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ГОЛЯМАТА СКУКА

Нови номера в цирка
През тази година циркът, из-
вестен под името „Български 
политически живот”, върна ня-
кои позабравени номера в про-
грамата си. Онези от нас, кои-
то го следят отдавна, не са 
особено впечатлени, но някои 
по-млади приятели от чужби-
на, обнадеждени от „новите” 
лица, ми поставиха въпроси, на 
които ще се постарая да от-
говоря в този текст.

Какво стана с протест-
ното движение в България?

Протестното движение, 
започнало през юли 2020, загу-
би инерция още в началото на 
септември, а окончателно бе 
погребано от последните си 
„организатори” около 1 ноем-
ври.

Това развитие е съвсем ло-
гично следствие от характе-
ристиките на самото дви-
жение. По същността си то 
беше политическо, а не социал-
но движение, целящо отстра-
няването (и  – неофициално  – 
установяването) на определе-
ни политически групировки от 
(и във) властта.

Движението започна с два 
чисто политически мотива – 
изобличаването на участие-
то на ДПС във властта чрез 
акцията на бившия министър 
Христо Иванов и опазването 
на разделението на власти-
те след акцията на прокура-
турата срещу хора на насто-
ящия президент Румен Радев. 
Така активистите на две по-

литически групировки, които 
се бяха оказали извън рамките 
на изпълнителната (и съот-
ветно най-значимата иконо-
мически) власт, въпреки фор-
малните си идейни различия, 
се оказаха рамо до рамо срещу 
окопалата се в последното де-
сетилетие във властта гру-
пировка на ГЕРБ. Натрупано-
то недоволство към безпар-
донното управление изведе на 
улицата още много недоволни 
хора, които не подкрепяха не-
пременно оглавилите проте-
стите групировки, но просто 
бяха срещу политическото 
статукво.

По-забележимите социални 
групи бяха:

Служителите от офисите 
в бизнес сградите на София

Младежи от чужбина, при-
брали се за летните месеци

Дребни бизнесмени
Всички те имаха чисто по-

литическия мотив да „опазят”, 
„върнат”, „възстановят” или 
„установят най-сетне” една 
„работеща демокрация като 
във всяка нормална държава”. 
Да сложат на власт онази гру-
пировка, в която се припозна-
ваха. Те обаче нямаха мотива-
ция да променят социалното 
статукво, в което бяха интег-
рирани сравнително удобно.

По-голямата част от оне-
зи, които имаха мотивация за 
промяна на социалното ста-
тукво, останаха встрани от 
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МОЗЪЧНА ИНЖЕКЦИЯ

Накъде в пандемията?
Пандемията промени както 
обществата и икономиката 
в глобален мащаб, така и жи-
вота на всеки отделен човек. 
Тези промени варират според 
географската ширина, но мо-
гат да бъдат обобщени и раз-
гледани като общ процес.

Безпрецедентен дълг

В битката с COVID-19 прави-
телствата по света са на 
път да задлъжнеят повече, 
отколкото когато и да било в 
съвременната история – дори 
в периода на Втората све-
товна война.

От Германия до Япония, от 
Канада до Китай властите 
изтеглиха колосални кредити 
от централни и частни бан-
ки, които инвестираха в мер-
ки за подкрепа на бизнеса (в 
някои страни и за работници-
те) и защита за населението 
и икономиката от щетите, 
причинени от пандемията.

В същото време корпора-
циите, окуражени от безпре-
цедентната държавна под-
крепа за пазарите, продават 
облигации както никога досе-
га. Само за 2020 година све-
товният дълг се е увеличил с 
19,5 трилиона долара. Данни-
те за 2021 г. несъмнено ще по-
кажат още по-дълбоко задлъж-
няване и спиралата ще се ус-
кори.

Можем да направим инте-
ресен паралел с финансовата 

криза от 2008 г., когато пра-
вителствата използваха по-
добна схема – наливане на ко-
лосални суми пари, за да спа-
сят икономиката от колапса 
на финансовия сектор. Този 
дълг бяха принудени да пла-
тят тези, които нямаха вина 
за кризата  – работническа-
та класа (в това число пен-
сионерите, студентите и 
безработните)  – под форма-
та на мерки за строги огра-
ничения, замразяване на пен-
сии и заплати и намалени ин-
вестиции в публичните услу-
ги, станали известни като 
„затягане на коланите” („ос-
теритет”). Едва ли има съм-
нение кой ще плати и дълга, 
генериран от правителстве-
ния отговор на пандемията. 
След овладяването на панде-
мията, когато икономиката 
се върне към нормалния си 
ход, затягането на коланите 
е неизбежно. Докато чакаме 
това да се случи обаче, вече 
започваме да усещаме ефек-
тите от безпрецедентното 
наливане на трилиони дълг в 
икономиката  – инфлацията, 
която през следващите годи-
ни ще се увеличава, и която – 
в съчетание с очакваното за-
тягане на коланите – ще има 
унищожителен ефект върху 
покупателната способност 
и жизнения стандарт на ра-
ботещите, особено в и без 
това бедни страни като Бъл-
гария.

Бум на бума на 
информационните 
технологии

Глобалната пандемия ускори 
допълнително вече ускорени-
те темпове на дигитализа-
ция. От една страна, дигита-
лизацията на публичните ус-
луги ги прави все по-достъпни. 
От друга страна, дигитално-
то обучение изостри неравен-
ствата в образователната 
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протестното движение. От 
една страна те сами избраха 
да бъдат политически пасив-
ни – отрудени, гладни, притис-
кани отвсякъде хора нямат 
нито възможност, нито пък 
желание да се грижат за демо-
крацията. От друга страна ак-
тивните протестиращи не ги 
припознаха като свои съюзни-
ци – те нямаха какво друго да 
им предложат, освен обеща-
ния за „повече морал в полити-
ката”, които не помагат на чо-
век да си плати сметката за 
ток.

Щом сезонът за почивка 
приключи, онези, които бяха 
комбинирали почивката с пло-
щадния активизъм, се прибра-
ха по офисите и чужбините, а 
бизнесмените се завърнаха в 
кафенетата си. Окончателни-
ят край на протестното дви-
жение дойде, когато активи-
стите на политическите гру-
пировки започнаха открито 
да се подготвят за предсто-
ящите избори, които наисти-
на ги наредиха сред фактори-
те в политическия живот.

Какво е по-различното в 
тази конкретна ситуация 
с ИТН и какви възможнос-
ти отваря тя за антифа-
шистите и анархистите в 
България?

Що се отнася до хората в 
България, без значение от со-
циалното им положение, „тази 
ситуация” по същество не се 
различава от „предишната си-
туация”. Новите политически 
групировки, които се овласти-
ха, все още не са разпределили 
окончателно властта помеж-
ду си, но икономическите гру-
пировки и задграничните гос-
подари, които ги поставиха на 
власт, са същите, които кре-
пяха доскорошната власт. Ня-
маме никакво основание да се 
надяваме, че политическата и 
още по-малко социалната сис-
тема ще бъде помръдната в 
някаква посока.

Нещо повече, самите „нови 
политически лица” не само не 
говорят нищо ново и по-раз-
лично от предишните, те 
дори произхождат от добре 
познатите ни политически 
групировки  – само кутийки-
те, от които изскачат днес, 
носят различни надписи. Дори 
клоунът Трифонов, който се 
изявява като нов политик с 
нова партия, в предишната 
си роля на шоумен също беше 
част от механизмите за под-
дръжка на властта.

Има ли протести все 
още? Какво стана със за-
държаните от предишни-
те протести? Какви бяха 
последиците и какво е бъ-

дещето на протестното 
движение?

Няма място за продълже-
ние на протестите от мина-
лото лято, защото онези, кои-
то ги предвождаха, днес са във 
властта. Невъзможността на 
различните политически гру-
пировки да се споразумеят и 
да постигнат стабилно пра-
вителство всъщност поддър-
жа илюзията за функционира-
ща представителна демокра-
ция с желаните ґ характерис-
тики – разделение на власти-
те, политически плурализъм 
и пр. Онези, които миналата 
година бяха гневни заради мо-
нополизиралата властта по-
литическа групировка, днес 
безмълвно наблюдават мно-
гопартийното политическо 
шоу. Разбира се, доминираща-
та икономическа групировка 
зад олигарсите като Пеевски 
и Домусчиев остана същата 
и дори се консолидира. Задгра-
ничните фактори във Вашинг-
тон, Москва и Брюксел, култи-
виращи местната политиче-
ска фауна, не са се променили. 
Всичко това обаче не се излъч-
ва по телевизията и не разва-
ля рахата на летовниците в 
Гърция, а още по-малко пък на 
онези, които им прислужват.

Какъв вид съпротива 
продължава да има срещу 
властта, държавата и фа-

шистките и крайнодесни-
те движения в България?

Няма значима организирана 
съпротива. Има няколко марги-
нални групички, опитващи да 
правят идейна пропаганда, да 
обединяват хората за съпро-
тива по различни признаци, но 
те по никакъв начин не успя-
ват да попречат на планове-
те на властта и държавата. 
За крайнодесни движения като 
фактор също не може да се го-
вори – поне до момента, в кой-
то властите не решат да ги 
превърнат в такъв. Доколко-
то има съпротива срещу за-
силването на тези движения, 
тя остава в рамките на инди-
видуалните действия и колек-
тивните призиви към власт-
та да охранява либералните 
ценности.

Заключение

Не само в България, а в целия 
„демократичен” свят пред-
ставителната демокрация е 
сведена до цирков спектакъл. 
Все по-често клоуни като Си-
деров, Берлускони, Борисов, Зе-
ленски и Тръмп влизат в роля-
та на спасители на нацията 
от все по-налудничави запла-
хи. Истерията с коронавиру-
са демонстрира как огромни 
множества от хора може да 
бъдат затворени, маскирани 

и изолирани практически до-
броволно, докато също толко-
ва огромни множества може 
да бъдат убедени, че целият 
свят е включен в заговор, за да 
контролира мизерния им живо-
тец. Изглежда съвременните 
хора все-повече губят възмож-
ността да обмислят критич-
но дневния ред, който им се 
подхвърля.

Явлението с протестното 
движение в България също де-
монстрира това. Движението 
никога не е имало възможност 
да доведе до значима промяна, 
защото никога не си я е поста-
вяло за цел. Без никаква свен-
ливост (защото то не е имало 
претенции да бъде друго) мо-
жем да го наредим сред меха-
низмите за поддръжка и смаз-
ване на държавната маши-
на. Доколкото е такова, ние 
като противници на държава-
та не бихме могли да го при-
ветстваме. Това не значи да 
не симпатизираме на участни-
ците в него – огромната част 
от тях без съмнение има-
ха съвсем искрени и почтени 
мотиви. Ако искаме да разру-
шим системата обаче, тряб-
ва да ги убедим в нуждата от 
това, а не да се радваме, кога-
то тези хора хвърлят усилия 
и залагат гърбовете си тя да 
функционира по-добре. •
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система и маргинализира още 
повече децата от бедни се-
мейства без достъп до интер-
нет и компютър. Засилването 
на електронната търговия в 
световен мащаб пък спомогна 
за ускорената концентрация 
на пари и власт в технологич-
ни гиганти като Амазон.

Социална изолация

Продължителните „локда-
уни” парализираха социалния 
живот в продължение на ме-
сеци. Макар и с доказано по-
лезно въздействие върху раз-
пространението на зараза-
та, социалната изолация ока-
за изключително негативно 
влияние върху психическото 
състояние на хората, което 
доведе до редица проблеми, 
сред които повишаване на до-
машното насилие и изостряне 
на психичните разстройства 
сред предразположените към 
такива. Локдауните парализи-
раха и организационния живот 
на много политически и син-
дикални организации, като се 
има предвид, че онлайн срещи-
те няма как да заместят сре-
щите на живо и масовите ме-
роприятия.

Паника и масова психоза

Капиталистическият режим 
показа пълната си неспособ-
ност да управлява криза от 

глобален мащаб. Държавата 
реагира на заплахата, като се 
паникьоса и започна да въвеж-
да безразборни мерки. В Бълга-
рия това бе ясно различимо в 
първите дни на пандемията, 
когато при едноцифрено число 
на новозаразени, цялата дър-
жава беше блокирана от пълен 
локдаун, докато само няколко 
месеца по-късно, при хиляди но-
возаразени на ден не бяха въве-
дени дори елементарни мер-
ки. Поведението на властта 
в хода на пандемията преми-
на плавно от паника към дреб-
но сметкаджийство. Дали ще 
има мерки и какви ще бъдат 
те зависеше (и все още зави-
си) повече от непосредстве-
ните материални интереси 
на различните бизнес лобита 
в страната, отколкото от 
реалната необходимост за за-
щита на здравето на населе-
нието. Капиталистическата 
логика отрови и глобалната 
инициатива за разработване 
и масово разпространение на 
ефективна ваксина. Оказа се, 
че целият научен капацитет 
на човечеството е съсредо-
точен в една шепа частни 
корпорации, които използваха 
своята хегемония в тази теж-
ка ситуация, за да натрупат 
баснословни печалби, като па-
тентоваха новооткритите 
ваксини и по този начин огра-
ничиха тяхното разпростра-
нение.

Резултатите? Пфайзер Би-
онтех реализира продажби 

за 21,5 милиарда долара само 
за една година, което удвои 
стойността на гигантската 
корпорация и направи двама-
та ґ собственици (които са 
съпруг и съпруга) мултимили-
ардери за броени месеци. Мо-
дерна се очаква да реализира 
между 18 и 20 млрд. долара за 
2021 г., а стойността на ком-
панията нарасна с невероят-
ните 372%. Портфейлът на ге-
нералния директор на компа-
нията Стефан Бансел, който 
притежава 9% процента от 
акциите, набъбна до 5 мили-
арда долара. В същото време 
частният патент върху вак-
сините и пазарният принцип 
на тяхното разпределение до-
веде до ужасяващо неравен-
ство в достъпа до ваксинация 
в световен мащаб. Докато в 
богатите страни средният 
темп на ваксинация достига 
60%, в бедните страни този 
процент е едва 1%.

Бум на теориите на 
конспирацията

Световната пандемия пред-
ставлява безпрецедентно за 
нашето поколение събитие и 
крайностите в обществена-
та реакция са очаквани. При 
някои страхът от пандемия-
та се изрази в свръхреакция, 
самоизолация, презапасяване 
с продукти и параноя. При дру-
ги  – в отрицание на реалнос-
тта и отдаване на конспира-
тивни теории. Тази тенден-

ция бе подпомогната от ня-
колко фактора, някои които не 
са пряко свързани с пандемия-
та. От едната страна са най-
очевидните – като сривът на 
общественото образование 
и информационната грамот-
ност на населението, – но те 
не са достатъчни да обяснят 
разпространението на подат-
ливостта към конспиративно 
мислене, която съвсем не се 
ограничава до необразовани-
те „маргинали” и хора над сред-
на възраст, срещащи проблем 
с ориентацията онлайн.

Важен, а може би ключов 
фактор за днешния взрив на 
конспирациите е задълбочава-
щото се недоверие към инсти-
туциите в световен мащаб. 
Последните 40 години, беля-
зани от възхода и пика на нео-
либерализма, ни направиха сви-
детели на пълното изпразване 
от съдържание на и без това 
фасадната демокрация, като 
традиционният политически 
сблъсък между леви и десни бе 
напълно заличен. До 80-те го-
дини на миналия век, макар и 
центристки, основните пар-
тии се сблъскваха по въпроси 
за икономическото развитие 
на държавите като противо-
поставянето между кейнси-
анството и монетаризма в 
следвоенния период. След пъл-
ната победа на монетаризма 
през 80-те и разпада на соци-
алните държави на изток и на 
запад, дори този реформист-
ки политически сблъсък бе за-

личен и заместен от сблъсък 
на културната плоскост  – за 
или против права на гейове-
те, за или против абортите и 
пр. В същото време пазарните 
реформи съблякоха от тулови-
щето на държавата изкуст-
вено присадените ґ социални 
задължения и оголиха нейната 
основна функция  – репресив-
ната. Това развитие естест-
вено доведе до повсеместен 
срив в доверието към тради-
ционните партии, официал-
ните институции и в държа-
вата като цяло. Този срив на 
доверие обаче се случва в мо-
мент на безпрецедентна сла-
бост на работническата кла-
са в световен мащаб.

Така разривът между обще-
ствата,  от една стра-
на, и държавата и капиталис-
тическата икономика, от дру-
га, не се реализира в револю-
ционен подем, а намери от-
душник в популизма, национа-
лизма и конспиративните те-
ории. Тяхната нарастваща по-
пулярност, особено във време 
на пандемия, се подхранва от 
масовото неразбиране на оп-
исаните по-горе процеси. Кон-
центрацията на власт и пари 
в технологичните гиганти 
води до страх от технологии-
те и модернизацията, липсата 
на класов анализ на глобални-
те политически и икономиче-
ски процеси води до обяснение-
то им със световен заговор, а 
страхът и липсата на перспек-
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Имащите и управляващи кла-
си категорично не могат да 
удовлетворят народните 
стремежи и искания. Затова 
остава едно средство  – дър-
жавното насилие. С една дума, 
държавата, защото държава 
значи насилие, господство  с 
насилие  – замаскирано, ако е 
възможно, а в краен случай  – 
безцеремонно и явно. Държава-
та е немислима без робство-
то. Робството може да мени 
формата и названието, но 
същността му остава неиз-
менна. Тази същност може да 
се изрази така: да бъдеш роб 
значи да работиш за друг, а да 
бъдеш господар значи да жи-
вееш от чуждия труд. В древ-
ността, както е сега в Азия, 
в Африка и отчасти в Амери-
ка, робите просто ги наричат 
роби. В средните векове ги на-
ричат крепостни, а сега – на-
емни работници. Последните 
са в по-достойно и по-малко 
тежко положение от робите 
на древността, но гладът, по-
литическите и социалните 
учреждения ги заставят да 
се трепят за другите, отда-
ли се на пълна или относител-
на леност. Следователно те 
са роби. Общо взето ни една 
държава – антична или най-но-
ва – никога не е могла и никога 

не може да мине без принуди-
телния труд на наемните или 
робски маси, както и без глав-
ното и абсолютно необходи-
мо основание на свободното 
време, свободата и цивилизо-
ваността на политическата 
класа: гражданите. В това от-
ношение Съединените Щати 
също не са изключение.

Държавата не е нищо дру-
го, освен регулирано и систе-
матизирано господство и 
експлоатация. Да експлоати-
раш и управляваш  – това е 
едно и също, едното допъл-
ва другото и в крайна смет-
ка му служи като средство и 
цел; експлоатацията и упра-
влението са двете нераздел-
ни страни на това, което 
наричат политика: експлоа-
тацията е видимото тяло, а 
правителството  – душата 
на буржоазния режим. Нито 
една историческа държава не 
е имала като свое основание 
договора, както ни учат ня-
кои теоретици. Всички те са 
били основани по пътя на на-
силието, на завоюването. С 
възникването на държава-
та обществото се разделя 
на две категории, да не кажа 
две класи: управляващо мал-
цинство и управлявано мно-
зинство. Не е истина, че дър-
жавата осигурява свободата, 
както ни уверяват нейните 

апологети. Напротив, свобо-
дата и властта се изключ-
ват взаимно и всяка полити-
ческа власт  – каквито и да 
са нейните източници и фор-
ми – задължително се стреми 
към деспотизма. Държавата 
ограничава свободата на от-
делните хора, съюзи, общини, 
провинции и области, насил-
ствено ги обединява:

Държавата е 
принудителен брак и ние 
издигаме против нея 
знамето на свободното 
съжителство.

Дори републиканската поли-
тика по необходимост се об-
ръща към деспотизма.

Конституцията или демо-
крацията могат ли да помог-
нат на оскърбените и унизени-

те? – пита Бакунин и отгова-
ря – в никакъв случай. Консти-
туцията е безсилна пред екс-
плоатацията, а демократич-
ната държава е крайно проти-
воречиво понятие. Тук нищо не 
може да направи и най-демо-
кратичната конституция, за-
щото икономическият факт 
винаги е по-силен от политиче-
ските права, които имат сми-
съл и действителност само 
доколкото се опират на него. 
Да, накрая, самите думи равен-
ство на политическите права 
или демократична държава са 
крещящо противоречие. Дър-
жава, държавно или полити-
ческо право означават сила, 
власт, надмощие, те предпола-
гат фактическо неравенство. 
Където управляват всички, 
там вече няма управлявани, 
няма държава. Където всички 
се ползват от еднакво човеш-
ко право, там всички полити-
чески права се изпразват от 
съдържание. Политическото 
право означава привилегия, а 
с нея то се превръща в нищо. 
Затова думите демократич-
на държава и равенство в по-
литическите права означават 
ни повече, ни по-малко унищо-
жаване на държавата и обез-
смисляне на всички политиче-
ски права.

Трябва да си магаре, невежа, 
луд, за да си въобразиш, че ня-

каква конституция – даже най-
либерална и най-демократич-
на – ще подобри отношението 
на държавата към народа. Да 
наложиш още по-тежко бреме 
на народа, да го разориш още 
повече – макар че вече няма на-
къде, – но да го освободиш, за 
подобриш положението му  – 
това е нелепост. Докато съ-
ществува империята, тя ще 
ограбва свободата на нашия 
народ.

Абсолютната държава вър-
ши цинично това, което дру-
гите извършват под покри-
валото на лицемерието. Със 
своето открито деспотич-
но и презрително отноше-
ние към човечеството тя е 
тайният идеал, към който се 
стремят и от който се въз-
торгват всички държавни 
мъже на Европа. В някои отно-
шения републиката даже е по-
лоша. Гамбетовата държава 
(Леон Гамбета – министър-пред-
седател на Франция в Третата 
република  (1881–1882)  – б. ред.) 
ще потиска и разорява народа 
не по-малко от своите по-от-
кровени, но не и по-насилниче-
ски предшественички. Именно 
затова тя ще бъде облечена 
в широки демократични фор-
ми, за да гарантира много по-
добре повсеместната необез-
покоявана експлоатация на на-
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тива – до антисоциално пове-
дение.

Недоволството е контро-
лирано от националистически, 
дясно популистки и религиоз-
ни организации, които изпълня-
ват контрареволюционната 
си роля, която исторически ви-
наги са изпълнявали – да откло-
нят анализа от класовите про-
тиворечия и критиката сре-
щу държавата и капитализма 
към лесно смилаеми расист-
ки и конспиративни обяснения 
на кризата. Така в безпреце-
дентната власт на корпора-
ции като Пфайзер и Бионтех 
обществото е впрегнато да 
вижда таен заговор на някакъв 
абстрактен световен елит 
вместо логично следствие от 
капиталистическото разви-
тие на световната политика 
и икономика през последните 
десетилетия. Докато класо-
вият анализ несъмнено би на-
карал милиони хора да видят 
овластяването на корпорации-
те като исторически етап от 
класовата борба в пряка връз-
ка с техния конкретен опит 
като работници и би ги под-
тикнал към действия срещу 
капиталистическата систе-
ма, конспиративните теории 
баламосват хората с налудни-
чави идеи за тайни заговори 
и властелини на света, които 
ги откъсват от реалността 
и от борбата и ги вкарват в 
задънена улица. Принципът на 

организация на религиозните 
властови механизми, чиито 
„тайнства” са достъпни само 
за посветените, гласи: Никоя 
тайна не дава по-голяма власт 
от тайна, която не съществу-
ва, защото тя няма как да бъде 
разкрита. По същия начин няма 
по-силен враг от несъществу-
ващия, защото той никога не 
може да бъде победен. Бумът 
на конспиративните теории 
е пряк израз на победата на ли-
бералния индивидуализъм, кой-
то разяжда обществата и въз-
питава отделния човек в ан-
тисоциално поведение.

Кризата от анархистка 
перспектива

Анархистите не трябва да 
позволяват да бъдат увлече-
ни от популизма и теориите 
на конспирацията. Трябва да 
се застъпим твърдо за всички 
мерки, предпазващи живота и 
здравето на хората по време 
на пандемията, и да атакува-
ме печалбарството и систем-
ните проблеми, които вече до-
ведоха до предотвратимата 
смърт на стотици хиляди. В 
същото време не можем да си 
затваряме очите за автори-
тарния подход на държавата 
за налагане на противоепиде-
мични мерки и сме длъжни да 
се противопоставяме на все-
ки опит държавата да използ-
ва извънредната ситуация, за 
да милитаризира обществе-
ния контрол и полицията. Осо-

бено вредни в това отноше-
ние са мерките за принудител-
на ваксинация на работници 
под заплаха от уволнение, кои-
то не само са репресивни и ав-
торитарни, но и постигат об-
ратен ефект в борбата срещу 
разпространението на зараза-
та. Много хора се питат: нима 
държавата е толкова загриже-
на за здравето на хората, че 
прибягва до такива мерки? От-
говорът е не. Масовата вакси-
нация без съмнение е най-ефек-
тивният начин да се справим 
със заразата и да предпазим 
себе си и нашите близки. Зад 
масовата ваксинационна кам-
пания, организирана в цял свят, 
не стои загриженост за наше-
то здраве, а чисто икономиче-
ски интереси. Държавата и ка-
питалистическите интереси, 
които тя представлява, имат 
интерес да върнат икономика-
та към нормалното ґ функцио-
ниране. Това не може да се слу-
чи без масова ваксинационна 
кампания, която да овладее за-
разата максимално бързо. Има 
ли алтернатива на автори-
тарния подход и задължител-
ната ваксинация? Отговорът 
отново е не, не и в съвремен-
ното капиталистическо обще-
ство. Държавата е сатрап не 
само по призвание, но и по не-
обходимост. Държавните вла-
сти нямат друг избор, освен 
да използват принуда, имен-
но поради пълното недоверие 
на народа към институциите 
от една страна и повсемест-

ния индивидуализъм и анти-
социално поведение, възпита-
вани сред народа от същата 
тази неолиберална държава де-
сетилетия наред. Така държа-
вата и капиталистическата 
система се оказват в капана 
на ефектите на собствените 
си политики, които ги принуж-
дават да оголят репресивна-
та си същност. Държавата не 
просто е загубила способнос-
тта си да убеждава, а е докара-
ла нещата дотам, че всяка ин-
формация, която идва от дър-
жавните или наддържавните 
институции, се отхвърля ап-
риори от обикновените хора. 
В някои случаи това би било 
здравословен скептицизъм, но 
в контекста на пандемията е 
социално самоубийство.

Средностатистическият 
гражданин е достатъчно екс-
плоатиран, ограбван и лъган 
от официалните институции, 
за да изгради убеждението си, 
че държавата го лъже, но в съ-
щото време е твърде аполи-
тичен и дезориентиран, за да 
разбере, че не само държавата 
може да го лъже, а това го мо-
гат еднакво добре и цяла ар-
мия от крайнодесни проповед-
ници в YouTube, религиозни кул-
тове и антивакс гурута.

Средностатистическият 
човек  – обикновеният работ-
ник – бе откъснат от своите 
организации и от ролята си на 
политически субект, който 
може самостоятелно да прави 
анализи и да преследва колек-

тивните си политически ин-
тереси като част от работ-
ническата класа. На мястото 
на работника се появи едно 
деполитизирано, индивидуали-
зирано същество, продукт на 
Прехода, подвизаващо се под 
също така индивидуализирано-
то и деполитизирано понятие 
„гражданин”. Този гражданин 
е откъснат от своята общ-
ност и от самата идея за съ-
ществуването на общност на 
интересите. Той е предоста-
вен като обект, а не субект 
на политиката (и икономика-
та). Гражданинът е обект на 
политическите кампании по 
същия начин, по който е обект 
на маркетинговите такива. 
Едновременно консуматор и 
продукт. Характерно за този 
продукт на прехода е черно-бя-
лото мислене, развито в резул-
тат на пълната деполитиза-
ция и доминиращия либерален 
индивидуализъм. Това черно-бя-
ло мислене не позволява мно-
гопластов анализ и вникване 
в дълбочина в политическите 
проблеми. Именно благодаре-
ние на него скептицизмът към 
държавата и официалните ин-
ституции се превръща в овче 
доверие в случайни онлайн шар-
латани.

Както при всяко друго ли-
берално движение, класова-
та композиция на антивакс 
движението е доминирана от 
дребни бизнесмени, но тълпа-
та е шарена клоунада от „ню 
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родния труд от хищното бо-
гато малцинство. Като дър-
жавен мъж от новата школа 
г-н Гамбета не се бои ни най-
малко от широката демокра-
ция, от всеобщото избира-
телно право. Той знае по-до-
бре от всеки друг колко мал-
ко носят те на народа и кол-
ко много – на експлоататори-
те и тяхната класа. Той знае, 
че държавният деспотизъм е 
най-страшен и силен, когато 
се опира на мнимото пред-
ставителство, на мнимата 
народна воля. … Деспотизмът 
не се определя от формата, а 
от самия принцип на държав-
ната и политическата власт. 
Затова републиканската дър-
жава по своята същност е 
толкова деспотична, колко-
то и държавата, управлявана 
от краля. Между тези държа-
ви има само една реална разли-
ка. Монархията – която тога-
ва върви необратимо към во-
енна диктатура – не дава сво-
бода на нито една класа, дори 
на тези, на чиито интереси 
служи. Републиката допуска 
буржоазно управление на дър-
жавните дела. От тук следва, 
че републиканската държава е 
също толкова потисническа, 
колкото и монархическата. Тя 
просто не потиска вече соб-

ственическите класи, а само 
народа.

Не по-малка измама е и „на-
родната държава”, за която 
тогава говорят германските 
социалдемократи. Държава-
та, наречена десет пъти на-
родна и разкрасена с най-де-
мократични форми, неизбеж-
но ще бъде затвор за проле-
тариата. … Никакъв полити-
чески парламент – дори най-ре-
публикански и съставен изцяло 
от работници – не е способен 
да даде действителна свобода 
на народа.

Малцинството реално уп-
равлява във всички държави. 
Народният суверенитет (не-
навистна за нас дума, защо 
всеки суверен е отвратите-
лен), самоуправлението на ма-
сите – всичко това е измис-
лица, дори в най-демократич-
ните държави като швейцар-
ската република. Народът е су-
верен само на хартия. Затънал 
в изнурителен труд, той няма 
свободно време. Дори да не е 
напълно неграмотен, той ви-
наги е по-слабо образован от 
буржоазията и е принуден да ґ 
връчи своя мним суверенитет. 
Единствената полза за него 
от този суверенитет в Швей-
цария или Съединените щати е 
в суетата на политическото 
малцинство. То може да стиг-
не до властта само като лас-

кае народа, като се заиграва с 
неговите изблици  – често на 
най-низки страсти,  – за да го 
измами.

Политическото равенство 
е същата измислица, когато 
не се основава на икономиче-
ско и социално равенство. В 
една демократична държава 
всички пълнолетни граждани, 
неосъждани за углавни прес-
тъпления, имат всички поли-
тическа права и могат да из-
пълняват всички обществени 
функции, към които ги призове 
доверието на съгражданите 
им – на думи. Нищо подобно не 
става в действителност.

За огромното 
мнозинство тези мними 
политически права са 
измама, най-вече поради 
невежеството на масите.

Всяка държавна функция, 
особено най-висшите, изис-
ква определено образование. 
Народът е лишен от него, не 
по-своя вина, а защото е в не-
благоприятно социално поло-
жение. Образованото малцин-
ство винаги ще управлява не-
образованите маси. Възразя-
ват, че народът ще намери 
решение и ще даде своето до-
верие на най-добрите и най-до-
стойните. Това обаче е лъжа, 
защото образование трябва 

и за да можеш да отсееш до-
брото от лошото, а свобод-
но време – за да можеш да оце-
ниш кандидатите, които ис-
кат твоя глас. Тези кандидати 
обаче са от кръгове, чужди на 
народа. Те кокетничат с него 
само докато спечелят избори-
те, а после му обръщат гръб. 
Колкото и да са порядъчни, те 
принадлежат към привилеги-
рованата експлоататорска 
класа и ще защитават нейни-
те интереси и привилегии, ще 
се стремят да държат народа 
във вечно робство.

Затова политическото 
равенство е същата 
лъжа като юридическото 
равенство пред закона. 
Законите се съчиняват 
от буржоазията за 
буржоазията и против 
народните маси.

Другата лъжа е за мни-
мия контрол на народа върху 
действията на неговите из-
браници.

Никъде в Европа няма 
реален контрол върху 
представителните 
учреждения.

Цялата система на пред-
ставителство се основава на 
тази измислица – че властта 

и законодателството били 
избрани от народа и са ако 
не длъжни, то поне могат да 
представляват истинската 
народна воля. В действител-
ност те представляват само 
волята и интересите на гос-
подстващото малцинство, 
което разполага с богатство, 
свободно време и образование.

Масата е абсолютно 
лишена от 
възможността 
да контролира 
политическата дейност 
на своите избраници.

Референдумът  – уж израз 
на действителната народна 
воля – е същият прах в очите. 
Колкото може да оцени реал-
но кандидатите на изборите, 
толкова може да осмисли и въ-
просите на референдума от 
общодържавно значение. За-
това общинските референду-
ми винаги са по-смислени и по-
точно изразяват настроения-
та, интересите и желанията 
на народа. Единствената въз-
можност за народен контрол, 
за ограничаване на произво-
ла на господстващите класи 
е революцията, постоянната 
заплаха от народно въстание 
и спасителният страх, с кой-
то изпълват управниците. •

(следва)
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ейдж” хипари, либертарианци, 
крайнодесни организации и де-
зориентирани от социалните 
мрежи домакини на средна въз-
раст.

Кампанията срещу ваксини-
те е изцяло доминирана от не-
олибералния контекст, в кой-
то се случва. Тя е по същество 
либерална в духа на класически-
те либерални кампании, които 
поставят в центъра индиви-
дуалния потребител и се изра-
зяват в сферата на консума-
торството на принципа гласу-
вам с парите си – няма да па-
зарувам в този магазин, защо-
то той не предлага екологични 
продукти например. По същия 
начин отказът от ваксинация 
като форма на бойкот набля-
га върху индивидуалния избор 
и личната неприкосновеност, 
отхвърля социалната отго-
ворност като част от заго-
вора срещу индивида. Неслу-
чайно антивакс движението 
плагиатства своите лозунги 
от популярни либерални про-
тестни движения като лозун-
га на движението за правото 
на аборт – Моето тяло – мой 
избор! Също така не е случайно 
и това, че движенията против 
ваксините и мерките са кон-
центрирани в евроатлантиче-
ските страни.

Антиваксърството е пре-
ди всичко бунт срещу общест-
веното здравеопазване като 
такова. Неслучайно лидери на 

протеста са, от една стра-
на, религиозни НПО, които от 
години атакуват социалната 
система и публичното образо-
вание, а от друга, крайнодес-
ни партии и организации като 
Възраждане, чиято политиче-
ска програма дава приоритет 
на приватизацията на публич-
ното здравеопазване. В също-
то време частната антивакс 
индустрия генерира десетки 
милиони долари от лековерни-
ци, плащащи за „алтернативни 
здравни консултации” и лече-
ние с опасни ветеринарни пре-
парати.

Отвъд чисто антиваксър-
ското движение начинът, по 
който държавите управляват 
пандемията, предизвика бунт 
и сред част от работническа-
та класа. В страните, където 
класата е слаба (като Бълга-
рия), работниците са увлече-
ни от антиваксърските дви-
жения и крайнодесните и би-
ват използвани от тях както 
за масовка, така и за статут, 
особено когато се касае за ме-
дицински работници. В стра-
ните като Франция и Ита-
лия, в които работническата 
класа е сравнително силна, 
работниците не позволяват 
да бъдат претопени в анти-
ваксърското движение и успя-
ват до някаква степен да на-
ложат собствен дневен ред. 
Така повечето работнически 
организации (например SUD 
Solidaire) излязоха с позиции в 
подкрепа на масовата вакси-

нация, но противопоставяне 
на авторитарните мерки за 
налагане на задължителна вак-
синация (най-вече заплахите 
за уволнение) и зелените сер-
тификати, както и противо-
поставяне на конспиративни-
те теории и крайнодесните. 
Въпреки това тази страте-
гия крие много рискове, тъй 
като по същество движение-
то в глобален мащаб остава 
доминирано от антиваксър-
ски и конспиративни тенден-
ции, които несъмнено ще ув-
лекат част от работниците 
към крайната десница.

Както държавният отго-
вор на пандемията, така и кон-
спиративните движения от-
долу са резултат от безпо-
мощността на капиталисти-
ческата система да мобилизи-
ра масите за справяне с колек-
тивни проблеми. Тази неспо-
собност се корени в индивиду-
алистичния фундамент на ка-
питализма, който вече пове-
че от 300 години води война 
не само срещу работниците, 
но и изобщо срещу идеята за 
съществуване на общество. 
Конспиративните движения и 
техните призиви за спасяване 
поединично се вписват идеал-
но в капиталистическия поход 
срещу обществото.

Каква е алтернативата? 
Много хора се изкушават да 
спекулират на тема как едно 
безкласово/комунистическо/
анархистко или друго алтер-
нативно на днешното обще-

ство би се справило с подоб-
на пандемия. Аз лично не харес-
вам поставянето на такива 
абстрактни предизвикател-
ства и впускането в празно 
теоретизиране и рисуване на 
утопии. Достатъчно е да се 
каже, че в едно комунистиче-
ско безкласово общество, ор-
ганизирано на свободен и де-
мократичен принцип, въпро-
сът за авторитарното при-
ложение на противоепидеми-
ологични мерки изобщо не би 
стоял на дневен ред, тъй като 
самите обществени инсти-
туции биха били изградени на 
доброволен принцип отдолу-
нагоре и следователно биха 
се ползвали с пълно обществе-
но доверие, без което те биха 
били невъзможни. В настоящо-
то капиталистическо обще-
ство алтернатива няма. Дър-
жавите нямат друг избор, ос-
вен да използват принуда, за 
да вкарат в пътя този сбор 
от индивиди, всеки възпитан 
да гледа собствения си инте-
рес, който все още по навик на-
ричаме общество.

Някои хора отляво се опит-
ват да открият потенциал в 
движенията срещу мерките, 
но това според мен е фанта-
зия. Мобилизациите срещу 
мерките са доминирани от 
дребни бизнесмени, обедине-
ни от индивидуалните си ма-
териални интереси, и гневни 
аполитични маси, обединени 
от собствената си дезориен-
тация. Дребният бизнесмен 

очаква привилегиите, които 
бяха предоставени на големи-
те играчи, тъй като вижда 
себе си като част от „бизнес 
общността”, но беше оставен 
да понася ефектите от криза-
та (почти) наравно с работни-
ците. Това е причината за гне-
ва на дребните предприемачи, 
които съставляват ядрото 
на протестите срещу мерки-
те и ваксините. Освен класо-
вата композиция, реакционни-
ят характер на протестите 
се крие в това, че в основата 
на движението стои проти-
вопоставянето на индивиду-
алните права срещу общото 
благополучие.

Антивакс протестите са 
израз на комбинация от гняв, 
дезориентация и липса на перс-
пектива. Това ги превръща в 
идеална среда за крайната дес-
ница. Фактът, че крайнодесни-
те доминират протестите 
не е нито случайност, нито 
резултат от недостатъчна 
активност на работнически-
те организации. Включвайки 
се в тези протести, лявото 
може само да бъде маргинали-
зирано и да служи за полезен 
идиот и масовка на черпещи-
те сила от протестите кон-
сервативни политически сили. 
Периодът, който ще даде поле 
за изява на левите, ще настъ-
пи, когато правителствата 
поискат от работническата 
класа да затегне коланите, за 
да плати за кризата. •

Евгени
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Борбата срещу фашизма започва с борба против болшевизма
Ф А Ш И З М Ъ Т   –  Ч Е Р В Е Н ,  Ч Е Р Е Н  И Л И  К А Ф Я В   –  С И  О С Т А В А  Ф А Ш И З Ъ М

Този текст е написан през 1939 г. 
преди началото на Втората све-
товна война. През този период 
капитализмът се преструктури-
ра във всички индустриално разви-
ти страни без изключение. Ролята 
на държавата се засилва, разширя-
ва се нейната намеса в икономика-
та. Държавата прониква тотално 
във всички сфери на обществения 
живот. Установява се тоталита
ризмът – система, при която всич-
ки обществени процеси се контро-
лират и управляват от един цен-
тър  – държавата. В челните ре-
дици на това движение са Съвет-
ският съюз и фашистките страни. 
Статията заслужава внимание и с 
това, че е написана преди сключ-
ването на съветско-германския 
Пакт за ненападение. В нея Ото 
Рюле практически го предсказва.

1.

Русия се нарежда на първо мяс-
то сред новите тоталитар-
ни държави. Тя е първата дър-
жава, приела новия държавен 
принцип  – първата, в която 
е установена конституцион-
на диктатура със съпътства-
ща система на политически 
и административен терор. 
Тя придобива всички характе-
ристики на тоталитарната 
държава и става модел за дру-
ги страни. Русия се превръща 
в пример за фашизма.

Това не е случайно съвпаде-
ние или приумица на истори-
ята. Системата не се копи-
ра привидно, а реално. Едни и 
същи принципи се прилагат 
на различни нива на историче-
ското и политическото раз-
витие със съответните по-
следици. Партийните „кому-
нисти” може да не са съглас-
ни, но фактът е факт: дър-
жавният ред в Русия, Италия 
и Германия са неразличими, 
практически еднакви. Можем 
да говорим за черна или кафя-
ва „съветска държава”, за чер-
вен, черен или кафяв фашизъм. 
Между тези страни има ня-
кои идеологически различия, 
но те не са първостепенни. 
Идеологиите се променят, но 
това не засяга естеството и 
функциите на държавния апа-
рат. Запазването на частна-
та собственост в Германия 
и Италия е от второстепен-
но значение. Премахването ґ 
само по себе си не е гаранция 
за социализъм. При капитали-
зма тя също може да бъде лик-
видирана. В едно социалисти-
ческо общество работници-
те се разпореждат с плодо-
вете на своя труд. Затова 
трябва да бъде премахната 
не само частната собстве-
ност върху средствата за 
производство, но и система-
та на наемния труд. Тези две 
условия не са изпълнени нито 
в Русия, нито в Италия, нито 
в Германия. Ако някой твърди, 
че Русия е с една стъпка по-
близо до социализма от дру-
гите две страни, това не оз-
начава, че „съветската държа-
ва” помага на световния про-
летариат в класовата борба. 

Напротив  – Русия подвежда 
работниците по цял свят с 
това, че се нарича социалис-
тическа държава. Всеки ми-
слещ работник разбира що е 
фашизъм и се бори с него, но 
често е склонен да приеме 
мита за социалистическия ха-
рактер на Русия. Тази заблу-
да пречи за окончателното и 
безвъзвратно отхвърляне на 
фашизма, пречи за принципна-
та борба срещу причините, 
предпоставките и обстоя-
телствата, които водят до 
еднакви системи на държавно 
управление в Русия, Германия 
и Италия. Митът за Русия е 
идеологическо оръжие на кон-
трареволюцията.

Тоталитарната държа-
ва не може да служи на два-
ма господари. Ако фашизмът 
служи на капиталистически и 
империалистически интере-
си, той не може да служи на 
работниците. Ако обаче две 
явно враждуващи класи слугу-
ват на една и съща държавна 
система, нещо не е наред. Или 
едната, или другата класа 
греши. Въпросът тук не опи-
ра до формата и съдържание-
то. Те се определят взаимно 
и в крайна сметка мнимите 
различия се размиват. Съвет-
ската държава служи за модел 
на фашизма. Те имат общи 
структурни и функционални 
елементи. Ако разбере, че фа-
шизмът е болшевизъм в нова 
премяна, пролетариатът не 
може да се бори с фашизма и 
да защитава руската „съвет-
ска система”. Напротив – бор-
бата срещу фашизма трябва 
да започне с борбата срещу 
болшевизма. Самото разбира-
не трябва да започне с осмис-
лянето на болшевизма в руски 
условия – ленинизмът.

2.

За Ленин в началото болше-
визмът е чисто руско явле-
ние. В дългогодишната си по-
литическа дейност той нико-
га не се е опитвал да наложи 
болшевишката система като 
форма на борба в други стра-
ни. Той е социалдемократ, за 
него Бебел и Кауцки са гени-
ални вождове на работниче-
ската класа и борбите на ля-
вото крило на германското 
социалистическо движение 
срещу тези ленински герои и 
други опортюнисти не го ин-
тересуват. Така постепенно 
остава в изолация, заобико-
лен от шепа руски емигран-
ти, продължава да подкрепя 
Кауцки дори когато герман-
ските „леви”, водени от Роза 
Люксембург, вече са в откри-
та борба с кауцкианството.

Ленин се интересува само 
от Русия. Целта му е да пад-
не царският феодализъм и не-
говата социалдемократиче-
ска партия да завоюва мак-
симално влияние в буржоаз-
ното общество. Когато идва 
на власт обаче, става ясно, 
че не може да се задържи и да 
ускори процеса на социализа-

ция без световна работниче-
ска революция. Въпреки това 
действията на болшевиките 
само допринасят за нейния 
разгром в Европа – с връщане-
то на германските работни-
ци в социалдемократическа-
та партия, синдикатите и 
парламента, с унищожаване-
то на германското движение 
на Съветите.

В един момент болшевиш-
ката партия – съставена от 
професионални революционе-
ри, от една страна, и от изо-
станали маси, от друга – от-
ново се оказва в изолация. В 
Русия Съветите са създадени 
от меншевиките и не се впис-
ват в болшевишката схема, 
но с тяхна помощ болшевики-
те идват на власт. Те създа-
ват Червената армия, но не 
успяват да развият систе-
мата на Съветите през го-
дините на гражданска война, 
интервенция, икономическа 
разруха и провалени експери-
менти за социализация. Пар-
тията не знае как да свърже 
странната за нея система на 
Съветите със собствените 
си решения и действия. Бол-
шевиките обаче искат социа-
лизъм и затова трябва да спе-
челят световният пролета-
риат.

Ленин смята, че работни-
ците по света трябва да бъ-
дат привлечени с болшевиш-
ки методи. Въпреки триумфа 
на болшевизма в Русия обаче 
работниците в други стра-
ни не са склонни да приемат 
болшевишката теория и прак-
тика. Движението на Съвети-
те в редица страни – особено 
в Германия  – ги привлича по-
силно, но това движение Ле-
нин вече не може да използва 
в Русия. Нещо повече – в дру-
ги европейски страни то вър-
ви към явно противопоставя-
не срещу болшевишкия тип 
въстание. Москва провежда 
масирана пропаганда в мно-
го страни, но „ултралевите”, 
както ги нарича Ленин, агити-
рат за революция на Съвети-
те много по-успешно, откол-
кото всички пропагандисти, 
изпратени от болшевишката 
партия. Комунистическата 
партия, изповядваща болше-
визма, остава креслива гру-
пичка от пролетарстващи 
буржоазни отломки, докато 
силата на движението на Съ-
ветите е от истинския про-
летариат и най-добрите еле-
менти на работническата 
класа. В тази ситуация болше-
вишката пропаганда трябва 
да атакува „ултралевите”, за 
да отслаби тяхното влияние 
в полза на болшевизма. „Кон-
куренцията” е реална – те мо-
гат да докажат на света, че 
онова, което болшевиките 
не успяват да направят в Ру-
сия с разпадането на Съвети-
те, може да се направи много 
по-добре другаде без болше-
визъм. Такива конкуренти са 
нетърпими за болшевиките 
и срещу тях Ленин пише своя 
памфлет Левичарството  – 

детска болест на комунизма. 
В него ясно прозира неговият 
страх да загуби властта и за-
вистта му към успеха на ере-
тиците. Брошурата е издаде-
на първо с подзаглавие Опит 
за популярно представяне на 
марксистката стратегия и 
тактика, но после тази само-
надеяна и глупава декларация 
е оттеглена. Играта загрубя-
ва.

Тази агресивна, безочлива 
и изпълнена с омраза папска 
була е отличен материал за 
всеки контрареволюционер. 
От всички програмни декла-
рации на болшевизма тя раз-
крива най-добре истинския му 
характер. В нея болшевизмът 
се появява без маска. Това е 
исторически факт: когато 
през 1933  г. Хитлер забраня-
ва цялата социалистическа и 
комунистическа литература 
в Германия, памфлетът на Ле-
нин продължава легално да се 
публикува и разпространява.

Тук няма да се занимаваме 
с това какво пише вътре за 
руската революция, история-
та на болшевизма, полемика-
та между него и другите те-
чения в работническото дви-
жение или обстоятелствата 
около болшевишката победа. 
Ще разгледаме само основни-
те моменти на дискусията 
между Ленин и „ултралевите”, 
които са показателни за огро-
мните разлики между опонен-
тите.

3.

Болшевишката партия – пър-
воначално руска социалдемо-
кратическа секция на Втория 
интернационал – не е основа-
на в Русия, а в изгнание. След 
разделянето в Лондон през 
1903  г. болшевишкото кри-
ло на руската социалдемокра-
ция остава малобройна сек-
та. „Масите” зад нея същест-
вуват само във въображение-
то на нейните лидери. Този 
малък авангард обаче е силно 
дисциплиниран и организиран, 
винаги готов за активна бор-
ба и поддържане на единство-
то с последователни чистки. 
Партията се схваща като во-
енна школа за професионални 
революционери. Основните ґ 
„учебни пособия” са безспор-
ният авторитет на вожда, 
строгият централизъм, же-
лязната дисциплина, приспо-
собимостта, войнственост-
та и пожертването на ли-
чността в името на партий-
ните интереси. Ленин създа-
ва елита от интелектуал-
ци – центърът, който трябва 
да застане начело и да вземе 
властта по време на револю-
цията. Безсмислено е да тър-
сим логически доводи дали 
това е правилната подготов-
ка за някаква абстрактна ре-
волюция. Важното е каква е 
тази революция. Какви са ней-
ните цели?

Партията на Ленин дейст-
ва в рамките на закъснялата 
буржоазна революция в Русия, 

чиято цел е да свали феодал-
ния режим на царизма. Колко-
то по-централизирана, едино-
душна и целенасочена е упра-
вляващата партия в такава 
революция, толкова по-успе-
шен ще бъде процесът на фор-
мирането на новата буржоаз-
на държава и по-обещаваща 
ще бъде позицията на проле-
тарската класа в нея. Успеш-
ното решаване на проблеми-
те на буржоазната революция 
обаче не може да бъде предло-
жено като решение за проле-
тарската революция. Прин-
ципната структурна разлика 
между буржоазното и новото 
социалистическо общество 
изключва такъв подход.

По революционния метод 
на Ленин вождовете са „мо-
зъкът” на масите. Премина-
ли веднъж през своята рево-
люционна школа, те могат 
да разбират обстановката, 
да ръководят бойните сили, 
да ги командват. Професио-
налните революционери са ге-
нерали на гражданска армия. 
Това е разделението на кла-
совото общество в буржо-
азната система – между гла-
ва и тяло, интелектуалци и 
маси, държавно и лично. Една-
та класа е обучена да управля-
ва, а другата – да бъде упра-
влявана. На тази стара класо-
ва формула почива ленинист-
кото схващане за партията. 
Нейната организация е прос-
то отражение на буржоазна-
та реалност. Нейната рево-
люция обективно се определя 
от класовите отношения в 
социалната система, незави-
симо от личните стремежи в 
този процес.

Ако целта е буржоазна сис-
тема, това е правилната 
стратегия за подготовка на 
революцията  – разделяне на 
вождове и маси, на авангард и 
работническа класа. Колкото 
по-силно, по-интелигентно и 
по-добре обучено е ръковод-
ството и колкото по-дисцип-
линирани и покорни са маси-
те, толкова по-големи са шан-
совете за успех на такава ре-
волюция. Партията на Ленин 
разчита на този успех и е най-
добре приспособена за него.

Руската революция обаче 
променя своя характер. Про-
летарските ґ черти излизат 
на преден план. Стратегиче-
ските и тактическите ме-
тоди на Ленин вече са несъс-
тоятелни. Успехът на болше-
виките не се дължи на техния 
авангард, а на движението на 
Съветите, но те не се вписва 
в техните планове. След ус-
пеха на революцията, постиг-
нат от Съветите, Ленин по-
мита движението и всичко 
пролетарско в руската рево-
люция изчезва заедно с него. 
Буржоазният характер на ре-
волюцията излиза на преден 
план и намира своя логичен за-
вършек в сталинизма.

Въпреки любовта си към 
марксистката диалектика, 
Ленин не е способен да раз-
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Борбата срещу фашизма започва с борба против болшевизма
глежда социалноисторическия 
процес в дълбочина. Неговото 
мислене остава плоско и ме-
ханично, подчинено на строги 
правила. Има само една рево-
люционна партия – неговата, 
само една революция – руска-
та, само един метод – болше-
вишкият. Както е станало в 
Русия, така трябва да стане 
в Германия, Франция, Америка, 
Китай и Австралия. Формула-
та на буржоазната революция 
в Русия трябва да бъде форму-
ла за световната пролетар-
ска революция.

Особеностите на време-
то, обстоятелствата, ниво-
то на развитие, културата, 
идеите и хората отпадат от 
тази формула. Всичко се вър-
ти в нейния еднообразен, ша-
блонен калъп. Ленин е олице-
творение на конвейерното 
производство в епохата на 
машините. Той е „техник”, „ин-
женер” на революцията, пред-
ставител на всемогъщата 
ръководна роля. Всички основ-
ни характеристики на фаши-
зма присъстват в неговата 
доктрина, стратегия, соци-
ално „планиране” и начин за ра-
бота с хората. За неговия ум 
е непостижим дълбокият ре-
волюционен смисъл на скъсва-
нето на левите с традицион-
ната партийна политика. Той 
не може да схване истинско-
то значение на движението 

на Съветите за социалисти-
ческата ориентация на обще-
ството. Не може да разбере 
предпоставките за освобож-
даването на трудещите се. 
Властта, единоначалието, си-
лата, от една страна, и орга-
низацията, кадрите, подчине-
нието, от друга – такъв е хо-
дът на мисълта му. Дисципли-
на и диктатура са думите, 
които най-често се срещат 
в неговите писания. Той не 
може нито да разбере, нито 
да оцени идеите и действия-
та на „ултралевите”, които 
не приемат неговата стра-
тегия и държат съдбата на 
работниците да бъде в техни 
ръце – задължително условие 
в революционната борба за 
социализъм.

Нашата съдба в наши 
ръце  – този ключ към всички 
въпроси на социализма – е ис-
тинското съдържание на ця-
лата полемика между ултра-
левите и болшевиките. Раз-
ногласията по въпроса за пар-
тията идват заедно с разно-
гласията по въпроса за син-
дикатите. Ултралевите смя-
тат, че революционерите 
вече нямат място в синдика-
тите, че трябва да създават 
свои организационни форми в 
предприятията, на работни-
те места. Въпреки това, бла-
годарение на своя незаслужен 
авторитет, болшевиките ус-
пяват през първите седмици 
на германската революция да 
върнат работниците в реак-
ционните капиталистически 
профсъюзи. Ленин продължава 
да прибягва до шаблонните 
формули в своя памфлет, за 
да разбие ултралевите и да ги 
представи като глупаци и кон-
трареволюционери. В свои-
те аргументи срещу левица-
та той изтъква само крат-
кия профсъюзен опит на бол-
шевиките в Русия, като удоб-
но заобикаля много по-дългия 
опит на германските проф-
съюзи. Никой не отрича, че в 
зората на своето съществу-
ване синдикатите изиграват 
важна роля за класовата бор-
ба на пролетариата. Синдика-
тите в Русия са млади и това 
донякъде оправдава ентуси-
азма на Ленин. В други части 

на света обаче положението 
е различно. Полезни и прогре-
сивни в началото, синдикати-
те в старите капиталисти-
чески страни стават пречка 
за освобождението на работ-
ниците и оръдие на контраре-
волюцията. Германската ле-
вица прави необходимите из-
води от това.

Ленин признава, че с тече-
ние на времето синдикатите 
са се превърнали в защитници 
на професионална, тесногръ-
да, егоистична, безсърдечна, 
послушна, дребнобуржоазна, 
империалистически настрое-
на и от империализма подку-
пена, корумпирана работниче-
ска аристокрация. Тази корум-
пирана гилдия, това гангстер-
ско ръководство днес контро-
лира световното синдикално 
движение и живее за сметка 
на работниците. Именно за 
това профсъюзно движение 
говорят ултралевите и при-
зовават работниците да го 
напуснат. Ленин обаче дава 
демагогски пример с младото 
профсъюзно движение в Русия, 
което още не е придобило ха-
рактера на отдавна устано-
вените профсъюзи. Вместо 
да види в конкретния случай, 
в конкретен момент и об-
стоятелства изключението, 
което потвърждава правило-
то, той решава да направи 
от изключението правило… в 
световен мащаб. Революцио-
нерът – твърди той – винаги 

трябва да бъде там, където 
са масите. Къде обаче са маси-
те? В канцелариите на проф-
съюзите? На членските съ-
брания? На тайните срещи на 
техните вождове с предста-
вители на капиталистите? 
Не, масите са в предприяти-
ята, на работните си места 
и точно там трябва да се за-
сили сътрудничеството и со-
лидарността между хората. 
Фабричната организация, сис-
темата на Съветите – това 
е истинската организация на 
революцията, която тряб-
ва да замени всички партии и 
синдикати.

Във фабричната организа-
ция няма място за професио-
нални ръководители, няма раз-
деление между вождове и по-
следователи, мислители и ре-
дови членове, няма основа за 
егоизъм, съперничество, обез-
веряване, корупция, стерил-
ност или филистерство. Тук 
работниците вземат съдба-
та си в свои ръце.

Ленин обаче не мисли така. 
Той призовава да се запазят 
профсъюзите, да се променят 
„отвътре”, да се заменят со-
циалдемократическите чи-
новници с болшевики, лошата 
бюрокрация – с добра. Всичко 
лошо е съсредоточено в со-
циалдемокрацията, а всичко 
добро – в болшевизма.

Последните двадесет годи-
ни показват целия идиотизъм 
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Кибервойна срещу държавата и капитализма: въведение
Тук ще разкажем за киберне-
тичната война. Такава, каква-
то се води от институциите 
на властта и корпорациите 
на милиардерите срещу насе-
лението на целия свят. Така-
ва, в която ние, щем не щем, 
трябва да намерим средства 
за съпротива, ако не искаме 
да се превърнем окончателно 
в стадо. Ще разкажем съвсем 
накратко как се води, какви са 
последиците и как всички ние 
участваме в нея.

Кибервойната се води в 
интернет и други комуника-
ционни мрежи, често със съв-
сем недотам високотехноло-
гични средства. Дигитално-
то пространство е по-свър-
зано с реалното, отколкото 
хората си мислят. Повечето 
хора си представят, че в ин-
тернет всичко е непроследи-
мо и виртуално. Всичко, кое-
то се случва във всеки възел 
на мрежите, обаче се следи, 
записва и контролира. Един-
ственият проблем пред упра-
влението на всичката тази 
информация е огромното ґ ко-
личество. Ако обаче мрежата 
се задейства да следи и фил-
трира информация по опреде-
лени критерии, информация-
та става съвсем проследима 
и нейният краен потребител 
може физически да се устано-
ви.

Може да се каже, че кибер-
войната се води за контрол 
върху информацията. Огро-
мната част от информация-
та се създава от отделните 
хора, било по служебни, било 
поради лични нужди. Корпора-
циите събират информация-
та и я споделят с институци-
ите, за да защитават инте-
ресите на богаташите. Вла-
стите се стремят да запа-
зят контрола си върху инфор-
мацията, за да запазят кон-
трола си върху същите тези 
хора, които я създават. Мани-
пулират огромни маси и ели-
минират опасните единици, 
благодарение точно на инфор-
мацията, която имат за тях.

Значимата информация е 
най-общо казано два вида – ор-
ганизационна (корпоративна 
или институционална) и лична 
(частна). Един обикновен чо-
век без нужния достъп тряб-
ва да разбива пароли, да кра-
де ключове, да прилага сложни 
психологически и статисти-
чески хватки върху достъп-
ната информация, да рискува 
службата, свободата и дори 
главата си, за да се сдобие с 
такава информация. В също-
то време управителите на 
съответните корпорации и 
на институциите на власт-
та чисто технически раз-
полагат с тази информация, 

включително информацията 
за всеки отделен човек, и ако 
държат да я използват пуб-
лично, трябва просто да си 
гласуват съответния закон – 
както и правят.

Кибервойната не се води 
между равнопоставени стра-
ни. Подобно на масовите съ-
противителни борби от фи-
зическия свят, от едната 
страна стоят оръжейни мас-
тодонти с огромни изчисли-
телни центрове и всеобхват-
на компютърна мрежа, а сре-
щу им  – огромно количество 
хора с персонални устрой-
ства и потенциално опасно 
поведение.

Важното е тези хора да ос-
ъзнаят някои неща. На първо 
място, че информацията за 

тях има значение и че има как-
во да крият. Всеки един има 
задължение да охранява лично-
то си пространство от кор-
поративен достъп, за да не 
излага най-близките си хора 
на аналитичните алгоритми, 
подреждащи ги в базите дан-
ни с обекти на контрол. Дори 
човек, който не се занимава с 
политически активизъм, пла-
ща си данъците, получава дос-
татъчно пари, за да живее 
сносно и е част от онези, кои-
то се възприемат като „сред-
на класа” у нас, има задълже-
ние да не споделя личната си 
информация с анонимните уп-
равители и служители на раз-
личните корпорации и инсти-
туции. Като личност той не 
представлява интерес за ни-
кой от тях, но информацион-
ният балон, който се образу-
ва около неговата дейност 
в интернет, е под контрол. 
Както добре видяхме в случая 
с Кембридж Аналитика, тази 
информация е важна, за да бъ-
дат контролирани по-добре 
изборните предпочитания на 
множество хора.

Това ни води до другото 
важно за осъзнаване. Когато 
става въпрос за контрол над 
хора, отделната личност не 
е решаваща – там се работи 
със статистика. Няма значе-
ние дали човекът А ще се под-

даде на манипулация на инфор-
мационния му балон, ако хора-
та от Б до Я се поддават. Ма-
нипулацията е доказано ефек-
тивна и ще става все по-ефек-
тивна с натрупването на все 
повече и по-дълбоки данни и 
разработването на нови тех-
нологии върху тях. Учебникар-
ският пример е с продавача 
на френски цветя от Лондон, 
който гласувал за Брекзит, за-
щото бил залят от реклами, 
че ще се спаси от мигранти-
те, но за миг не се замислил, 
че ще трябва да приключи и 
бизнеса си.

Медиите обикновено пред-
ставят кибернетичната вой-
на като подмяна на съдържа-
нието на даден сайт или „сва-
лянето” му от интернет. На-
истина изключването на сай-
тове може да бъде средство 
за кибервойна, а подмяната 
на съдържание може да бъде 
още по-силно оръжие, защото 
може да служи за разпростра-
нение на пропаганда. На прак-
тика обаче атаките от този 
вид почти никога не изразя-
ват идеи, призиви към дейст-
вия или нещо по-полезно. По-
важно – уебсайтът обикнове-
но е незначителна страна от 
дейността на една организа-
ция и ако тя не успее да се въз-
станови за няколко часа от 
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Борбата срещу фашизма започва с борба против болшевизма
на тази теория. По инструк-
циите на Ленин комунистите 
в различни страни изпробват 
всички мислими начини за ре-
формиране на синдикатите. 
Резултатът е нулев. Плачев-
но завършват и опитите за 
създаване на собствени проф-
съюзи. Социалдемократиче-
ските и болшевишките проф-
съюзни дейци си съперничат 
само по корумпираност. Ре-
волюционната енергия на ра-
ботниците е задушена. Вмес-
то да обединят сили в борба 
срещу фашизма, работници-
те са въвлечени в безсмисле-
ни и безплодни експерименти 
в интерес на различни бюро-
крации. Масите са изгубили 
вяра в себе си и в „своите” ор-
ганизации. Те се чувстват из-
мамени и предадени. Мето-
дите на фашизма – да се дик-
тува всяка стъпка на работ-
ниците, да се възпрепятства 
развитието на собствената 
им инициатива, да се сабо-
тира всяко начало на класово 
съзнание, масите да се обез-
веряват чрез безброй пораже-
ния и силата им да се превръ-
ща в безсилие  – всички тези 
методи са вече изпробвани в 
20-годишната работа на син-
дикатите по болшевишките 
принципи. Победата на фаши-
зма е толкова лесна само за-
щото работническите лиде-
ри в профсъюзите и партии-

те подготвят хората за из-
ползването им за фашистки 
цели.

5.

По въпроса за парламентариз-
ма Ленин също защитава една 
прогнила политическа инсти-
туция, превърнала се в преч-
ка за по-нататъшното поли-

тическо развитие и заплаха 
за пролетарското освобож-
дение. Ултралевите се борят 
срещу парламентаризма във 
всичките му форми. Те отказ-
ват да участват в избори-
те и не зачитат решенията 
на парламентите. Ленин об-
ръща голямо внимание и при-
дава голямо значение на пар-
ламентарната дейност. Ул-

тралевите твърдят, че пар-
ламентаризмът като трибу-
на за агитация е отживелица 
и постоянен източник на по-
литическа корупция както за 
парламентаристите, така и 
за работниците. Той притъ-
пява революционното съзна-
ние и последователност на 
масите, поражда илюзии за 
възможността за законни ре-
форми, а в критична ситуация 
парламентът се превръща в 
оръдие на контрареволюция-
та. Той трябва да бъде унищо-
жен, а ако не е възможно – да 
се саботира. Трябва да се бо-
рим с ролята на парламентар-
ната традиция в пролетар-
ското съзнание, но Ленин по-
стига обратния ефект с три-
ка с разделението на власти-
те, надживени исторически и 
политически. Разбира се – каз-
ва той  – парламентаризмът 
исторически е остарял, но по-
литически не е и с него след-
ва да се съобразяваме. Трябва 
да участваме в него, защото 
той играе политическа роля.

Що за аргумент! Капита-
лизмът също е изживян исто-
рически, но не и политически. 
Следователно, по логиката на 
Ленин не може да се води ре-
волюционна борба с капита-
лизма. Напротив, трябва да 
се търсят компромиси. Опор-
тюнизъм, сделки, политиче-
ско печалбарство  – това са 
последиците от тактиката 
на Ленин. Монархията също 

е остаряла исторически, но 
не и политически. Според Ле-
нин се оказва, че работници-
те нямат право да я сринат, 
а трябва да търсят компро-
мисно решение. Същото се 
отнася и за църквата, която 
също е остаряла историче-
ски, но не и политически. Маса 
хора се събира в църквите. За-
това – както подчертава Ле-
нин  – революционерът тряб-
ва да бъде там, където са ма-
сите – в църквата! Той е длъ-
жен да призове: Да отидем в 
църквата, това е наш револю-
ционен дълг! И накрая, фаши-
змът и той съществува. Един 
ден ще се окаже исторически 
остарял, но политически все 
още ще съществува. Какво да 
правим тогава? Да признаем 
този факт и да направим ком-
промис с фашизма. По логика-
та на Ленин един пакт между 
Сталин и Хитлер би бил дока-
зателство за това, че днес 
Сталин е най-добрият ученик 
на Ленин. Нищо чудно в близ-
ко бъдеще агентите на бол-
шевиките да приветстват 
пакта между Москва и Берлин 
като единствената истин-
ски революционна тактика.

Позицията на Ленин за пар-
ламентаризма е просто една 
илюстрация за неспособност-
та му да разбере основните 
задачи и характеристики на 
пролетарската революция. 
Неговата революция е изця-
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подобна атака, просто веро-
ятно не си заслужава да бъде 
атакувана. Само онзи, който 
не се е сблъсквал със сайто-
вете на електронното прави-
телство на България, може да 
си въобрази, че свалянето им 
би могло да бъде атака срещу 
институцията. Тази система 
е толкова зле изработена, че 
ако някой я направи недостъп-
на, вероятно само ще намали 
броя на недоволните потре-
бители.

Много по-могъщо оръжие 
от публикуването в уебсай-
тове е неразрешеният дос-
тъп до информация. Когато 
целта са корпорации или ин-
ституции, значимата инфор-
мация обикновено не е об-
ществено лицеприятна. При-
мери за такава информация 
са изтичанията чрез Уики-
лийкс, Едуард Сноудън, Пандо-
ра Пейпърс и др. Ефектът от 
тази информация изглежда 
може да бъде значителен, ако 
съдим по последствията, кои-
то властта стоварва върху 
онези, които я изнасят. Джу-
лиан Асанж, основателят на 
Уикилийкс, е фактически арес-
туван от дълги години и до-
веден до ръба на физическото 
и психическото си оцеляване. 
Едуард Сноудън, който разкри 

как Агенцията за национална 
сигурност на САЩ следи прак-
тически целия свят, е факти-
чески заточен в Русия. Неиз-
вестен брой по-малко извест-
ни хора са наказвани по света 
всяка година, защото са изне-
сли неудобна някому информа-
ция.

В кибервойната няма спра-
ведливост. Доналд Ръмсфелд, 
военният министър, който 
беше пряко изобличен пред 
цял свят от Уикилийкс в из-
мама и убийство на невинни 
жертви, не само не пострада 
по никакъв начин, а наскоро бе 
погребан с почести. Джулиан 
Асанж, който създаде възмож-
ността този човек да бъде 
изобличен, бе превърнат в чо-
вешка развалина след десети-
летен тормоз от репресивни-
те служби на няколко държави. 
Кибервойната не се води сама 
за себе си, а е част от война-
та в реалния свят, в който 
едни протестират по площа-
дите, а други бият и убиват 
в арестите и затворите. За-
това кибервойната се подчи-
нява до голяма степен на съ-
щите правила като другите 
борби срещу потисничество-
то на държавната машина  – 
било то борба на окупиран 
народ, или на експлоатирана 
класа. Такава борба може да се 
води само партизански. Ако 

можем да посочим принципна 
грешка на Асанж, тя е, че не 
опита да скрие самоличнос-
тта си  – може би трябваше 
да плати цената за своята за-
блуда, че системата все пак 
работи. Такива грешки оба-
че струват много скъпо. Как-
то и другите подобни борби, 
кибервойната се води срещу 
всички хора, но твърде мал-
ко отвръщат. Всеки от тях е 
твърде ценен, за да си позво-
ли да бъде разкрит.

Има различни начини за бе-
дните да използват киберо-
ръжията в реалния свят. На-
пример в Беларус изтекоха 
данните на полицаи, участ-
вали в смазването на проте-
стите на опозицията – веро-
ятно изтичането на личните 
данни в киберпространство-
то действа доста възпиращо 
в уличното пространство. 
Самата инфраструктура на 
мрежите често е достъпна за 
пробив – камерите за наблю-
дение може да се повреждат, 
в по-старите безжични мре-
жи човек може да се промъкне, 
а в мобилните мрежи всеки с 
достатъчно познания и някол-
костотин лева може да под-
слушва произволен телефон.

Елементарна колективна 
стъпка в посока съпротива 
би било поддържането на база 
данни с полицейските камери 

за наблюдение  – също както 
опасните шофьори поддър-
жат бази данни с камерите 
за засичане на скоростта на 
автомобила. В страни като 
САЩ, Русия и Беларус, къде-
то видеонаблюдението реал-
но функционира, подобни бази 
данни вече съществуват и се 
използват за различни цели – 
от прикриване на престъпле-
ния до обезопасяване на про-
тести. Третото важно за ос-
ъзнаване е, че силата на обик-
новените хора е в тяхната 
масовост. Ако сам човек пра-
ви списък на камерите, ако 
се ослушва за определена ин-
формация, ако прикрива лични-
те си данни, това не е доста-
тъчно нито да попречи на ки-
берврага, нито да спаси лично 
себе си. Колкото по-масови и 
организирани станат подоб-
ни явления, толкова по-бързо 
расте ефективността им.

Затова властта инсти-
туционализира репресиите, 
включително в киберпрос-
транството. Под претекста 
за „реч на омразата”, „радика-
лен ислям” и „глобална панде-
мия” тя въвежда инструмен-
ти за цензура и наблюдение 
в интернет. На „фалшивите 
новини” противопоставя „дос-
товерни източници”, на „обид-
ното съдържание” – открове-
на цензура. В Китай вече рабо-

ти система за социален рей-
тинг, чрез която „дигитални-
ят отпечатък” на човека съв-
сем реално управлява живота 
му. Вероятно е въпрос на вре-
ме да бъде създадена система, 
при която за „зловредно пове-
дение” дори самото устрой-
ство ще бъде ограничава-
но – да не забравяме, че прак-
тически всички мобилни ус-
тройства, с които работим, 
са под неприкрит контрол от 
страна на Гугъл или Епъл. При-
чината това все още да не се 
случва е, че – също както ли-
бералните държави – корпора-
циите се опитват да запазят 
илюзията за реципрочност  – 
ние упражняваме точно тол-
кова контрол върху вас, кол-
кото вие ни принуждавате да 
упражним.

Всяка съпротива ще доведе 
до реакция, усилена през нуж-
дата на властта да управлява 
с назидание – ако публично на-
кажеш Джулиан Асанж, като 
му съсипеш живота, има голя-
ма вероятност да откажеш 
следващата Челси Манинг от 
желанието да изпрати поред-
ния компромат на Уикилийкс. 
Ние обаче сме обречени на съ-
протива, ако не искаме да се 
превърнем в „тор за висшата 
раса” на богаташите, контро-
лиращи света ни. •

Т и З
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ло буржоазна. Това е борба за 
мнозинството, за правител-
ствени постове, за овладява-
не на законодателната маши-
на. Той мисли само за гласове-
те на изборите, за местата 
на болшевиките в парламен-
та, за писането на законите 
и участието в политическо-
то управление.

Той не обръща никакво вни-
мание на факта, че парламен-
таризмът днес е един огро-
мен блъф, че истинските цен-
трове на властта в буржоаз-
ното общество са другаде, че 
въпреки евентуалните пора-
жения на изборите буржоази-
ята ще задържи в ръцете си 
достатъчно средства, за да 
налага своята воля и интере-
си извън парламента. Ленин 
не забелязва обезсърчаващо-
то влияние на парламента-
ризма върху масите, не прида-
ва значение на парламентар-
ната корупция като отрова 
за обществения морал. Пок-
варени, продажни и страхли-
ви, парламентарните поли-
тици мислят само за джоба 
си. Така е в предфашистка Гер-
мания, когато реакционерите 
са готови да гласуват всич-
ко, само и само да не се раз-
пусне парламентът. За един 
парламентарен политик няма 
нищо по-лошо от това да из-
търве кьоравото. Той е готов 
да гласува „за” всичко, за да из-
бегне подобен развой. Какво 
да кажем за днешна Германия, 
Русия и Италия? Парламен-
тарните роби нямат мнение 
и воля  – доброволни слуги на 
своите фашистки господари.

Пълното разложение и про-
вал на парламентаризма е не-
оспорим факт. Защо тогава 
пролетариатът да не сложи 
край на развалата на този по-
литически инструмент, кой-
то някога е бил използван за 
по-смислени цели? Ликвидира-
нето на парламентаризма в 
един героичен революционен 
акт би било много по-полезно 
за развитието на пролетар-
ското съзнание от омразния 
театър на кончината на пар-
ламентаризма във фашист-
кото общество. Такъв подход 
обаче е напълно чужд на Ле-
нин, тъй както днес е чужд на 
Сталин. Духовното и физиче-
ското робство на работници-
те, насаждането на заблуди 
сред масите и тяхното от-
чуждение не вълнуват Ленин. 
Единственият проблем за 
него е проблемът за властта. 
Като буржоа той мисли само 
за печалбата и загубата, уве-
личаването и намаляването, 
кредита и дебита. Цялото му 
сметкаджийство е за броя на 
членовете, на гласовете, на 
местата в парламента, на 
постовете във властта. Не-
говият материализъм е бур-
жоазен, в него няма място за 
хора, само за механизми. Той 
не може да мисли в социално-
исторически категории. Пар-
ламентът за него е някакво 
отвлечено схващане във ва-

куум, еднакво за всички на-
ции във всички времена. Той 
признава, разбира се, че пар-
ламентът преминава през 
различни етапи и го отбеляз-
ва в дискусията, но това при-
знание няма място в негова-
та теория и практика. Кога-
то не намира други аргумен-
ти в своята защита на пар-
ламентаризма, той се крие 
зад първите парламенти от 
времето на възхода на капи-
тализма. Предимството на 
младия напорист пред дъртия 
грохнал изедник е цялата му 
критика. Накратко, полити-
ката за него е изкуството на 
възможното. За работника 
обаче тя е изкуството на ре-
волюцията.

6.

Остава само да изясним лени-
нистката позиция за компро-
мисите. По време на Първата 
световна война германската 
социална демокрация се про-
дава на буржоазията. Въпреки 
това тя наследява германска-
та революция – в голяма сте-
пен против волята си – благо-
дарение на помощта на Русия, 
която допринася за убийство-
то на германското движение 
на Съветите. Властта попа-
да в ръцете на социалдемо-
крацията, но тя не съумява да 
я използва. Продължава изпи-
таната политика на класово 
съглашателство, задоволява 
се със споделянето на власт-
та над работниците с буржо-
азията по време на възстано-
вяването на капитализма. Ра-
дикално настроените герман-
ски работници отвръщат на 
това предателство с лозунга 
Никакви компромиси с контра-
революцията! Това е особе-
на конкретна ситуация, изис-
кваща ясно решение. Ленин не 
е способен да вникне в нея и я 
превръща в основен въпрос за 
компромиса. С безпрекослов-
на непогрешимост – като ня-
какъв генерал или кардинал  – 
се опитва да убеди ултрале-
вите, че компромисите с по-
литическите опоненти при 
всички условия били револю-
ционен дълг. Днешната ста-
линска политика на компроми-
си силно намирисва на пасажи-
те от памфлета на Ленин от 
1920 г. Всеки смъртен грях по 
болшевишката теория е оп-

равдан в болшевишката реал-
ност на Ленин. Според него ул-
тралевите е трябвало да се 
съгласят с Версайския мир. Ко-
мунистическата партия оба-
че – пак в съгласие с Ленин – 
сключва компромис и протес-
тира срещу Версайския дого-
вор заедно с нацистите. Ле-
нин пише, че „националболше-
визмът”, пропагандиран в Гер-
мания през 1919 г. от „левия” 
Лауфенберг, е абсурд, който 
трябва да се гори с нажежено 
желязо. Радек и комунистиче-
ската партия обаче – отново 
в съответствие с ленинския 
принцип – прави компромис с 
германския нацизъм, проте-
стира срещу френската оку-
пация на Рурския басейн и про-
славя Шлагетер като нацио-
нален герой. Лигата на нации-
те по думите на Ленин е бан-
да капиталистически разбой-
ници и гангстери, с която ра-
ботниците трябва да се бо-
рят на живот и смърт. Ста-
лин обаче – в съгласие с так-
тиката на Ленин  – стига до 
компромис със същите тези 
бандити и СССР се присъеди-
нява към Лигата. Схващане-
то за „народа” според Ленин 
е престъпна отстъпка пред 
контрареволюционната идео-
логия на дребната буржоазия. 
Това обаче не е пречка за лени-
нистите Сталин и Димитров 
да направят компромис с 
дребната буржоазия и да съз-
дадат странното движение 
на „Народния фронт”. Според 
Ленин империализмът е най-
големият враг на световния 
пролетариат и всички сили 
трябва да се мобилизират 
срещу него. Сталин – отново 
в духа на ленинизма  – много 
активно се стреми към съюз с 
империализма на Хитлер. Има 
ли нужда от повече примери?

Историческият опит по-
казва, че всички компромиси 
на революцията обслужват 
само контрареволюцията и 
водят революционното дви-
жение към провал. Всяка поли-
тика на компромиса е полити-
ка на поражението. Това, кое-
то започва като прост ком-
промис с германската социал-
демокрация, намира своя ес-
тествен завършек в Хитлер. 
Това, което Ленин оправдава 
като необходим компромис, 
намира своя естествен за-
вършек в Сталин. Когато оп-

ределя революционната без-
компромисност за „детска бо-
лест на левичарството”, Ле-
нин страда от старческото 
слабоумие на опортюнизма и 
лъжекомунизма.

7. Същността на 
болшевизма

Критичният поглед върху кар-
тината на болшевизма, пред-
ставена в памфлета на Ленин, 
ни позволява да формулираме 
неговите основни черти:

1. Болшевизмът е 
националистическа 
доктрина.

Призван първоначално и по 
същество да реши национал-
ния проблем, по-късно той се 
превръща в теория и практи-
ка на международно ниво. Не-
говият националистически 
характер личи в позицията му 
за борбата за национална не-
зависимост на потиснатите 
нации.

2. Болшевизмът е 
авторитарна система.

Върхушката на нейната 
социалната пирамида е най-
важният ґ определящ пункт. 
Властта е въплътена във все-
могъщата личност. Идеалът 
на буржоазната личност на-
мира своя най-висш израз в 
мита за вожда.

3. Болшевизмът е силно 
централизиран.

Централният комитет 
отговаря за всички инициати-
ви, той ръководи, възпитава 
и заповядва. Ръководните чле-
нове играят ролята на буржо-
азията в буржоазната държа-
ва. Единствената роля на ра-
ботниците е да се подчиня-
ват на заповедите.

4. Болшевизмът 
въплъщава войнствената 
политика на властта.

Той се интересува само от 
политическата власт и не се 
различава от формите на уп-
равление в традиционния бур-
жоазен смисъл. Дори в сама-
та организация членовете ня-
мат никакво право на самооп-
ределение. Армията служи на 

партията като велик пример 
за организация.

5. Болшевизмът е 
диктатура.

С жесток терор той впря-
га всички свои функции в по-
тискането на всички небол-
шевишки институции и мне-
ния. Неговата „диктатура на 
пролетариата” е диктатура-
та на бюрокрацията.

6. Болшевизмът е машина.

Целта на неговия общест-
вен ред е автоматизъм, меха-
нично съгласие, приспособен-
чество и възможно най-ефи-
касен тоталитаризъм. Ико-
номиката на централното 
„планиране” съзнателно смес-
ва техническите и организа-
ционните проблеми със соци-
алноикономическите въпроси.

7. Социалната структура 
на болшевизма по природа 
е буржоазна.

Той не ликвидира система-
та на наемния труд и отказ-
ва на пролетариата правото 
самостоятелно да се ползва 
от плодовете на своя труд. 
По същество запазва класо-
вия характер на буржоазната 
социална система. Капитали-
змът се увековечава.

8. Болшевизмът е 
революционен само в 
рамките на буржоазната 
революция.

Неспособен да осъщест-
ви системата на Съветите, 
той не може да преструкту-
рира буржоазното общество 
и неговата икономика. Той не 
установява социализъм, а дър-
жавен капитализъм.

9. Болшевизмът 
не е мост към 
социалистическото 
общество.

Без система от Съвети, 
без цялостна, радикална рево-
люция на хората и нещата не 
може да се изпълни най-важно-
то изискване за социализъм – 
край на капиталистическото 
отчуждение на личността.

Тези 9 точки очертават не-
преодолимите различия меж-
ду болшевизма и социализма. 
Те демонстрират по катего-
ричен начин буржоазния харак-
тер на болшевишкото движе-
ние и неговата тясна връзка 
с фашизма. Национализъм, ав-
торитаризъм, централизъм, 
диктатура на вожда, власто-
ва политика, терор, управле-
ние на хората като винтчета 
в системата, неспособност 
за социализация – всички тези 
съществени характеристи-
ки на фашизма продължават 
да съществуват в болшевиз-
ма. Фашизмът е копие на бол-
шевизма. Затова борбата с 
фашизма трябва да започне с 
борбата срещу болшевизма. •

Ото Рюле
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ГЛЕДНА ТОЧКА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ ОТ ФРАНЦИЯ

За един анархизъм от 21 век
» » » продължава от миналия брой

Федерализмът може да има 
различни нива: блок, община, 
регион, между региони и  пр. 
Всяка структура от едно 
ниво трябва да има равен дял 
в решенията, които се взе-
мат на следващото ниво. 
Принципът на солидарност 
и взаимопомощ трябва също 
така да гарантира, че всяка 
единица ще участва във фе-
дералната структура според 
своите възможности и ще се 
ползва еднакво от общата ин-
фраструктура, стокооборот, 
предимства от мащаба и пр., 
и че нейната автономия и раз-
витие ще бъдат зачитани и 
насърчавани.

Никой не твърди, че това 
ще премахне всички конфли-
кти. Такива може да възник-
нат на всяко едно ниво.

Федерализмът не е нито 
закон божи, нито модел 
на идеалното общество, 
а динамична рамка, 
отворена за всякакви 
промени във времето.

Той не е блян, а предложе-
ние за най-доброто възмож-
но решаване на обществени-
те въпроси при най-пълно за-
читане на личната свобода 
на всички, без отнасяне към 
„държавата като арбитър”  – 
това създава само нови при-
вилегии.

Как действат 
анархистите

Същите принципи важат ес-
тествено и за действията 
на анархистите. Нещо пове-
че  – за анархистите целта 
и средствата са неразривно 
свързани. Само при полити-
ческите партии целта по йе-
зуитски оправдава средства-
та. За нас това не е така. Ни-
какво „завземане” на власт-
та например не може да бъде 
средство за постигане на це-
лите на анархизма. Антиав-
торитарният клон на Между-
народната асоциация на тру-
да е създаден в противовес 
на марксистките тези през 
1872  г. на конгреса в Сент 
Имие, Швейцария. Още тогава 
е заявено категорично, че пър-
вото задължение на пролета-
риата не е да дойде на власт, 
а да я унищожи. Решенията 
на анархистите са социал-
ни, а не политически. С други 
думи, те не са аполитични, а 
антиполитически. През цяла-
та история анархистите ви-
наги са предупреждавали ра-
ботниците да не се поддават 
на илюзията, че могат реално 
да подобрят живота си с пар-
ламентаризъм в буржоазни-
те „демокрации”. Това може да 
стане само с преки действия 
на самите засегнати, а не на 
домогващите се до властта 
от тяхно име. Работниците 
могат и трябва сами да изра-

зяват исканията си и да во-
дят своите борби, без посре-
дници и „делегирани правомо-
щия”. За анархистите най-до-
брото пряко действие за за-
щита на техните интереси е 
стачката. Те винаги са били за 
самоорганизация, колективни 
и автономни действия и вина-
ги са били против всеки опит 
работническото или револю-
ционното движение да се под-
чини на партии.

Анархистите не се пред-
ставят за „авангард” и нямат 
никакви лидерски амбиции, за-
щото човек най-добре може 
да се погрижи за собствени-
те си дела. Пролетариите 
обаче първо трябва да осъз-
наят своя „политически капа-
цитет” по думите на Прудон. 
Работещите са истинската 
сила на обществото и само 
те могат да го преобразят из 
основи. Анархистите подкре-
пят всички действия, които 
подобряват живота и водят 
до напредък на обществото. 
Те защитават не само експло-
атираните, но и жертвите 
на расови, полови и всякакви 
други форми на потисничест-
во и дискриминация.

За мнозина анархисти син-
дикатът е не само организа-
ция, която защитава инте-
ресите на работниците, но и 
сила, която може да преобра-
зи обществото, ако те знаят 
как да използват своя потен-
циал. Анархистическият фе-

дерализъм, описан накратко 
по-горе, не може да се постиг-
не без активно участие на 
синдикатите. Те разполагат с 
необходимите умения да орга-
низират не само работници-
те като производители, а и 
самото производство.

От анархистическа гледна 
точка синдикалната органи-
зация може и трябва да рабо-
ти на следните принципи:
• да опазва своята автоно-

мия, като не допуска ника-
къв контрол от държавата 
или която и да било полити-
ческа организация;

• федерализъм и пряка де-
мокрация  – единствени-
те твърди гаранции срещу 
всяка форма на бюрократи-
зация;

• задоволяване на непосред-
ствените материални 
нужди и едновременно с 
това подготовка на ра-
ботниците за управление-
то на производството в 
бъдеще.
Последната точка е много 

важна, защото синдикатите 
и техните действия не са са-
моцел и за да не се превърнат 
в самоцел, синдикатът тряб-
ва да приеме ясна програма и 
практика за преобразуване на 
обществото. Също така син-
дикалната автономия ни най-
малко не означа „неутрали-
тет” по отношение на власт-
та и партиите, защото това 
би лишило синдиката от мно-

го възможности за промяна и 
дори премахване на същест-
вуващия режим.

Работниците могат и 
трябва да търсят най-подхо-
дящите форми на организа-
ция и съпротива в конкретни-
те обстоятелства. Те далеч 
не се изчерпват със синдикал-
ните. Добре е да се изучи оп-
итът на такива новопояви-
ли се алтернативни форми 
на самоуправление „на дело” 
като окупиране на фабрики-
те от техния персонал (про-
дължение на синдикалните 
действия); самоуправляващи 
се предприятия; зони, свобод-
ни от полиция; зони за само-
отбрана; социални центрове; 
анархистически книжарници 
и училища; дори опити за об-
щинско самоуправление.

В анархистическото дви-
жение доскоро тези дейст-
вия се посрещаха с известно 
недоверие и не без основание. 
В днешното общество те не 
могат да оцелеят дълго без 
компромиси  – къде по-малки, 
къде по-големи  – с капита-
листическите и държавните 
структури и в крайна смет-
ка губят своята революцион-
на дееспособност. От дру-
га страна опитът показва, 
че отказът от всякакви ком-
промиси води до репресии. За-
това всеки конкретен случай 
трябва да се анализира със за-
дължителна равносметка  – 
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Индивидуалистът се бои да 
не бъде принуден да се включи 
в някаква общност и така да 
изгуби своята свобода (вклю-
чително тази на свободна-
та размяна с други хора). Макс 
Щирнер излага добре тази по-
зиция: Комунизмът с премах-
ването на всякаква лична соб-
ственост само ме поставя 
отново в зависимост от дру-
гиго, в случая – от общността 
или колектива… [което е] усло-
вие, възпрепятстващо свобод-
ното ми движение, суверенна 
власт върху мен. Комунизмът с 
право въстава срещу натиска, 
на който съм подложен от от-
делните собственици, но още 
по-ужасна е силата, която дава 
в ръцете на колектива (Един-
ственият и неговата соб-
ственост). Прудон също въз-
разява срещу комунизма, като 
заявява, че при комунизма соб-
ственикът вече е общност-
та и затова капитализмът и 
комунизмът се основават на 
собствеността и съответно 
на властта (разделът Харак-
теристики на комунизма и соб-
ствеността в Що е собстве-
ност?). Затова индивидуали-
стите анархисти твърдят, че 
обществената собственост 
застрашава свободата на ли-
чността, тъй като всяка фор-

ма на комунизъм подчинява ли-
чността на обществото или 
комуната. Те се опасяват, че 
обобществяването не само 
ще диктува личния морал, но 
и че на практика ще премахне 
работническия контрол, защо-
то „обществото” ще казва на 
работниците какво да произ-
веждат и ще взема плодовете 
на техния труд. Техният аргу-
мент фактически е, че комуни-
змът (или обществената соб-
ственост по принцип) ще бъде 
подобен на капитализма, като 
експлоатацията и властта на 
началника ще бъдат заменени 
с тези на „обществото”.

Социалните анархисти ес-
тествено не са съгласни. Те 
приемат, че възраженията на 
Щирнер и Прудон са напълно 
правилни, но само за автори-
тарния комунизъм. Кропоткин 
пише: до 1848 година теория-
та [на комунизма] се предста-
вяше във вид, който напълно 
оправдаваше недоверието на 
Прудон към неговото отраже-
ние върху свободата. Старата 
представа за комунизма беше 
представа за монашески орде-
ни, управлявани със здрава ръка 
от старейшини или мъдреци. 
Ако човечеството премине 
някога през такъв комунизъм, 
това ще унищожи и последни-
те остатъци от лична свобо-
да и енергия (Действай самос-

тоятелно). Кропоткин винаги 
е твърдял, че анархокомуни-
змът е ново явление, възник-
нало през 1870-те години, и за-
това възраженията на Прудон 
и Щирнер не следва да се счи-
тат за насочени срещу него, 
защото те просто не го по-
знават.

Социалните анархисти 
твърдят, че обществената 
собственост не само няма да 
подчини личността на общ-
ността, а дори ще осигури не-
обходимата структура за за-
щита на личната свобода във 
всички области на живота, 
като премахне властта на 
собственика във всичките ґ 
форми. Нещо повече  – анархо-
комунизмът не премахва вся-
каква лична „собственост”, а 
признава значението на лич-
ните вещи и личното прос-
транство. Затова Кропоткин 
е против формите на комуни-
зъм, които искат да управля-
ват общността по модела на 
семейството… Всички да жи-
веят под един покрив и… да бъ-
дат принудени всеки ден да се 
срещат с едни и същи „братя и 
сестри”… Основна грешка е да 
се налага на всички „голямото 
семейство”, вместо  – напро-
тив – да се направи опит да се 
гарантира възможно най-голя-
ма свобода и домашен уют на 
всеки отделен човек (Експери-

ментите на малките общно-
сти и защо се провалят). Цел-
та на анархокомунизма – отно-
во по думите на Кропоткин –  е 
да се предоставят плодовете, 
пожънати или произведени, на 
разположение на всички, като 
се остави всекиму свободата 
да ги потребява както намери 
за добре в своя собствен дом 
(Мястото на анархизма в ево-
люцията на социалистическа-
та мисъл). Така се осигурява 
възможността на личността 
да дава израз на своите вкусо-
ве и желания – тоест на своя-
та индивидуалност – както в 
потреблението, така и в про-
изводството. Затова соци-
алните анархисти са твърди 
поддръжници на работническо-
то самоуправление.

За социалните анархисти 
възраженията на индивидуали-
стите анархисти срещу кому-
низма са валидни единствено 
за държавния или авторитар-
ния комунизъм и пренебрегват 
фундаментални особености на 
анархокомунизма. Анархокому-
нистите не заменят индивиду-
алността с общността, а из-
ползват общността в защита 
на индивидуалността. При со-
циалния анархизъм „общество-
то” не контролира личност-
та – както се опасяват инди-
видуалистите анархисти,  – а 
се основава на значението на 

индивидуалността и нейното 
изразяване:

Анархокомунизмът съхра-
нява най-важното от всички 
завоевания  – личната свобо-
да – и също така я разширява 
и поставя на стабилна осно-
ва  – икономическата свобода, 
без която политическата сво-
бода е илюзорна. Той не иска от 
личността  – отхвърлила бога 
вселенски тиранин, бога цар и 
бога парламент  – да се прос-
тре пред друг бог, по-ужасен 
от всеки от тях  – бога Общ-
ност, – или да пожертва на не-
говия олтар своята независи-
мост, своята воля, своите вку-
сове и да даде отново обета 
за въздържание, дала тържест-
вено пред разпнатия бог преди 
това. Напротив, той ґ казва 
„Няма свободно общество, до-
като личността не е свобод-
на!” (Пак там).

Освен това социалните 
анархисти винаги са признава-
ли, че колективизацията тряб-
ва да бъде доброволна. Ако хо-
рата искат да работят сами, 
това не е проблем (Кропоткин, 
Хляб и свобода и Действай са-
мостоятелно; Малатеста, 
Малатеста: Живот и идеи). 
Това – подчертават социални-
те анархисти – по никакъв на-
чин не противоречи на техни-
те принципи или на комунис-
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доколко е повишил бойната 
подготовка на масите.

Този опит може обаче да 
бъде много полезен. Той показ-
ва – много по-добре от отвле-
чените разсъждения – не само 
желани, възможни, но и реал-
ни примери за друг вид орга-
низация на обществото  – на 
анархистически начала – тук 
и сега. Поуките от успехи-
те, неуспехите и трудности-
те не само ще спестят вре-
ме и усилия, когато настъпи 
моментът да организираме 
освободеното общество по 
този начин, а ще ни предпа-
зят и от разочарованието и 
обезверяването, които вина-
ги дебнат всяка антиавтори-
тарна революция.

Анархизмът вчера и днес

Анархизмът и анархосинди-
кализмът имат значително 
влияние върху работническо-
то движение по цял свят. Те 
оставят ярка следа във всич-
ки революционни историче-
ски събития – от Парижката 
комуна през 1871 г., през мек-
сиканската (1910–1920), ру-
ската (1917) и испанската ре-
волюция (1936).

Това влияние ясно личи в 
синдикални организации като 
CGT във Франция, USI в Ита-
лия, CNT в Испания, FORA в 
Аржентина, IWW в Съедине-

ните щати, FAU в Германия, 
SAC в Швеция и много други. 
Историята на всяка от тези 
организации е история на са-
мото работническо движе-
ние във всяка от тези стра-
ни. Тук е достатъчно да при-
помним само учредителния 
конгрес на Международна-
та асоциация на труда през 
1922  г. Тя обединява анархо-
синдикалистките организа-
ции, отказали да се присъеди-
нят към болшевишкия проф-
съюзен интернационал, чии-
то членове тогава наброя-
ват няколко милиона.

През 20-те и 30-те години 
на миналия век анархизмът 
преживява криза. Руската 
революция отваря нова ре-
волюционна страница в Ев-
ропа и света. Посрещната е 
почти навсякъде с развихря-
не на буржоазната реакция 
в нейната фашистка фор-
ма. Всички силни анархисти-
чески организации са унищо-
жени от фашистките дик-
татури в Италия, Германия, 
Испания, Аржентина и Бълга-
рия. Анархистическото дви-
жение е разгромено и най-до-
брите му бойци са избити 
или принудени да станат из-
гнаници. На другия фланг  – в 
Русия  – то е смазано от ре-
пресиите на Ленин, Троцки и 
по-късно Сталин, които след 
Втората световна война об-
хващат и другите „социалис-
тически” страни. Там поли-

тическата полиция просто 
премахва своите противни-
ци в средите на работниче-
ското и профсъюзното дви-
жение. В другите страни ми-
тът за болшевишката рево-
люция и компартиите като 
„пета колона” успяват да мар-
гинализират анархистиче-
ското влияние в работниче-
ската класа. 

През този период анархи-
стите се оказват все по-изо-
лирани в международен план. 
Заедно с малцината „диси-
дентстващи” социалисти и 
троцкисти, те са изправени 
пред тройната игра за све-
товно надмощие на Сталин, 
фашистките държави и бур-
жоазните демокрации. Проле-
тариатът и анархистите не 
успяват реално да се проти-
вопоставят на подготовка-
та на новата Втора светов-
на война.

Испанската революция 
през юли 1936 г. е последната 
възможност работниците 
да дадат отпор на фашизма, 
болшевизма и войната. Тя е 
и най-значителният израз на 
анархистическите идеи. Ще 
споменем само бегло събити-
ята. Те заслужават обстоен 
анализ, но тази брошура има 
други цели.

На 18 юли 1936  г. превра-
тът, извършен от испанска-
та армия, подкрепена от дес-
ницата, фашистите от фа-
лангата и църквата, е раз-

бит в по-голямата част от 
страната от въстанието 
на работниците. Основните 
сили в първите редици на бор-
бата са анархосиндикална-
та Национална конфедерация 
на труда (CNT), която през 
май 1936  г. има 982 съюза и 
550 595 членове, Иберийска-
та анархистическа федера-
ция (FAI) и Иберийската феде-
рация на анархистическата 
младеж (FIJL).

От първите часове на по-
бедата борбата срещу фран-
кистите се разгръща в со-
циална революция. От среда-
та на юли до края на август 
градският и железопътни-
ят транспорт, металургич-
ните и текстилните фабри-
ки, водоснабдяването, произ-
водството и доставките на 
газ и електроенергия, някои 
сектори на търговията на 
едро и дребно са експропри-
ирани. Близо двадесет хиля-
ди промишлени и търговски 
предприятия вече се управля-
ват пряко от работниците и 
техните синдикати. Създава 
се Икономически съвет, кой-
то координира различните 
отрасли. В аграрната сфера 
колективизацията е най-пъл-
на: с премахване на парите, 
организация на взаимопомощ 
между по-богатите и по-бе-
дните колективи, изравнява-
не на възнагражденията, ус-
тановяване на семейни запла-
ти, обобществяване на сред-

ствата за производство и 
реколтите.

Това е най-дълбоката 
социална революция 
в историята 
пише Гастон Левал.

След края на империалисти-
ческата война в 1945  г. све-
тът е разделен на два блока – 
частнокапиталистически и 
държавнокапиталистически. 
Студената война и заплаха-
та от ядрено унищожение 
ограничават възможностите 
за действие както на анархи-
стите, така и на всички, кои-
то не подкрепят статукво-
то. Действията на работ-
ниците са вкарани в руслото 
на профсъюзната бюрокра-
ция, реформистките и стали-
нистките „леви” партии през 
„30-те славни” следвоенни го-
дини (1950–1980). Перспекти-
вите за радикална социална 
промяна в развитите индус-
триализирани капиталисти-
чески страни са сведени до 
минимум.

Известно възраждане на 
анархистическите идеи идва 
с вихъра на младежките бун-
тове през 1968  г. Практи-
ките на самоуправление или 
пряко управление добиват по-
пулярност в социалните дви-
жения. „Социалистическият 
лагер” е скован от засилващ 
се бюрократичен и държавен 

ГЛЕДНА ТОЧКА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ ОТ ФРАНЦИЯ

За един анархизъм от 21 век
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Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
тическия характер на желано-
то от тях общество, защото 
тези изключения са застъпени 
в системата на „правото на 
ползване”, залегнала в техните 
основи. За социалните анархи-
сти едно сдружение същест-
вува единствено в полза на хо-
рата, от които е съставено; 
то е средството, с което те 
си съдействат, за да постиг-
нат общите си цели. Затова 
всички анархисти подчерта-
ват значението на свободно-
то споразумение като основа 
за едно анархистко общество. 
Всички анархисти са съгласни с 
Бакунин:

Колективизъм може да бъде 
наложен само на роби и такъв 
колективизъм ще бъде отри-
цание на човечността. В една 
свободна общност колективи-
зъм може да бъде наложен един-
ствено от обстоятелствата, 
не отгоре, а като непринудено 
движение отдолу (Бакунин за 
анархизма).

Ако хората искат да рабо-
тят за себе си и да разменят 
стоки с други хора, социални-
те анархисти не възразяват. 
Затова отбелязахме по-горе, 
че двете форми на анархизъм 
не са взаимно изключващи се. 
Социалните анархисти зачи-
тат правото на хората да не 

се включват в комуна, а инди-
видуалистите анархисти за-
читат правото на хората да 
обединяват своите притежа-
ния, както намерят за добре, 
включително в комунистиче-
ски сдружения. Ако обаче в име-
то на свободата някой поиска 
да предяви право на собстве-
ност, за да експлоатира тру-
да на други, социалните анар-
хисти бързо ще се противо-
поставят на подобен опит за 
възпроизвеждане на държав-
ността в името на „свобода-
та”. Анархистите не призна-
ват „свободата” за владетел! 
По думите на Луиджи Галеани:

Със същата софистика ня-
кои, под удобния параван на 
анархистическия индивидуали-
зъм, прегръщат идеята за гос-
подство… Тези застъпници на 
господството, видите ли, уп-
ражнявали индивидуализма в 
името на своя Аз над покорния, 
смирен или бездеен Аз на други-
те (Краят на анархизма?).

Освен това, за социални-
те анархисти идеята, че сред-
ствата за производство може 
да се продават, предполага, че 
частната собственост може 
да бъде въведена наново в едно 
анархистко общество. На сво-
бодния пазар едни печелят, 
други губят. Както казва Пру-
дон, при конкуренцията побеж-
дава най-силният. Ако едната 

от договарящите се страни е 
в по-слаба позиция, всяка „сво-
бодна размяна” ще бъде в полза 
на по-силната страна. Затова 
пазарът – дори да не е капита-
листически – с времето само 
задълбочава неравенствата в 
богатство и власт, а не ги за-
личава. При капитализма това 
е по-очевидно, защото хора-
та, които имат единствено 
своя труд за продан, са в по-
слаба позиция от хората, кои-
то имат капитал, но същото 
важи и за индивидуалистиче-
ския анархизъм.

С тези аргументи социал-
ните анархисти изтъкват, 
че едно индивидуалистическо 
анархистко общество волю-
неволю ще се върне от спра-
ведливата размяна назад към 
капитализма. Ако  – което из-
глежда вероятно  – „неуспе-
лите” конкуренти се окажат 
безработни по принуда, може 
да им се наложи да продават 
труда си на „успелите”, за да 
оцелеят. Това ще създаде ав-
торитарни обществени от-
ношения и господство на мал-
цина над мнозинството по си-
лата на „свободни договори”. 
Принудителното изпълнение 
на подобни договори отваря… 
пътя за възвръщане на всички 
функции на Държавата под пре-
текст за „защита” (Кропот-
кин, Анархизмът).

Бенджамин Тъкър  – анархи-
стът, най-силно повлиян от 
идеите на либерализма и сво-
бодния пазар – също се сблъск-
ва с проблемите на всички 
учения за абстрактния инди-
видуализъм и по-конкретно 
приемането на авторитарни 
обществени отношения като 
израз на „свобода”. Тези про-
блеми се дължат на сходство-
то между собственост и дър-
жава. Тъкър твърди, че държа-
вата има две основни харак-
теристики – агресия и власт 
над определена област и всич-
ко в нея, упражнявана основно 
с двояката цел да потиска въз-
можно най-пълно своите пода-
ници и да разширява своите 
граници (Вместо книга).

Началникът и земевладеле-
цът обаче също имат власт 
над определена област (съ-
ответната собственост) 
и всичко в нея (работници и 
арендатори). Първите кон-
тролират действията на 
вторите също както дър-
жавата властва над своите 
граждани или поданици. Ина-
че казано, частната собстве-
ност поражда същите об-
ществени отношения като 
създаваните от държавата, 
защото има същия корен (мо-
нопол на властта върху даде-
на област и хората, които я 
ползват).

Социалните анархисти 
твърдят, че приемането на 
частната собственост от 
страна на индивидуалисти-
те анархисти и тяхното ин-
дивидуалистическо схващане 
за личната свобода може да 
доведе до отричане на лична-
та свобода със създаване на 
обществени отношения, кои-
то по същество са автори-
тарни, държавнически. Инди-
видуалистите  – пише Мала-
теста – придават най-голямо 
значение на някакво абстракт-
но схващане за свободата и не 
отчитат или пренебрегват 
факта, че реалната, конкрет-
на свобода е резултат от со-
лидарността и доброволното 
сътрудничество (Анархист-
ката революция). Така наемни-
ят труд например поставя ра-
ботника в същото положение 
спрямо началника както граж-
данството – гражданина спря-
мо държавата, а именно гос-
подство и подчинение. Подо-
бен е случаят със земевладеле-
ца и арендатора.

Подобни обществени отно-
шения няма как да не възпроиз-
ведат останалите характе-
ристики на държавата. Както 
изтъква Алберт Мелцер, това 
може да има единствено дър-
жавнически последици, защо-
то школата на Бенджамин Тъ-
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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 02.06.1876 г. е убит 

българският поет, публи-
цист, анархист и револю-
ционер Христо Ботев.

• На 03.06.1966 г. умира без-
властникът Атанас Гер-
чев Дедяков.

• На 06.06.1919 г. в гр. Бур-
гас под редакцията на 
Марко Борзуков излиза 
анархистическият вест-
ник „Комуна”.

•  На 08.06.1908 г. във 
Ферзан (Мала Азия) на 18 
годишна възраст умира 
Милан Арсов, участник в 
Солунските атентати.

•  На 12.06.1856 г. в гр. Лерин 
(Македония) е роден анар-
хистът Спиридон (Спиро) 
Константинов Гулапчев, 
идеолог на „сиромахомил-
ството” в България.

•  На 14.06.1872 г. в гр. Ир-
кутск (Русия) е роден без-
властникът Юлий Цезар 
Розентал, създател и ор-
ганизатор на първите 
анархистически кръжоци 
в България.

•  На 14.06.2002 г. в гр. Плов-
див умира анархистът 
Христо Ганчев Бойчев, 
член на секретариата на 
ФАБ и сътрудник на вест-
ник „Свободна мисъл”.

•  От 15.06 до 17.06.1919 г. в 
София се провежда Първа-
та национална анархисти-
ческа конференция, на коя-
то е учредена Федераци-
ята на анархокомунисти-
те в България (ФАКБ).

•  На 20.06.1925 г. край село 
Белица (Ихтиманско) е 
убит анархистът Васил 
Бонев Икономов.

•  На 22.06.1896 г. е екзе-
кутиран френският без-
властник Равашол.

•  На 25.06.1856 г. умира 
немският философ и анар-
хист Йохан Гаспар Шмидт 
(Макс Щирнер), автор на 
книгата „Единствени-
ят и неговата собстве-
ност”.

•  На 27.06.1952 г. край с. Чу-
чулигово (Благоевградско) 
е убит от болшевишки-
те милиционери поетът-
анархист Кръстьо Хад-
жииванов.

•  На 28.06.1936 г. умира 
анар хис тът Александър 
Беркман.

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

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

ФАБ БЛАГОДАРИ 

ЗА ОКАЗАНАТА 

ПОДКРЕПА

ИДЕИ, СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
кър – поради своя индивидуали-
зъм – приема необходимостта 
от полиция, която да потуша-
ва стачките, за да гарантира 
„свободата” на работодате-
ля. Цялата тази школа на така 
наречените индивидуалисти 
приема… необходимостта от 
полицейска сила, а оттам и от 
власт, но анархизмът по де-
финиция означава безвластие 
(Анархизмът: аргументи за и 
против). Това е една от причи-
ните социалните анархисти 
да считат обществената 
собственост за най-добра за-
щита на личната свобода.

Приемането на частната 
собственост може единстве-
но да „заобиколи” този про-
блем, като приеме  – заедно с 
Прудон (източникът на много 
от икономическите идеи на Тъ-
кър) – необходимостта от ко-
оперативно управление на ра-
ботни места с повече от един 
работник. Това естествено 
допълва тяхното застъпниче-
ство за принципа на „владение 
и ползване” за земята, който 
на практика премахва земевла-
делците. Без кооперативи ра-
ботниците ще бъдат експло-
атирани, защото работникът 
може да купува ръчни инстру-
менти или дребни преносими 
машини, добре, но какво ста-
ва с огромните машини, необ-

ходими за един рудник или леяр-
на? За тях са необходими мно-
го работници. Ако един ги при-
тежава, няма ли да иска от ос-
таналите да плащат, за да ги 
използват? Това е така, защо-
то никой няма да наеме друг да 
му работи, ако не може да взе-
ме за продукта повече, откол-
кото плаща за него, и следова-
телно по веригата от размяна 
след размяна накрая човекът 
няма да получи пълната стой-
ност на своя труд (Волтерин 
де Клер, Защо съм анархист). 
Само когато хората, използва-
щи даден ресурс, го притежа-
ват, частната собственост 
може да не доведе до йерархич-
на власт или експлоатация (то-
ест държавно или капиталис-
тическо устройство). Само 
при кооперативна собстве-
ност в дадена промишленост 
работниците могат да бъдат 
сигурни, че ще управляват са-
мостоятелно своя труд и ще 
получават пълната стойност 
на произведените от тях сто-
ки, след като бъдат продадени.

Изглежда това е единстве-
ното решение на проблема, 
което индивидуалистите 
анархисти приемат, и също 
така е единственото, съот-
ветстващо на всичките им 
обявени принципи (включител-
но анархизма). Това се вижда 
от твърденията на френския 
индивидуалист Е. Арман, че 

основната разлика между не-
говото учение за анархизма и 
анархокомунизма е в това, че 
то счита собствеността вър-
ху потребителските стоки за 
следствие от индивидуалност-
та на работника и едновре-
менно с това счита собстве-
ността върху средствата за 
производство и свободното 
разпореждане с плодовете на 
нейния труд за задължителна 
гаранция за автономията на 
личността. Тук се разбира, че 
такава собственост се свеж-
да до възможността да се из-
ползва (от отделни хора, двой-
ки, семейни групи и пр.) необхо-
димото парче земя или машини 
за производство за задоволя-
ване на нуждите на обществе-
ната единица, стига собстве-
никът да не ги прехвърля дру-
гиму и да не разчита на други-
го за работата с тях. По този 
начин индивидуалистът анар-
хист може да се защити сре-
щу… експлоатация от страна 
на някой от неговите съседи, 
който може да го накара да му 
работи и от алчност, тоест 
възможността човек, двойка 
или семейна група да прите-
жава повече от необходимото 
за своята нормална издръжка 
(Кратко ръководство на инди-
видуалиста анархист. В сбор-
ника Анархизмът под редакци-
ята на Робърт Греъм). •

(следва)
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диктат, а частнокапиталис-
тическият е разтърсван от 
постоянни кризи. За големи 
групи от населението това е 
краят на илюзиите.

Псевдосоциалистически, 
реформистки, „революционни” 
проекти, социалдемократиче-
ски партии, марксистки, лени-
нистки, троцкистки, маоист-
ки и пр. течения едно след дру-
го търпят крах. 90-те годи-
ни на миналия век са белязани 
от катастрофалния разпад на 
СССР и неговите сателити, но 
и от провала на военните дик-
татури в Южна Америка, „про-
ектирани” и защитавани от 
най-маститите апологети на 
разюздания частен капитали-
зъм. Анархистическите идеи 
издържат изпитанията на 
времето. С появата на стра-
ховития инструмент за раз-
пространение на идеи и прак-
тики – интернет – станахме 
свидетели на забележително 
възраждане на анархизма по 
цял свят.

Много битки, поведени през 
годините от анархисти – сре-
щу милитаризма, патриарха-
та, ксенофобията, расизма и 
религията,  – мобилизират с 
времето огромен брой хора и 
дават своите плодове. Особе-
но ярки примери са правото на 
аборт, признаването на пра-
вата на децата и тяхната за-
крила, отговорността на ро-
дителите и образователните 
учреждения за тяхното разви-
тие. Можем да прибавим и про-
гресивните промени в различ-
ни обществени и лични нагласи 
и практики, така наречените 
„социални придобивки” – всъщ-
ност завоевания – и ред други 
късчета свобода, за които се 
борят поколения жени и мъже.

Тези откъслечни победи над 
дискриминацията – на родени-
те в заможни семейства спря-
мо бедните, на мъжете спрямо 
жените, на белите спрямо чер-
нокожите, на бащите спрямо 
децата, на всевъзможни начал-
ства спрямо техните подчи-
нени, на всевъзможни доктри-
ни и религии спрямо свобода-
та на мисълта – ни напомнят 
всеки ден за общочовешкия 
стремеж за освобождение от 
неравенството и властта. 
Куп професори продължават 
да твърдят, че конфликтът е 
присъщ на човешката природа. 
Тази жестока заблуда е в осно-
вата на принципа на властта. 
Анархизмът я развенчава с те-
орията за взаимопомощта, из-
ложена от Кропоткин, и оста-
ва единствената идея, която 
може да осуети пагубния ход 
на неговия механизъм.

На този ход сме свидетели 
от края на 20 и началото на 21 
век. Възходът на капитализма 
в нова премяна – „неолиберали-
змът” – ясно показва, че всич-
ки споменати по-горе завое-
вания и целият относителен 
напредък изобщо не са необра-
тими и могат да бъдат поста-
вени под въпрос по всяко време 
в едно общество на неравен-

ство. Нещо повече – от тях се 
ползват много малко хора от 
близо 8-те милиарда населява-
щи планетата.

Светът днес: трусове и 
равносметка

Падането на Берлинската сте-
на през ноември 1989 г. отбе-
ляза края на идеологическо-
то  – всъщност империалис-
тическо  – противопоставяне 
между капитализма и „комуни-
зма”. Падането на кулите в Ню 
Йорк през септември 2001  г. 
разкри появата на новия идео-
логически противник, изповяд-
ващ строг прочит на Корана, 
призоваващ за световен исля-
мистки бунт и използващ те-
роризма като начин на борба. 
Арабският свят преживя своя-
та мимолетна „пролет”, удаве-
на в кръв от военщината. За-
силената емиграция по поли-
тически, икономически и еколо-
гични причини е логична после-
дица от всичко това. В по-ста-
билните и по-богати страни 
тя се използва за раздухване 
на параноята сред местното 
население. Засилват се призи-
вите за „здрава ръка” и автори-
тарно управление.

Десетилетия наред учени-
те предупреждават за пора-
женията върху околната сре-
да. Днес техните прогнози се 
сбъдват. Мнозина специали-
сти вече говорят не за вло-
шаване, а за катастрофа, коя-
то обхваща цялото население 
на нашата планета. Доскоро 
разпокъсани, тоталитарните 
тежнения и форми на управле-
ние придобиват все по-глобал-
ни измерения.

Техническият прогрес и ди-
гитализацията преобразяват 
не само личния, но и общест-
вения живот. Зад нашумели-
те напоследък „големи данни” 
се крие безпрецедентна черно-
борсаджийска търговия с лич-
на информация извън всякакъв 
формален или реален демокра-
тичен контрол.

Спекулативният финансов 
капитал бързо се възползва от 

зашеметяващите скорости и 
обеми на информацията, за да 
подчини окончателно капита-
листическото производство. 
В духа на неолиберализма по 
цял свят се натрапва идеята, 
че икономиката съществува 
само за да надува финансови 
балони.

Скоростта размива 
границите

Светът се променя стремгла-
во през нашия век. Много ана-
лизи и заключения се прераз-
глеждат. Резултатите от со-
циалните придобивки на ра-
ботниците във всички страни, 
тяхното икономическо и поли-
тическо положение, състоя-
нието на енергийните ресур-
си, технологиите, знанието 
във всички области  – всичко 
това трябва да бъде преоцене-
но. Границите на стратегиче-
ските, военните и икономиче-
ските разделения в световен 
мащаб често се изчертават 
наново. Нито една национална 
държава  – включително „вели-
ките сили” – вече не е пълнов-
ластен господар върху своята 
икономика, енергетика и еколо-
гия. Те са тотално обвързани и 
зависими едни от други.

Еднообразната шарения на 
супермаркета

Виждаме първата фаза на уед-
наквяването и стандартизи-
рането на съвременността. 
Доскорошната културна хе-
гемония на империализма на 
Запада отстъпва на неоли-
бералната идеология, която 
е по същество наднационал-
на. Културният империализъм 
днес се налага от финансовия 
капитал. Той води до опусто-
шителни конфликти, социал-
на анемия, апатия, обеднява-
не и еднообразие. Искрата на 
освобождението след деколо-
низацията за съжаление отво-
ри единствено пътя за васал-
но подчинение на новородения 
Трети свят. Той се впусна в не-
истова надпревара за растеж 

по западен модел. От нея спе-
челиха само местните велмо-
жи и техните съюзници от го-
лемите индустриални столи-
ци и мултинационални компа-
нии.

Светът се превръща в ги-
гантски супермаркет. Всичко 
е стока, щампована с пазарна 
стойност  – културният от-
печатък на Запада и неговият 
вездесъщ посланик. „Великите” 
търсят някакви правила, с кои-
то да гарантират устойчи-
вост на това тържище в сума-
тохата на безмилостна конку-
ренция.

Катаклизмите от края на 
20 век на Изток завършиха то-
талната глобализация на па-
зарната икономика. Либерална-
та и марксистката идеология 
набързо отписаха маловажни-
те си разногласия и се хвърли-
ха в необуздана търговска ор-
гия. Китай е може би най-забе-
лежителният пример за това. 
Те продължават да вярват в 
отдавна опровергани „истори-
чески и икономически закони”, 
което ги води единствено към 
еднообразие.

Крайният продукт на 
капитализма – един съсипан 
свят

„Успехите на световния про-
грес” се измерват със здраве-
то и благосъстоянието на на-
селението. Милиони умират 
всяка година от глад и епиде-
мии. Повече от две трети от 
населението на южното полу-
кълбо живеят в дълбока мизе-
рия. Бедните и безработните 
се увеличават дори в богати-

те нации. На фона на недоимъ-
ка по цял свят се разхищават 
и унищожават хиляди тонове 
храни и стоки. Това е истин-
ското „постижение” след ве-
ковно ограбване на цели кон-
тиненти. Целта на капитали-
зма винаги е била да трупа, а 
не да споделя. Все по-голямото 
обедняване на все повече хора 
няма значение, щом малцина-
та привилегировани продъл-
жават да трупат колосални 
богатства.

Капиталистическият гра-
беж налага своите железни 
правила на цялата планета. 
Колко полезно е едно нещо 
няма значение. Важно е само за 
колко може да се продаде и как 
по-лесно да се задигне. Откак-
то витае призракът на криза-
та, неравенствата се задъл-
бочават, богатите забога-
тяват, а бедните обедняват 
все повече. Един от най-бога-
тите, Уорън Бъфет, постави 
нещата на мястото им през 
2005 г.: разбира се, че има кла-
сова борба, но тя се води от 
моята класа – класата на бога-
тите – и ние печелим.

Планетата в опасност

Консуматорската вакханалия 
на капитализма не е просто 
осъдителна, тя е пагубна за 
света. Последиците от всич-
ко това стават все по-оче-
видни. Доскоро хипотетични, 
опасностите от изменение-
то на климата – и причините 
за него  – стават все по-нео-
спорими. Крехкото равнове-
сие на живите видове и тяхна-
та среда е безвъзвратно нару-
шено. Земята е изсмукана до 
краен предел, реки, гори и поч-
ви са унищожени. Замърсяване-
то достига прагове, опасни за 
живота. Цели биологични видо-
ве изчезват с безпрецедентни 
темпове. Безразсъдното из-
ползване на земята и невъзоб-
новяемите енергийни източ-
ници поставя ребром въпроса 
за бъдещето в разгара на де-
мографския взрив. Селските 
райони са опустошени и обез-
людени, населението се кон-
центрира в градовете и про-
мишлеността, а изправените 
пред смъртна заплаха попула-
ции се лекуват с успокоител-
ни.

Налудничавото индустри-
ализиране на производство-
то бълва храни, натъпкани с 
химикали, често канцероген-
ни. Хищническата капиталис-
тическа икономика тъпче ма-
совия потребител с долнока-
чествена и опасна храна. •

(следва)

ГЛЕДНА ТОЧКА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ ОТ ФРАНЦИЯ

За един анархизъм от 21 век
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