или отделни, 
понякога ръководещи го гру-
пи. Истинската опасност, 
предсказана от Бакунин, за-
почва от момента, когато 
част от пролетариата, ор-
ганизиран в самостоятелна 
партия, си поставя задачата 
да влияе на държавата и посо-
ката на държавната полити-
ка. Това е епохата на социал-
демокрацията, против която 
е насочено острието на Ба-
куниновата критика. Приме-
ри за израждането на ръко-
водствата изобилстват при 
почти всички партии на Вто-
рия Интернационал – герман-
ската, взела властта през 
1918 г., австрийската, френс-
ката, белгийската, шведска-
та, датската и пр. социалде-
мократически партии, склю-
чили коалиции с буржоазията 
и превърнали се в нейна аген-
тура, в една от буржоазни-
те партии, защитаващи ка-
питалистическия режим, бур-
жоазната държава и полити-
ка със своите методи. Както 
се видя, същата – ако не и по-
мизерна  – съдба имат и бол-
шевишките партии, които 
през 90-те години на ХХ век 
извършиха обратния преход 
от държавния към частния ка-
питализъм и се превърнаха в 
„червена буржоазия”.

Критиката на Бакунин се 
оказва пророческа.
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Пропагандата на дело
вя не героичните действия и 
работата на самотните аван-
постове, които влизат в прес-
трелка, а сериозната предва-
рителна агитационна работа. 
Според него отделни актове 
на терор биха могли да се при-
лагат само в изключителни 
случаи, когато могат да сти-
мулират революционното про-
буждане на масите.

Кропоткин създава теория-
та на анархизма и разпростра-
нява нейните постулати в ру-
ското революционно движение, 
но не става „лидер” на анархи-
стите в Русия. Причината за 
това е не само „недостатъч-
ният радикализъм” на учения за 
по-младото поколение, но и в 
европейския характер на него-
вата анархистическа теория. 
За разлика от Бакунин, теоре-
тикът в своите трудове не 
обръща почти никакво внима-
ние на Русия, а вижда най-вече 
в Европа (Франция) трамплин 
за бъдещата революция. Едва 
от времето на Първата рево-
люция (от 1905 г.) той започва 
да оказва идеологическо влия-
ние върху Русия. Бакуниновата 
версия на анархизма се оказва 
по-приспособена за Русия, как-
то със своя революционен дух, 
така и с по-голямата близост 
до руския манталитет. Нови-

те анархисти противопоста-
вят на „кабинетния учен” (Кро-
поткин) „великия бунтар” (Баку-
нин): Той е чужд на абстракт-
ните планове и отвлеченият 
свят на идеите не импонира на 
неговата дълбоко жизнена при-
рода. За младите анархисти 
Бакунин е фанатикът на рево-
люцията, апостолът на всеоб-
щото унищожение, обсебен и 
бесен, но безспорно първият 
най-велик романтик на револю-
цията.

Отсъствието на пряк при-
зив за революционно насилие 
прави теорията на Кропот-
кин безнадеждно „остаряла” за 
анархистите в революцион-
ната ситуация в началото на 
XX век: унищожаването на кла-
совите окови прерасна в рево-
люционна стихия и за мнозина 
започна да изглежда като са-
модостатъчна ценност. Това 
води до усилено „пъпкуване” 
на нови идейни направления 
в анархокомунизма по време 
на революцията от 1905 до 
1907 г.

Началото на революцията 
през 1905  г. в Русия принуж-
дава много анархисти да пре-
разгледат своите възгледи за 
тактиката на борбата с дър-
жавата. Радикализацията на 
настроенията на народа ради-
кализира и анархистическата 
идеология. Процесът на вът-

решнопартийното „олевяване” 
е характерен и за партиите по 
време на революцията, но в ре-
диците на анархистите идей-
ното разграничаване протича 
най-интензивно. Това може да 
се обясни с децентрализирания 
характер на движението и от-
съствието на авторитарен 
идеологически натиск, което 
позволява на отделните гру-
пи да развиват собствени въз-
гледи, да изразяват открито 
своето мнение и да популяри-
зират своята програма.

Идейното разграничаване 
започва с преразглеждане на 
идеологическите основи на са-
мия анархокомунизъм, който е 
преобладаващата тенденция 
в движението от края на XIX 
век. Дори последователите на 
П. Кропоткин, групирани около 
вестник Хляб и свобода (Хлеб и 
воля), декларират, че по въпро-
са за унищожението … не тряб-
ва да се пипа с ръкавици.

Одобрението на Кропоткин 
за използването на терора в 
изключителни случаи позволя-
ва на неговите последователи 
да завършат логично неговата 
мисъл, като признаят на теро-
ра функцията на неизбежен ат-
рибут на революцията.

За първи път кропоткинци-
те заявяват ясно, че терорът 
е тактика на анархокомунизма 
и одобряват не само масови-

те, но и индивидуалните акто-
ве на насилие. Терорът може да 
се използва за пропаганда, за 
отмъщение или за изтегляне 
от обращение на представи-
тели на реакцията, които са 
опасни за революцията.

Дори тези изявления оба-
че не звучат достатъчно ра-
дикално за много анархисти и 
тактиката на анархокомуни-
зма продължава да се прераз-
глежда. През април 1905 г. гру-
пата Безначалие обявява свои-
те собствени виждания по въ-
проса. Това направление в анар-
хокомунизма признава използ-
ването на всички възможни 
средства за осъществяване-
то на социалната революция. 
Безмилостната кървава народ-
на разправа включва както въс-
танието, уличните боеве, най-
ожесточените форми на те-
рора в уличната борба, така и 
експроприациите и всякакви 
открити нападения над магази-
ни и домове от потиснатите 
класи…

Безначалците включват 
групи от така наречените 
анархисти-общинници, призо-
ваващи да се бие тази змия – 
буржоазията, да се бие нейно-
то изчадие – държавата, да се 
бият тези чудовища безпощад-
но, до смърт.

Характерен за Безначалци-
те е призивът за разправа, из-

ползващ терминологията на 
Сергей Нечаев, организатор на 
печално известната Народна 
разправа. Групата всъщност 
се обявява за последовател на 
неговите революционни прин-
ципи. Не е трудно да се наме-
рят перифрази от Катехизиса 
на революционера на Нечаев в 
документите на Безначалци-
те. Целта на революцията и 
в двата случая е пълното уни-
щожаване на съществуващия 
свят. Нечаев твърди, че ре-
волюционерът трябва да бие 
всичко омразно на този свят. 
Посейте повече омраза нався-
къде провъзгласява теорети-
кът и организатор на Безна-
чалците Бидбей (С. М. Рома-
нов). Ако Нечаев обявява без-
страшния разбойнически свят 
за истински революционер в 
Русия, то Безначалците при-
знават мръсната сган, тоест 
безработните, скитниците, 
босяците и всякакви отцеп-
ници от обществото за свои 
братя и другари. 

Към най-радикалното крило 
на анархокомунизма се присъ-
единява и друго направление – 
това на Чернознаменците. Не-
доволните от абстрактноте-
оретичните постановки на 
Кропоткин се събират около 
вестник Черно знаме през де-
кември 1905 г. (а по-късно – око-
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точка на международната 
солидарност се свързва ес-
тествено с критиката на 
идеите на патриотизма. Вся-
ка държава по същество и не-
обходимост е военна държа-
ва, а последната се превръ-
ща в завоевателна държава: 
ако не завоюва другите, ще 
бъде завоювана. Под запла-
ха от смърт тя е длъжна да 
се стреми към засилване на 
своето могъщество и раз-
ширяване на своите преде-
ли. Тя трябва да поглъща, за 
да не бъде погълната, да заво-
юва, за да не бъде завоювана, 
да поробва, за да не бъде по-
робена, понеже две сходни и 
същевременно чужди една на 
друга държави не могат да съ-
ществуват редом, без да се 
унищожат една друга. Зато-
ва държавата е най-крещящо-
то, най-цинично и най-пълно 
отрицание на човечността. 
Тя разкъсва световната соли-
дарност между хората на зе-
мята и приобщава към себе 
си една част, само за да уни-
щожи, завоюва и пороби оста-
налите. Тя взема под своя за-
крила само собствените си 
граждани и признава човеш-
ките права, хуманността и 
цивилизацията само вътре в 
собствените си предели, не 
признава никакви права вън 
от границите си и си прис-

воява правото на най-свире-
па безчовечност по отноше-
ние на всяко чуждо население, 
което може да граби, изтреб-
ва или поробва по свое усмо-
трение.

Бакунин вижда в истори-
ята на държавите от дълбо-
ка древност само безкраен 
низ от насилие и престъпле-
ния, оправдавани с ползата 
за държавата. Това крещящо 
отрицание на човечността, 
залегнало в самата същност 
на държавата, е от държавна 
гледна точка висш дълг и ви-
сочайша добродетел; то се 
нарича патриотизъм и съста-
вя целия висш морал на държа-
вата… Като изключва огро-
мното мнозинство от чове-
чеството от своята среда, 
поставя го вън от взаимни-
те задължения към нравстве-
ността, справедливостта и 
правото, то отрича хуман-
ността и заедно с гръмката 
дума патриотизъм прави от 
несправедливостта и жесто-
костта висш дълг за всички 
свои поданици. То ограничава, 
задушава и убива в тях човеч-
ността, за да престанат да 
бъдат хора, а само граждани.

Под гражданство Бакунин 
разбира онези черти и свой-
ства, които човек придобива 
и проявява в качеството си 
на член на политическа орга-
низация, на държавата  –  из-
ключителност, патриоти-
зъм, отричане на правата на 

хората като такива, ако при-
надлежат към друг държавен 
организъм.

Днешният патриотизъм 
е чувство почтено, но заед-
но с това тесногръдо, изклю-
чително, противочовешко, а 
нерядко – зверско. Последова-
телен патриот е само този, 
който обича страстно свое-
то отечество и всичко свое, 
но също така страстно нена-
вижда всичко чуждестранно. 
Затова критиката на държа-
вата се слива при него с кри-
тиката на патриотизма. На 
последната са посветени не-
говите забележителни писма 
до Интернационалните бра-
тя, работници в Локл и Лашо-
дефон (градове в Швейцария – 
б. ред.). Четири според Баку-
нин са елементите, чието съ-
единение е това, което нари-
чат патриотизъм – физиоло-
гически, икономически, поли-
тически и религиозен или фа-
натичен. Той стига до заклю-
чението, че патриотизмът – 
в сложния смисъл, който се 
придава на тази дума – нико-
га не е бил народна страст 
или народна добродетел и по-
ставя въпроса: Наистина ли 
този фатален закон на рас-
тителното и животинско-
то царство (борбата за съ-
ществуване, оцеляването на 
силните и гибелта на слаби-
те) неминуемо трябва да съ-
ществува и в човешкото об-
щество? Наистина ли социал-

ният свят не може да го из-
бегне? Неговия отговор нами-
ра в Интернационала, който 
противопоставя на нацио-
налните предубеждения и па-
триотичната ограниченост 
съзнанието за международ-
ната солидарност на всички 
трудещи се, независимо от 
пол, раса и религия, а също и 
на изявленията на френски-
те и немските работници в 
навечерието на френско-пру-
ската война.

От само себе си се разби-
ра, че главните удари на Ба-
кунин са насочени против 
държавата от гледна точка 
на вътрешната ґ политика. 
Който говори за политическа 
държава, била тя абсолютна 
монархия, конституционна 
монархия или даже република, 
говори за господство и екс-
плоатация. Това господство 
на династията, на нацията 
или на една класа над всички 
други е явно отрицание на со-
циализма. Тези думи  – който 
говори за държава, говори за 
господство, а който говори 
за господство, говори за екс-
плоатация  – са лайтмотив 
на цялата Бакунинова кри-
тика на държавата и той ги 
повтаря непрекъснато като 
Прудон който отбелязва, че 
повторението е най-силната 
риторична фигура.

Политическата държава 
има само една мисия – да по-
кровителства експлоатация-

та на народния труд от ико-
номически привилегировани-
те класи и властта на дър-
жавата може да бъде съвмес-
тима само със свободата на 
тези класи, чиито интере-
си тя представлява, и по съ-
щата причина тази власт е 
длъжна да бъде против свобо-
дата на народа. Който говори 
за държава или власт, говори 
за господство, но всяко гос-
подство предполага същест-
вуването на маси, подложени 
на това господство. Следо-
вателно държавата не може 
да има доверие към спонтан-
ните действия и свободното 
движение на масите, чиито 
насъщни интереси са против-
ни на нейното съществуване. 
Тя е техен естествен враг, 
неизбежен угнетител и – ма-
кар постоянно да се бои да го 
признае – е длъжна винаги да 
действа като такава. Държа-
вата не е нищо друго освен 
гарант на всички форми на 
експлоатация в полза на не-
значителен брой привилеги-
ровани щастливци, в ущърб 
на народните маси. Тя се полз-
ва от колективната сила на 
всички, за да обезпечи щасти-
ето, благополучието и приви-
легиите на малцина за смет-
ка на човешкото право на ос-
таналите. Това е учреждение, 
където малцинството играе 
ролята на чук, а мнозинство-
то – на наковалня. •

(следва)
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Когато правото на ползва-
не замени собствеността в 
едно свободно общество, тя 
ще изгуби едно свое качест-
во, което днес я освещава. Аб-
солютното право върху нея – 
право на „употреба и злоупо-
треба” – ще бъде премахнато 
и ползването ще бъде един-
ственото право. Ясно става, 
че би било невъзможно някой 
да „притежава” милион хекта-
ра земя без нотариален акт, 
който държавата е готова да 
брани със зъби и нокти (Луси 
Парсънс. Свобода, равенство 
и солидарност).

В тази рамка обаче двете 
школи в анархизма предлагат 
различни системи. Социални-
ят анархист по принцип е за-
стъпник на общинската (или 
обществена) собственост 
и ползване. Това означава об-
ществена собственост вър-
ху средствата за производ-
ство и разпределение, а пра-
вото на владение остава за 
нещата, които ползваме, а не 
с които са направени. Твоят 
часовник си е твой, но фабри-
ката за часовници е на народа. 
Действителното ползване  – 
продължава Беркман – е един-
ственото право, но не на соб-
ственост, а на владение. Ор-
ганизацията на миньорите на-
пример ще държи мините, но 
не като собственик, а като 
производител… Колектив-

ното владение  – съвместно-
то стопанисване в интерес 
на населението  – ще замени 
частната собственост, из-
ползвана за лична изгода (Що е 
анархизъм).

Тази система ще се основа-
ва на работниците, които са-
мостоятелно ще управляват 
своя труд и (за повечето соци-
ални анархисти) ще споделят 
свободно неговите плодове 
(тоест икономическа систе-
ма без пари). Това е така, за-
щото в днешното състояние 
на промишлеността, когато 
всичко е сплетено, всеки от-
расъл е обвързан с всички ос-
танали, всеки опит да се пре-
тендира за индивидуален про-
изход на продукта на произ-
водството е несъстоятелен. 
… Невъзможно е да се измери 
какъв дял има всеки в богат-
ствата, за чието натрупване 
всички допринасяме… и  – кое-
то е по-важно – общото вла-
дение на оръдията на труда 
неизменно означава, че всички 
се радват на плодовете на об-
щия труд (Кропоткин. Хляб и 
свобода).

С това социалните анар-
хисти просто искат да ка-
жат, че общественият про-
дукт, произвеждан от всички, 
ще бъде достъпен за всички и 
всеки човек, дал своя принос 
за общото, ще може да вземе 
каквото му е необходимо (кол-
ко бързо можем да стигнем до 
този идеал е безсмислено те-

оретично упражнение, защо-
то скоростта на процесите 
зависи от куп обективни об-
стоятелства в конкретния 
революционен момент, но със 
сигурност няма да стигнем 
никога, ако не започнем със за-
дължителната част – успеш-
ното премахване на държава-
та и началото на коренно пре-
образуване на обществото 
отдолу). Някои социални анар-
хисти – така наречените мю-
тюалисти например – са про-
тив такава система на без-
властен (или свободен) кому-
низъм, но като цяло огромно-
то мнозинство от социални-
те анархисти са за премахва-
нето на парите и съответно 
на купуването и продаване-
то. Всички обаче са съгласни, 
че анархията ще сложи край 
на капиталистическата и соб-
ственическа експлоатация 
навсякъде и ще премахне сис-
темата на заплатите, било с 
равноправен и справедлив об-
мен (Прудон. Общата идея на 
революцията), или със свобод-
но споделяне (Кропоткин).

За разлика от тях анархи-
стът индивидуалист (и мю-
тюалист) отрича, че тази 
система на правото на полз-
ване трябва да включва пло-
довете на труда на работ-
ниците. Вместо обществе-
на собственост анархисти-
те индивидуалисти предла-
гат по-пазарно ориентирана 
система, в която работници-

те притежават своите сред-
ства за производство и обме-
нят плодовете на своя труд 
свободно с други работници. 
Те твърдят, че капитализмът 
всъщност не е истински сво-
боден пазар, а със средства-
та на държавата капитали-
стите поставят окови на па-
зара, за да създават и опаз-
ват своята икономическа и 
социална власт (с други думи 
пазарна дисциплина за работ-
ническата класа, държавна по-
мощ за управляващата). Тези 
държавно създадени монопо-
ли (на парите, земята, мита-
та и патентите) и държавна-
та охрана на правото на капи-
талистическа собственост 
са източникът на икономиче-
ското неравенство и експло-
атацията. Премахването на 
държавата щяло да доведе до 
истински свободна конкурен-
ция и да осигури края на капи-
тализма и капиталистическа-
та експлоатация (тези аргу-
менти са отлично обобщени 
от Бенджамин Тъкър в очер-
ка „Държавният социализъм и 
анархизмът”).

Анархистите индивидуали-
сти твърдят, че средствата 
за производство (освен земя-
та) са плод на индивидуален 
труд и затова приемат, че 
хората би следвало, ако же-
лаят, да могат да продават 
средствата, които използ-
ват. Те обаче отричат право-
то на капиталистическа соб-

ственост и се застъпват за 
система на „усвояване и полз-
ване”. Ако някакво средство 
за производство  – да речем 
земя – не се ползва, то преми-
нава отново в обща собстве-
ност и може да се ползва от 
други. Те смятат, че тази сис-
тема  – наречена мютюали-
зъм – ще доведе до работни-
чески контрол на производ-
ството и до края на капита-
листическата експлоатация 
и лихварство. Това е така, за-
щото от логическа и практи-
ческа гледна точка една сис-
тема на „усвояване и ползва-
не” е несъвместима с наемния 
труд. Ако на едно работно 
място трябва да работи гру-
па от хора, то трябва да бъде 
собственост на групата, коя-
то го използва. Ако отделен 
човек претендира за собстве-
ност върху него, но то се из-
ползва от повече хора, значи 
има нарушение на „усвояване-
то и ползването”. Също така, 
ако собственик наема хора да 
ползват работното място, 
началникът присвоява плодо-
вете на труда на работни-
ците и съответно нарушава 
правилото, че трудът тряб-
ва да получава целия свой про-
дукт. Съответно принципи-
те на индивидуалистическия 
анархизъм също водят до ан-
тикапиталистически заклю-
чения, но второто различие е 
най-съществено. •

(следва)

ИСТОРИЯ

Пропагандата на дело
ло вестник Бунтар). Основопо-
ложник на новото направление 
е И. С. Гросман. Колко недопус-
тимо изостава от практика-
та теорията на анархисти-
те! се възмущават Черноз-
наменците и препоръчват да 
се изкоренят абстрактните 
тенденции в анархизма.

За разлика от пропаганда-
та на либералния анархизъм, 
свързвана с името на Кро-
поткин, Чернознаменците въ-
веждат тактиката на безмо-
тивния терор – организиране 
на покушения срещу лица, кои-
то тъй или иначе са част от 
класата на експлоататорите. 
Анархистите не трябва да на-
сочват своите терористични 
удари към буржоазията само за 
някаква нейна конкретна вина 
пред пролетариата. Буржоата 
трябва да се бият като пред-
ставители и цвят на буржо-
азното общество. Вечната 
смъртна заплаха трябва да 
виси страховито над буржо-
ата и да напомня за тяхната 
„вечна вина” всеки час, всеки 
миг от тяхното съществува-
не. Сред тях няма „невинни”.

На практика безмотивна-
та борба с буржоазията нами-
ра своя израз в редица теро-
ристични актове, най-извест-
ни от които в Русия са взри-

вените бомби на 17 декември 
1905 г. до кафенето на Либман 
в Одеса и в ресторант Бри-
стъл във Варшава.

През 1906 година в редици-
те на Чернознаменците се оч-
ертават две направления – на 
индивидуалните терористи 
безмотивници и на комунари-
те. Първите се готвят един-
ствено за борба с буржоазия-
та с индивидуални покушения, 
а вторите се стремят да я до-
пълнят с частични въстания и 
провъзгласяване на Анархиче-
ски комуни в различни села и 
градове. Въпреки леките раз-
минавания във възгледите, и 
двете направления на Черноз-
наменците признават само 
насилствено-революционната 
тактика и се отнасят отри-
цателно към легалните мето-
ди за борба. Като цитират Ба-
кунин, те упрекват западноев-
ропейските анархисти в липса 
на класова тактика на револю-
ционния анархизъм.

Крайният нихилизъм на Без-
началците и Чернознаменци-
те намира многобройни по-
следователи в Русия. Групи от 
Безначалци се появяват в Мос-
ква, Петербург, Харков, Бя-
листок, Екатеринослав, Рос-
тов на Дон и други градове. 
Една от ростовските групи 
анархокомунисти се стреми 
да унищожи насилието на чо-

век над човека с насилие, със 
свещения кинжал, револвера и 
бомбата (Проблемът е в това 
дали обектите на атентати-
те са човеци – б. прев.).

Така през 1905  г. в анархи-
зма се оформя ново направ-
ление на анархокомунизма  – 
така нареченият анархически 
тероризъм.

Оформят се и идеологиите 
на други основни направления 
в руския анархизъм  – анархо-
синдикализмът и анархоинди-
видуализмът. Анархосиндика-
лизмът се противопоставя 
както на кропоткинския, така 
и на терористическия анархо-
комунизъм.

Синдикалистите виждат в 
общата стачка на всички град-
ски и наемни работници основ-
но средство за освобождение-
то на работническата класа. 
В рамките на буржоазното об-
щество борбата срещу Капи-
тала, Държавата и Църквата 
трябва да се води от тайни 
анархически профсъюзи, които 
организират стачки, бойкоти, 
саботаж и терор.

Синдикалистите не призна-
ват поголовната тактика на 
Чернознаменците и Безначал-
ците. За тях терористични 
актове трябва да се извърш-
ват само срещу крупни и отяв-
лени врагове на работниче-
ската класа. Крупните насил-

ствени частични експропри-
ации се одобряват, но само в 
два случая: за подпомагане на 
безработни и стачкуващи; и 
за партийни нужди.

Синдикалистите се проти-
вопоставят категорично на 
безмотивния терор: групата 
се отнася отрицателно към 
такива терористични акто-
ве като хвърляне на бомби в 
кафенета и пр., защото те не 
допринасят с нищо за осъзна-
ването, а само ожесточават 
работниците и възпитават 
у тях груби кръвожадни ин-
стинкти.

Я. Новомирски, един от те-
оретиците на направлението, 
отхвърля крайния нихилизъм 
на анархокомунистите теро-
ристи: Върху ненавист нищо 
не може да се построи: това е 
закон на живота. Ненавистта 
отблъсква, ненавистта руши, 
а хората могат да бъдат ув-
лечени, обединени и водени 
към велики дела само под зна-
мето на велико, сплотяващо 
и окриляващо чувство като 
любовта към класата или чо-
вечеството. Такава е хуман-
ността.

Анархоиндивидуализмът за-
става малко встрани от посо-
чените по-горе направления в 
анархизма. За лидери на инди-
видуалистическия анархизъм 
в Русия през периода на Първа-

та революция се считат А. Бо-
ровой и О. Виконт. Появата на 
анархическата теория на Бо-
ровой е предизвикана по-скоро 
от нуждата да се обнови те-
орията на Кропоткин и други, 
чиито икономически постро-
ения, въпреки привидната им 
сериозност, постоянно изби-
ват на романтизъм, отколко-
то от практически интереси 
на анархическото движение.

За А. Боровой анархически-
ят тероризъм е неприемлив. 
Според него това направление 
е чуждо на истинския анархи-
зъм, където личната свобода 
се разбира като същевремен-
на свобода на всички остана-
ли и където стимул за свобод-
но творчество е … чувство-
то за лична отговорност за 
опазването на тази свобода. 
Оттук и отрицателното от-
ношение на Боровой към идея-
та за насилието, в която той 
вижда лична свобода без отго-
ворност, водеща до произвол 
и деспотизъм.

С тези аргументи теоре-
тикът счита, че Чернознамен-
ците и другите анархисти те-
рористи са изкривили револю-
ционния романтизъм на Баку-
нин: Гросман отне от Бакунин 
всичко, което го прави Баку-
нин, изтръгна душата му … и 
се мъчи да изкара живия труп 
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София, ЖК Надежда ,  пощенски к лон 12 2 0 ,  пощенска к у тия 5 9

о т г о в о р е н  р е д а к т о р  А. Ванчев

п р е д п е ч а т н а  п о д г о т о в к а  Свободна мисъл

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 01.05.1886 г. чикагските ра-

ботници обявяват обща стач-
ка за 8-часов работен ден.

•  От 03.05. до 09.05.1937 г. в Бар-
селона се извършва опит за 
контрареволюция от страна 
на правителството с помо-
щта на Нападателните отря-
ди и комунистите. Седмица, 
отбелязана в историята като 
„майските събития” от 1937 г.

•  На 04.05.1903 г. в с. Баница е 
убит Гоце Делчев.

•  На 05.05.1937 г. в Барселона е 
убит от сталинското НКВД 
италианският анархист про-
фесор Камило Бернери.

•  На 06.05.1925 г. е разстрелян, 
заедно с още четирима четни-
ци от Сливенската анархисти-
ческа чета, поетът Димо Пет-
ранов (Разколник).

•  На 12.05.1952 г. в концлагера 
„Белене” е разстрелян анархи-
стът Иван Николов Йондов от 
с. Търновлак, Кюстендилско.

•  На 14.05.1940 г. в Торино умира 
Ема Голдман.

•  На 15.051925 г. в софийските ка-
зарми е удушен поетът и ре-
дактор на списание „Пламък” 
Гео (Георги) Милев.

•  На 16.05.1864 г. е заточен руски-
ят писател и революционер Ни-
колай Чернишевски.

•  На 18.05.1789 г. избухва Велика-
та френска революция.

•  На 19.05.1990 г. в Казанлък се 
състои възстановителната 
Национална конференция на Фе-
дерацията на анархистите в 
България (ФАБ).

•  На 20.05.1814 г. в Прямухино, 
Тверска губерния е роден анар-
хистът Михаил Бакунин.

•  На 21.05.1879 г. в Париж е гило-
тиниран безвластникът Емил 
Анри.

•  На 25.05.1879 г. в с. Хърсово 
(Разградско) е роден известни-
ят български анархист Върбан 
Килифарски.

•  На 25.05.1924 г. в Дупница е ро-
дена партизанката анархист-
ка Петрана Димитрова Лисич-
кова.

•  На 28.05.1925 г. в местността 
„Гайтановец” са убити анархи-
стите Мариола Милкова Сира-
кова, Мина и Марийка Василеви, 
Желязко Иванов Ирикапаклиев 
и Пенчо Колев с още 8 антифа-
шисти.

•  На 29.05.1988 г. в София умира 
анархистът Георги Димитров 
Кюртов (Карамихалков), един 
от последните редактори на 
в. „Работническа мисъл”.

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

1 Александър Наков. Досие на обект 
№ 1218

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

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

4 Анхиела Граупера. Любовта 
на малката безвластничка

5 Бойчо Огнянов. А бях само 
на 17 години

6 Борислав Менков. Без бог, 
без господар

7 Ганчо Петришки. Гняв

8 Гастон Левал. Събитието на века

9 Георги Божилов. Живот под черен 
небосвод

10 Георги Божилов. Лични откровения

11 Георги Божилов. Българският преход 
през погледа на един анархист

12 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 3

13 Георги Константинов. 
Антиистория Славянобългарска

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

15 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 2

16 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 1

17 Георги Константинов. Барутни 
помисли

18 Георги Константинов. Адски 
калейдоскоп т. 1

19 Георги Константинов. Адски 
калейдоскоп т. 2

20 Георги Константинов. Свободата, 
Санчо, е велико нещо

21 Георги Константинов. Напред и ако 
пътят води към Голгота

22 Георги Константинов. Ставайте, 
робове...

23 Георги Константинов. 
Бакуниновата теория и практика 
на Социалната революция

24 Георги Константинов. С думи 
вместо с куршуми

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

26 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 4

27 Георги Константинов. Краят 
на държавата и капитала

28 Георги Константинов. Социална 
революция или смърт

29 Георги Константинов. Възможна ли 
беше съпротивата срещу ДС

30 Георги Константинов. Анархизмът 
в 21 век

31 Георги Константинов. Anarchism 
in 21 Century

32 Георги Хаджиев. История 
на безвластническото движение 
в България

33 Георги Хаджиев. Основи 
на безвластието

34 Георги Хаджиев. Федерация 
на автономните комуни в България

35 Георги Хаджиев. Вчерашни, днешни 
и утрешни проблеми

36 Георги Хаджиев. Моят път, том 
1 и 2

37 Георги Хаджиев. Проблемът 
за организацията в анархизма

38 Георги Хаджиев. Стопанисването 
на земите

39 Георги Хаджиев. Националното 
освобождение и безвластният 
федерализъм

40 Георги Хаджиев. Михаил Герджиков

41 Георги Хаджиев. Наш Път – сборник 
статии

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

43 Евгени Волков. Христо Ботев

44 Желязко Петков. Спомени 
за бъдещето

45 Иван Дръндов. Руската революция 
в 1917

46 Илия Троянов. Интервю на Илия 
Троянов пред Евроком

47 Константин Кантарев. Един 
безвластник в лапите на властта

48 Кръсто Павлов. Спомени за Никола 
Янкулов

49 Лъчезар Кръстев. Пуста кюския

50 Милош Зяпков. Милош Зяпков – 
Събрани творби

51 Михаил Бакунин. Избрани страници 
от и за него

52 Мъри Букчин. За преобразуването 
на обществото или Екоанархизъм

53 Мъри Букчин. Спонтанност 
и организация в революцията

54 Петър Манджуков. Предвестници 
на бурята

55 Пиер Рамю. Заблужденията 
на марксизма

56 Пламен Цолов. За общината

57 Протокол от конгреса. VII конгрес 
на ФАБ

58 Пьотр Аршинов. Феноменът Махно

59 Пьотр Кропоткин. Взаимопомощта, 
фактор на еволюцията

60 Пьотр Кропоткин. Хляб и свобода

61 Рудолф Рокер. Федерализъм 
и централизъм

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

63 Рудолф Рокер. Крахът на руския 
държавен комунизъм

64 Себастиан Фор. Отговор на една 
вярваща

65 Стаменко Димитров. С поглед 
към светлото бъдеще

66 Стефан Досев/Степан. В изгнание

67 Стефанка Христова. Аз и моят 
живот

68 Стоян Цолов. Стоян Цолов – Спомени

69 Трендафил Марулевски. Отвъд 
границите

70 Трифон Терзийски. Достоен живот

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

72 Федерация на анархистите 
във Франция. Що е анархизъм

73 Христо Карастоянов. Записки 
по исторически наивизъм

74 Христо Колев – Големия. Спомени 
за израстването
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ПОДКРЕПА

ИСТОРИЯ

Пропагандата на дело
за истинския Бакунин с вода 
от девет кладенеца.

Като разбира каква опас-
ност за обществото пред-
ставлява стремежът на Без-
началците и безмотивници-
те да разрушат напълно бур-
жоазната култура, теорети-
кът на индивидуализма пише: 
аз вярвам, че пътят на анархи-
зма минава през преодоляване-
то на съвременната култура, 
а не извън нея.

Подобни са възгледите на 
О. Виконт, редактор на списа-
ние Индивидуалист и автор на 
брошурата Анархическият ин-
дивидуализъм (1906 г.). В него-
вата трактовка обаче анар-
хизмът е вкусил греха на край-
ния индивидуализъм, всички 
средства са оправдани за ос-
вобождението на личността: 
нищо не може да се изпречи на 
моя път. Ако ми пречиш, ще те 
хвърля в пропастта. Ако пък аз 
съм болен, немощен и ти пре-
ча да изкачиш върха, хвърли ме.

Практическата дейност 
на отделни индивидуалисти 
през годините на Първата ре-
волюция се изразява в редица 
индивидуални терористични 
актове и експроприации без 
никакъв контрол от ръково-
дителите на анархическото 
движение.

Независимо от различията 
във възгледите за сферата на 
влияние върху обществото, 
за начините и мотивацията 
за борба с режима при нови-
те направления в анархизма, 
те всички поставят на първо 
място радикалните действия 
в борбата с врага. Неслучай-
но Амстердамският конгрес 
(26–31 август 1907 г.), където 
присъстват представители 
на всички идейни течения в 
движението, по предложение 
на Ема Голдман подкрепя инди-
видуалните и колективните 
терористични актове. Някои 
автори считат, че „новите” 
анархисти вземат за основа 
на своя мироглед учението на 
Бакунин за активното рево-
люционно действие. На тази 
именно основа се изгражда 
теорията на така наречена-
та „пропаганда на дело” в про-
тивовес на пропагандата със 
слово.

Влияние за този избор оказ-
ва не само революционната 
ситуация в Русия в началото 
на XX век, но и психологически 
фактори: в идейната плат-
форма на бакунизма намират 
израз присъщият на младост-
та радикализъм, склонността 
да се избират по-бързи и по-
прости пътища за решаване 
на сложни въпроси, стреме-
жът към самостоятелност и 

противопоставяне на света 
на „бащите”.

Идеите на „новите” анархи-
сти намират широка подкре-
па в революционното анархи-
ческо движение в Русия. Нови-
те направления са тясно свър-
зани с конкретния ход на съби-
тията в страната: руските 
анархистки вестници и спи-
сания получават сведения „от 
първа ръка” и това им позволя-
ва бързо да проверяват докол-
ко са правилни техните тео-
ретични постановки на прак-
тика.

Друг фактор за подкрепа-
та на крайния (терористиче-
ски) анархизъм в Русия е соци-
алната потребност от идея-
та за насилието в страната 
в края на XIX и началото XX 
век, в чието лице общество-
то вижда начин справедли-
востта да възтържествува. 
За значителна част от руско-
то общество, отчуждено от 
властта и убедено в безчовеч-
ната същност на тогавашния 
политически строй, терорис-
тичният акт придобива нрав-
ствена мотивация. В съзна-
нието на хората се формира 
образът на Героя, а не на те-
рориста убиец. Това дава тла-
сък на по-нататъшния възход 
на терористичната дейност 
в периода на революцията. •

В. К. Смирнова
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Правителството обаче също 
натрупа опит в насилието, 
особено с паравоенните гру-
пировки. Започнаха да задър-
жат, убиват, отвличат и из-
насилват млади хора, но това 
обаче само ожесточи съпро-
тивата по улиците.

Докато ограничителните 
мерки все още бяха в сила за 
някои колумбийски градове, 
държавата въведе полицейски 
час от 20:00 часа на 28 април 
в опит да осуети мобилизаци-
ята. Улицата отвърна с от-
пор и още в 10 часа на следва-
щата сутрин мярката вече 
беше променена с оправдание-
то, че това било необходимо, 
за да няма задръствания.

На 30 април – третият ден 
от стачката  – властите за 
пореден път прибягнаха до 
държавния терор, който тол-
кова често са използвали, за 
да парализират хората. Под 
претекста на ограничител-
ните мерки за пандемията и 
общинските разпоредби поли-
цейският произвол се разви-
хри с пълна сила  – убийства, 
побои, заплахи, задържания 
без повод, унищожаване на 
имущество на протестира-
щи и сексуално насилие.

Въпреки това на 1 май мно-
гочислеността на протести-
те надмина всички очаквания. 
Включиха се много други гра-
дове  – демонстрации се про-
ведоха в повече от 500 града 
по цялата страна. Заветът 
на нашите и техните роди-
тели от толкова тежки бор-
би през годините винаги ще 
ни напомня, че когато наро-
дът е сплотен, нищо не може 
да го спре.

До 11 часа на 1 май, през 
своята платформа GRITA за 
сигнали за полицейско наси-
лие правозащитната органи-
зация Temblores е получила 940 
сигнала с 92 жертви на физи-
ческо насилие, 21 убити, че-
тири жертви на сексуално на-
силие и 12 души, ослепени със 
сълзотворен газ от полиция-
та.

Кали – столицата на 
съпротивата

Протестът заля улиците на 
Кали, хората се организира-
ха спонтанно на основните 
сборни пунктове с прекрас-
ни пъстри прояви  – навсякъ-
де имаше храна, най-различ-
ни вкусни ястия, раздавани 
от общите казани. Младите 
хора от съпротивата бяха на 
предната линия и на другите 
отбранителни линии и пун-
ктове за помощ. Много забе-

лежителности на града бяха 
преименувани – Хълма на Раз-
пятието стана Хълма на Дос-
тойнството, Търговската 
улица стана Улицата на Твър-
достта, Моста на Хилядата 
дни вече е Моста на Хилядата 
борби, а Вратата към морето 
е Вратата към свободата.

Репресиите обаче продъл-
жаваха с всеки изминал ден на 
ожесточена съпротива, през 
който хората отбраняваха 
поне седем постоянни барика-
ди из града. Лозунгът „Няма да 
забравя как хвърлих камък раз-
гневен и държавата отвър-
на с шрапнел” беше по-жив от 
всякога. Още от първия ден на 

мобилизацията хората в Кали 
протестираха масово и реши-
телно. На повечето сборни 
пунктове те бяха провокира-
ни от силите за борба с безре-
диците (ESMAD) и се стигна 
до сблъсъци между полицията 
и протестиращите. Кметът 
Хорхе Иван Оспина прехвърли 
задачата за справянето с де-
монстрациите на специални-
те сили (GOES) на национална-
та полиция.

Редица правозащитни ор-
ганизации съобщаваха посто-
янно за полицейските безчин-
ства във всеки ден от стач-
ката:

28 април. Осем души са 
тежко, а 50 – леко ранени от 
патрони със сълзотворен газ 
и шокови гранати, хвърлени 
от ESMAD. В квартал Мари-
ано Рамос полицията прос-
трелва в гърба 17-годишния 
Марсело Агредо Инчимад, кой-
то умира в болницата Вайе 
дел Лили. Полицията убива 
13-годишния Хаисон Гарсия, 
който пристига мъртъв в 
болница Карлос Холмс Трухи-
льо в квартал Република Из-
раел. Шестима души са от-

ведени в полицейски участъ-
ци и са освободени с глоби за 
нарушаване на полицейския 
час, въведен от кмета Хорхе 
Иван Оспина. На много видео-
записи, направени от протес-
тиращи, се вижда как полиция-
та използва неправомерно не-
огнестрелно оръжие и стреля 
с огнестрелно оръжие по де-
монстранти.

29 април. Полицаи убиват 
23-годишния Мигел Анхел Пин-
то на сборния пункт Пуерто 
Ресистенсия. Полицията за-
държа 106 протестиращи в 
полицейски участъци, където 
са бити, изтезавани и са им 
отнети личните вещи и ау-

диовизуална техника. Съобще-
ни са най-малко 31 случая на 
безследно изчезнали. Протес-
тиращ е тежко ранен в око-
то от патрон със сълзотво-
рен газ. 16-годишният Мишел 
Давид Лора, венецуелски граж-
данин, е обявен за безследно 
изчезнал. След като е аресту-
ван заедно с майка си, той е 
отведен на място за времен-
но задържане. Когато майка 
му пристига там, ґ е съобще-
но, че синът ґ го няма.

30 април. По време на про-
тестите Едуин Вия Ескобар, 
търговец, и Айнер Алексан-
дър Ласо Чара, пенсионер, са 
убити в квартал Ел Диаман-
те. Ховита Осорио, учител-
ка в детска градина, е убита 
в квартал Търговска улица, 
а трима души с неизвестни 
имена са убити в квартал Ел 
Побладо в източен Кали. Слу-
чаите са записани на видео. 
Анхели Вивас Ретрепо е прос-
треляна в левия крак в квар-
тал Хулио Ринкон близо до 
сборен пункт Калипсо. Меж-
дувременно две жени и мъж са 
ранени в квартал Лас Амери-
кас. Други 105 души са ранени 

от полицията. Даниела Каисе-
до и Хосе Куельо от правоза-
щитната организация Исайас 
Сифуенте са арестувани на 
сборен пункт Самеко. Полици-
ята им отнема документите, 
с които се идентифицират 
като членове на организация-
та. Полицията отвежда 94 
души от протеста в различ-
ни участъци из града, където 
мнозина от тях са бити и из-
тезавани. Хосе Мигел Обанд, 
Диего Алехандро Боланьос и 
Джон Анер Муньос са обявени 
за безследно изчезнали.

1 май. Към момента още 
нямаме данните от 1 май, но 
голям брой протестиращи се 
събират на сборните пункто-
ве в центъра на града. Поли-
цията атакува безогледно де-
монстранти на Улицата на 
Твърдостта, Калипсо и Пуер-
то Ресистенсия. През нощта 
са атакувани най-уязвимите 
барикади. От целия град при-
иждат съобщения за въоръже-
ни цивилни, които обстрел-
ват кварталите около тези 
места. През нощта е обявено 
положение на „Военно съдей-
ствие”, за да се узакони мили-
таризирането на градовете, 
в които продължава мобили-
зацията и гражданската съ-
протива срещу данъчната ре-
форма.

Оръжията на врага – военен 
отговор на един социален 
протест

Официалните източници кри-
ят истината за държавните 
разходи за въоръжаване. В мо-
мента Колумбия харчи около 
40 трилиона песос (10,5 мили-
арда щатски долара) годиш-
но за своето министерство 
на отбраната. Военният бю-
джет от край време е висок, 
тъй като вътрешният въоръ-
жен конфликт продължава и 
ескалира от десетилетия. Въ-
преки усилията за започване 
на мирни преговори, в много 
райони на страната конфлик-
тът се разраства и ожесто-
чава. Разходите за отбрана 
за момента възлизат на око-
ло 11% от държавния бюджет 
на Колумбия, което е много 
за една страна със слаба ико-
номика. Тя се нарежда на 25-о 
място в света по този по-
казател, далеч над държави 
като Франция (3,3%), Испания 
(2,9%) и дори Бразилия (3,86%).

Силите за борба с безре-
дици ESMAD са създадени 
като поделение на национал-
ната полиция през 1999 г., за 
да смазват протестите в 
страната. Сформирани уж 
като временна мярка, те вече 
имат 20-годишна история и 

стават все по-силни с всяко 
поредно правителство. Днес 
наброяват 3876 полицаи с бю-
джет от 490 милиарда песос 
(131 милиона щатски дола-
ра). През времето на своето 
съществуване са убили най-
малко 20 цивилни граждани с 
„неправомерна употреба на 
сила”.

Днес омразното прави-
телство на Дуке-Урибе очак-
ва силно народно негодувание 
срещу описаните по-горе мер-
ки и налива милиони в силите 
за сигурност. Държавата от 
доста време се подготвя за 
репресии срещу размириците. 
През март 2020 г., в началото 
на социалната и икономиче-
ска криза от COVID-19 тя ку-
пува пет бронирани машини 
за 8 милиарда песос (2,1 мили-
она долара) и оръжие и боепри-
паси за 9,5 милиарда песос (2,5 
милиона долара) за ESMAD. 
Бюджетът за 2021 г. е увели-
чен с още близо милиард пе-
сос. Накратко държавата от-
говаря на социалния протест 
като на война.

Въпреки всичко нито 
ESMAD, нито полицията не 
успява да спре общата стач-
ка. Затова президентът Дуке 
обявява „Военно съдействие” 
за градовете, където е не-
обходимо  – мярка, която раз-
решава армията да реагира 
при масови безредици и при-
родни бедствия. Присъстви-
ето на въоръжените сили по 
улиците ограничава граждан-
ските права като в обсадно 
положение и също така пови-
шава опасността от военни 
действия срещу демонстран-
тите, тъй като държавата 
подхожда към ситуацията 
като на бойно поле.

Море от хора по улиците

Колумбийците се събират на 
всеки ъгъл и блокират всеки 
град. Хората излизат на ули-
цата, за да отхвърлят да-
нъчната реформа под лозун-
га „Ако не сме единни, потъ-
ваме”. Колумбия се превърна 
в море от хора. Бушува огро-
мен пожар от сплотени сърца 
в чест на загиналите в бор-
бата. Ние скърбим дълбоко 
за тях, но тяхната смърт не 
трябва да бъде напразна. Гла-
сът на съпротивата ехти, по-
дет от стотиците шествия.

Колумбия се отърси от 
страха. Вече няма какво да гу-
бим.

¡A PARAR PARA AVANZAR! 
ДА ГИ СПРЕМ, ЗА ДА ВЪРВИМ 
НАПРЕД! •

crimethinc.com


