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ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННОТО КОВИДОВЪДСТВО

Смърт на мерките, свобода на народа!
Недоволството срещу мер-
ките срещу коронавируса на-
раства с всеки изминал ден. 
На все повече хора взе до-
толкова да им писва от без-
крайното епидемично поло-
жение, от разните експер-
ти, щабове, статистики и 
мерки, че излизат на улица-
та, за да кажат на властта 
Стига толкова!

Смърт на мерките!

По принцип отношението на 
анархистите към протести 
срещу властта би могло да 
бъде само положително. Няма 
да се връщам към класиците, 
а ще цитирам един съвреме-
нен мислител, Ноам Чомски:

Ядрото на анархистката 
традиция, както съм я разбрал 
аз, е, че властта винаги е не-
оправдана, освен ако не успее 
докаже обратното. Ако някой 
твърди, че определени йерар-
хични властови отношения са 
оправдани, трябва да го дока-
же. Ако не може да го докаже, 
те трябва да бъдат унищоже-
ни.

Затова, доколкото про-
тестиращите хора поста-
вят под въпрос всякакви за-
дължения  – от PCR тесто-
ве до ваксини на работното 
място, – всякакви привилегии 
от рода на ваксинационни пас-
порти и здравословни разде-
ления, ние само можем да ги 
приветстваме.

При все това, анархисти-
те по цял свят остават 
встрани от протестите сре-
щу Ковид-мерките, защото 
това не са протести за про-
мяна, а за запазване на ста-
туквото.

Тук съвсем не поставяме 
принципния въпрос дали един 
мирен и законен протест не 
подпомага Системата, като 
посочва слабостите ґ. На-
против, въпросът е за какво 
се протестира  – протести-
ращите призовават предим-
но „да се премахнат мерките”, 
„да продължим да работим”, 
„да си плащаме сметките”. 
Това е един отчаян зов към 
властта не да подобри живо-
та им, а поне да не го съсипва 
допълнително.

Голямото нулиране идва

Протестите срещу мерките 
са част от консервативната 
вълна, която в началото на но-
вия век поде хората от така 
наречения „златен милиард”. 
Наричащи сами себе си сред-
на класа, а всъщност привиле-

гировано малцинство в маши-
ната на световния капитали-
зъм, доскоро те се радваха на 
относителна стабилност на 
доходите, предвидимо бъде-
ще и политическа свобода. С 
развитието на глобализация-
та и автоматизацията ста-
на възможно тази сигурност 
да бъде превърната в растя-
ща печалба за новите свръх-
богаташи. В свят, в който 
една страна произвежда поло-
вината индустриална продук-
ция и е на челно място в ро-
ботизацията, няма място за 
глезотии като „право на рабо-
та”, „живот без кредит” и „за-
служена пенсия”.

Промяната на обществе-
ния строй е неизбежна. Све-
товните властелини вече 
експериментират с различни 
модели, но изглежда най-попу-
лярната визия е „голямото ну-
лиране” (по същество  – зану-
ляване на претенциите на по-
малко богатите, за да се уве-
личат привилегиите на свръх-
богатите). Авторите на го-
лямото нулиране сами посоч-
ват, че Ковид-19 е криза, коя-

то предоставя възможности 
то да се случи. Това, което се 
случва, всъщност е засилва-
не на процеса на ограбване на 
„златния милиард” – доходите 
намаляват, цените растат, 
репресиите от властта се 
засилват, все под претекста 
на кризата (климатична, епи-
демична или… каквато там се 
появи).

Електронна тояга и изгнил 
морков

Подобен процес няма как да 
протече безболезнено, зато-
ва всяка алтернативна про-
мяна би могла лесно да се пре-
върне в знаме на онези, които 
ще бъдат най-нулирани – про-
тестиращата средна кла-
са. Кликата на свръхбогата-
шите прилага стратегията 
на тоягата и моркова, за да 
предотврати това. От една 
страна, засилва цензурата и 
възможностите на репресив-
ния апарат, като използва Ко-
вид пандемията – това лесно 
може да се установи в сеене-
то на паника и същността на 

мерките. От друга страна, 
представя като единствена 
алтернатива на „либерални-
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те” си мерки „консервативни-
те” глави на многоглавата си 
хидра – това лесно може да се 
установи, като се види кой по-
литик какви глупости говори и 
каква трибуна му се предоста-
вя от медийните господари.

Така недоволството на 
„златния милиард” остава ка-
нализирано между една съвре-
менна, моторизирана, елек-
трифицирана и оборудвана с 
изкуствен интелект репре-
сивна тояга и примамката на 
едно изгнило минало, което ни-
кога няма да се превърне в бъ-
деще.

Робството на страха

Науката, която спаси средно-
вековния европеец от страха 
пред нашествия и чуми, днес е 
в ролята на средновековна ре-
лигия – има си своите храмове 
и жреци, които тълкуват на-
учното познание, има си свои-
те еретици, които могат да 
бъдат превърнат в светци от 
недоволните маси. Изправен 
пред страха от нашествие 
на мигранти и корона-чума, 
днешният западен човек от-
ново прави по същество рели-
гиозен избор – избира жреци и 
пророци, говорещи онова, кое-
то иска да чуе.

Науката изобщо не е ре-
лигия, научният метод има 
ясни принципи и не е трудно 

те да бъдат приложени в слу-
чая с Ковид-19, за да се преце-
ни какви мерки да бъдат пред-
приети от обществото. Ме-
тодът обаче, за да бъде при-
ложен, се нуждае от информа-
ция  – за натрупаното дотук 
знание и за конкретните фа-
кти по проблема, – а информа-
цията се контролира от същи-
те институции и личности, 
които налагат решенията. За-
това хората просто избират 
да не им вярват и да приемат 
само онази информация, която 
им харесва. По същността си 
това не е научен, а религиозен 
подход към проблема. Можем 
ли обаче да ги виним, щом нау-
ката им се поднася под форма-
та на религия?

Свобода за народа?

Противно на твърденията 
на либералстващите защит-
ници на властта, недоверие-
то в държавата и конкретно 
в мерките срещу Ковид е съв-
сем рационално. Нямаме при-
чина да обвиняваме политици-
те в добронамереност. Напро-
тив, практиката по света и у 
нас показва, че от държавни-
те дела печелят все богати-
те, мнозинството хора про-
дължават да обедняват, а на 
някои нещастници им се случ-
ват и по-лоши неща. Същите 
онези, които довчера ни убеж-
даваха да затегнем коланите, 
защото „няма безплатен обяд”, 

днес ни раздават безплатни 
ваксини, че и демонстратив-
но си ги слагат по телевизия-
та. Ако човек е успял да запази 
скептицизма си след мозъко-
мелачката на образователна-
та система, няма как да не му 
светне предупредителната 
лампичка.

Рационалните аргументи 
на протестиращите срещу 
ваксинирането обаче стигат 
дотук. Следват спекулации с 
данните, подбиране и прикри-
ване на факти, игнориране на 
утвърдени научни заключения, 
дори откровени лъжи. Стига 
се до старите тъжни вицове 
за 5G, пръскането на населе-
нието с химични и биологич-
ни препарати от самолети 
(chemtrails), чудовищните оръ-
жия в йоносферата (HAARP), 
даже ционските мъдреци се 
вадят от нафталина, неско-
посано преведени на българ-
ски от уебсайтовете на аме-
риканските религиозни фаши-
сти и граничещи по глупост 
с теорията за плоската земя. 
Глобалната пандемия и глобал-
ният заговор за реакция вадят 
от килера скелетите на без-
бройните теории за световна 
конспирация, които са могъщи, 
защото са легион, но са без-
плодни, защото водят в без-
дната на отчаянието.

Затова още по-коварен под-
ход е науката да се предста-
вя като демокрация  – всеки 
сам си преценя. Преди повече 

от десет години, в разгара на 
поредната тогавашна „анти-
вакс” истерия, д-р Грегъри По-
ланд и д-р Робърт Джейкъб сън 
завършват своята статия Ве-
ковната борба срещу антивак-
синационистите в най-авто-
ритетното медицинско спи-
сание – Ню Инглънд Джърнъл ъф 
Медисин – така:

В крайна сметка общество-
то трябва да осъзнае, че нау-
ката не е демокрация, в която 
страната с най-многото – или 
най-кресливите  – гласове ре-
шава кое е вярно.

Изправени сме пред движе-
ние, задвижвано от недовери-
ето във властта, но оглаве-
но от абсурдните надежди за 
по-добра и по-освобождаваща 
власт. Лесно е да отвърнем 
глава от него и да обвиним хо-
рата, че се подвеждат по еле-
ментарни фашистки манипу-
лации. Този път обаче ще обви-
ним анархистите.

Трудно е да се обобщава за 
анархистите по света, защо-
то различните анархиства-
щи групички са разнообраз-
ни, децентрализирани, различ-
ни, но като че ли разговорът 
с анархистите относно пан-
демията и съпътстващите 
я политики е подобен в целия 
Запад, като тук не изключ-
вам и България. Той започва с 
почти безкритично приема-
не на образа на пандемията 
такъв, какъвто е представен 
от властта – от размера на 

опасността до ефективност-
та от мерките, – и завършва 
с критика срещу нея, че не пра-
ви достатъчно, за да миними-
зира щетите. Тук-там се про-
мъкват надежди пандемията 
да се превърне в катализатор 
на процесите, водещи към ре-
волюционна ситуация, но поч-
ти никой анархист не си прави 
труда да постави под въпрос 
разгърналата се полицейщина 
и лицемерието на политици-
те и богаташите.

Имаше и изключения: мер-
ките нямат нищо общо с Ко-
вид-19; забраните са плод на 
усилията да бъде контроли-
рано обществото, изправено 
пред криза, и да се направи ис-
тинската криза неразбираема 
и незабележима.

Повечето от нас обаче 
като че ли се ограничиха със 
съвети към властта – напри-
мер да затворим временно 
всички несъществени компа-
нии, защото работните мес-
та несъмнено са ключов из-
точник на заразата.

Можем ли тогава да обвиня-
ваме онези, които не вярват 
на властта, че не вярват и 
на нас? Конспиративните те-
ории, които парализират си-
лите им за борба с властта, 
може да са неадекватни, но 
им дават поне едно нещо, кое-
то ние не успяваме да им да-
дем – усещането, че не се бо-
рят сами. •

Златко
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БЕЗ ЛОГО, БЕЗ НАС

Без Лого вече е с лого
Този текст беше публикуван през 
юни 2021 г. на уебсайта bezlogo.com 
от долуподписаните му редакто-
ри. Ден след като се оттеглихме 
от сайта и предадохме контрола 
върху него, текстът беше свален.

В началото на тази година на-
пуснахме колектива на инфор-
мационния портал Без Лого, 
точно 10 години след като по-
ложихме началото му.

„Информационният пор-
тал” беше създаден с идеята 
да работи „от хората за хора-
та”, като позволи участие на 
максимално много обикновени 
хора от максимално широк по-
литически спектър. През го-
дините в колектива се включ-
ваха и изключваха различни 
хора, но ядрото му оставаше 
неизменно ангажирано с идеи-
те на безвластието.

В последните години това 
се промени.

Историята

Проектът започна през януари 
2010 като алтернатива на Ин-
димедия България. Хората, кои-
то поставихме началото му, 
бяхме анархисти, които харес-
ваха замисъла на Индимедия за 
журналистика на участието.

Първоначалният замисъл 
на Без Лого беше да се даде 

възможност за качествени 
анализи и изследвания, които 
в последствие да се превър-
нат в основа за издаване на 
списание на хартия. Харти-
еното издание така и не се 
реализира, но сайтът продъл-
жи дълги години да служи като 
трибуна за независими авто-
ри. Никога обективна, но вина-
ги многостранна.

Медията беше списвана 
от хора, идващи от различни 
антикапиталистически те-
чения – анархисти, марксисти 
и други, позициониращи се в 
лявата част на политическия 
спектър, с ясно изразен пре-
вес на антиавторитарните 
позиции. Съдържанието беше 
не само разнообразно, но и 
динамично  – медията имаше 
активна фейсбук страница 
и отразяваше своевременно 
всякакви събития, както от 
България, така и от света.

Можем да кажем, че 
свободата в медията 
растеше заедно със 
свободата в интернет 
и днес, заедно със 
свободния интернет, 
умира и Без Лого.

Без Лого се появи във вре-
мето на глобалния възход на 
независимите антикапита-

листически медии, предиз-
викан от едновременното 
действие на възраждането на 
анархизма като движеща сила 
на мащабното по това време 
антиглобалистко движение и 
началото на масовия достъп 
до интернет.

Днес тези два фактора 
вече не съществуват.

Антиглобалистката съ-
протива от ляво претърпя 
разгром по време на иконо-
мическата криза между 2008 
и 2013  г. и оттогава е в за-
стой. В същото време ниша-
та на съпротивата полити-
чески и медийно беше запъл-
нена от консервативни и на-
ционалистически политиче-
ски сили, които кооптираха 
антиглобалистката ретори-
ка, за да я сведат до въдица за 
лов на лековерен електорат 
и прокарване на антисоциал-
ни политики. По същия начин 
кооптираха идеята за свобод-
ни медии, за да залеят интер-
нет пространството с хиля-
ди жълти и конспиративни уе-
бсайтове. В токсичната сре-
да на плоски обяснения за про-
блемите на капитализма и 
глобализацията (независимо 
дали това е световният за-
говор, или разни сексуални или 

етнически малцинства), пред-
назначени за бърза консума-
ция от редовия медиен потре-
бител, включването на серио-
зен анализ на политическите 
процеси на повърхността на 
медийния поток стана изклю-
чително трудно. Глобалната 
тенденция на завой надясно 
се отрази не само на читате-
лите, но и на част от автори-
те на сайта, които започна-
ха – къде осъзнато, къде не – 
да включват консервативния 
дневен ред в анализите си.

В същото време читате-
лите така и не станаха ав-
тори в сайта. Бяхме принуде-
ни да избираме между копира-
нето на чужди материали и 
твърде рядкото публикуване 
на собствени. Имаше цели ме-
сеци, когато само един човек 
се грижеше да публикува нещо 
в портала, нерядко седмици 
след предишната публикация.

Днес сме в точката, в коя-
то редакционната политика 
се определя от един човек, по 
простата причина, че оста-
налите нямат ресурс за ав-
торски материали. При това 
тази политика противоре-
чи на идеите на останалите 
участници в колектива. Не 
виждаме полза от подобен ед-
ностранчив сайт, нито пък 
от легитимирането му чрез 

нашето участие. Затова се 
оттегляме и го оставяме на 
„хората”.

Анализът

Без Лого несъмнено беше успе-
шен проект, доколкото даде 
трибуна на хора, които имаха 
нужда от нея, във време, в кое-
то не намираха друга, както и 
на идеи, които по презумпция 
са „забранени” от официални-
те медии. Медията спомог-
на за идейното израстване 
на десетки активисти, кои-
то впоследствие се включиха 
в различни леви и анархистки 
проекти в страната. Време-
ната обаче се промениха.

Хората

Преди всичко хората се про-
мениха. Повечето от създа-
телите и последвалите ги 
участници в колектива спря-
ха да пишат в него. Едни прос-
то се насочиха към други ин-
тереси извън политиката. На 
други не им понесе идеята за 
„многопосочност” в пропаган-
дата. Трети не успяха да го 
съвместят с професионални-
те си задължения.

По-важното обаче е, че се 
промениха читателите. Те 
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Без Лого вече е с лого
така и не успяха да станат 
автори, но с времето спря-
ха и да се опитват да бъдат 
такива. Вместо „Вижте как-
во ново имам да кажа!” все 
по-често получавахме писма 
„Ама вие защо така пишете?”.

Изглежда повечето пише-
щи хора нямат нужда от сре-
да, която да им предлага раз-
нообразие и конструктивна 
дискусия, а тъкмо напротив – 
от читатели, които да адми-
рират написаното, още ко-
гато прочетат заглавието. 
Самите читатели изглеж-
да също предпочитат да че-
тат това, което им харесва, 
а не онова, което отговаря на 
действителността.

Мрежите

„Социалните мрежи” създа-
доха условията за точно та-
кова капсулиране, при което 
групичка сектанти „лайкват” 
собствените си произведе-
ния и докладват смело чужди-
те, без да прочетат нещо по-
вече от заглавие и картинка. 
Големият брат прегърна не-
доволството и го превърна 
в стока, продавана първо на 
рекламодателите, после – на 
политиците, а вероятно ско-
ро и на полицаите. Явно мал-

цина осъзнават това, щом 
драсканиците „във фейса” са 
им достатъчни, за да изразят 
обществена позиция, вместо 
да потърсят алтернативни 
платформи.

Може би вината е в онези 
от нас, които разбират 
това, но продължават 
да поддържат остарели 
средства, от които дори 
настоящата аудитория 
се оттегля.

Анархистите

Самото анархистко движение 
е в идейна криза и вероятно 
това е основната причина за 
провала на подобни начинания. 
Изправени пред въпросите на 
настоящето, на които не мо-
жем да отговорим, така че да 
срещнем разбиране, ние бяга-
ме в различни посоки. От една 
страна стискаме със зъби 
„славното минало”, което ни-
кога няма да се върне и да ни 
помогне да спечелим днешни-
те хора за каузата. От друга 
страна позволяваме на всякак-
ви идейни вредители, маски-
рани обикновено като „леви” и 
„десни” НПО, да прокарват своя 
дневен ред и да подменят иде-
ята за безвластническа рево-
люция със „социални”, „патри-

отични”, „идентичностни” и 
други реформи.

Пред анархисткото движе-
ние в България и радикалната 
левица изобщо стоят важни 
стратегически въпроси. Без 
Лого не може да бъде платфор-
ма за този дебат, тъй като 
беше отнесено по течение-
то на шаблонното противо-
поставяне между либерали и 
консерватори и така се вклю-
чи в „американизацията” на об-
ществения дебат в страна-
та.

Анархистите никога не са 
били догматици, но вероятно 
никога в близо 200-годишната 
историята на движението не 
са били толкова инфилтрира-
ни от идейните си противни-
ци.

Наша отговорност е те-
първа да правим анализ и да 
търсим път за спасение не 
просто на анархизма, но на чо-
вечеството, от задаващата 
се глобална диктатура. Пред 
тази задача поддържането на 
сайт като Без Лого може да 
бъде само пречка.

Заключението

Информационният портал 
Без Лого беше създаден в друг 
исторически момент и в него 
той изигра своята роля. Вре-
ме е да оставим старото и да 

потърсим тези инструменти 
за политическа, медийна и ор-
ганизационна интервенция, 
които отговарят на насто-
ящите условия.

На арената на 
идеите времето на 
многопосочността 
изглежда е приключило.

Време е безвластието 
да бъде защитавано както 
от „леви”, така и от „десни” 
властници, без да им се позво-
лява да се прикриват зад мас-
ките на „народовластие”, „со-
циализъм”, „комунизъм” или „ли-
бертарианство”.

Не знаем какво ще 
се случи с Без Лого, 
вероятно ще загине като 
всяко нещо, чието време 
е отминало.

Засега ще го оставим 
на онези, които го имат за 
„свое”. Ние не уважаваме соб-
ствеността и нямаме жела-
ние да спекулираме с нея. Нека 
се знае обаче, че новото Лого 
вече не е списвано от анархи-
сти, не споделя безвластни-
ческите идеи и не носим от-
говорност за нещата, публи-
кувани от тук нататък под 
него. •

Г, З, Е, Б
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БОРБАТА С ДИКТАТУРИТЕ

Репресиите 
в Беларус

Измина почти година от началото 
на протестите в Беларус срещу 
фалшифицираните избори. Много 
другари са зад решетките, други 
бяха принудени да емигрират. От-
критата дейност е затруднена не 
само за анархистите, но и за всич-
ки дисидентски групи и асоциации.

Репресиите срещу 
анархисти и антифашисти

Четирима антифашисти от 
Минск бяха осъдени на 2-ри юли 
за участие в масови безредици 
и нападения срещу цивилни по-
лицаи.

Трима от тях заявиха, че са-
мопризнанията им са изтръг-
нати с изтезания. Виталий 
Шишлов и Денис Болтут по-
лучиха 6 години затвор, Тимур 
Пипия – 6 години и три месеца, 
а Тамаз Пипия – 5 години.

Съдебният процес срещу 
анархиста блогър Микола Дз-
ядок започна на 29-и юни. Об-
винен е в грубо нарушение на 
обществения ред, призив за 
смяна на режима чрез интер-
нет и притежаване на „моло-
товки”, които според него са 
подхвърлени от полицията по 
време на обиска. В съда Мико-
ла описа подробно на какви из-
тезанията е бил подложен, за 
да даде на паролите на своите 
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Анархистка федерация „Гаучо“
Анархистката федерация „Гаучо” 
(АФГ) е бразилска анархистка група, 
застъпник на „платформистката” 
традиция в анархистката теория 
и практика. АФГ е част от тече-
нието в латиноамериканския анар-
хизъм, известно като специфизъм 
(especifismo), с идеята, че анархи-
стите трябва да работят в на-
родните организации не само за да 
бъдат част от техните борби, но 
и за да насърчават обединяването 
в автономни организации. Следни-
те откъси, преведени от Пол Шар-
ки, са взети от Декларацията за 
принципите на Федерацията.

Анархизмът печели своята ле-
гитимност с участието си 
в борбите и организацията 
на потиснатите класи и спо-
собността да допринася за 
задълбочаването им. Зато-
ва анархистката организация 
не трябва да бъде нито сек-
тантски кръжок, затворен за 
инакомислещи, нито център 
за абстрактно философства-
не, а оръдие на революционен 
процес, поставящ народни-
те организации в центъра на 
своите начинания. С ежеднев-
ни усилия ние допринасяме за 
работата с масите, която 
защитава независимостта 
на класата и организирани-
те форми, в които се изразя-
ва – профсъюзи, асоциации, по-
литически комитети, само-
управляващи се кооперации 
и пр., – от всякаква партийна 
линия.

Това, че анархизмът тряб-
ва да оказва въздействие чрез 
организирана политическа 
практика, е един от основни-
те приоритети на АФГ. За нас 
няма „борба за хората” и „бор-
ба чрез хората”  – ние или се 
борим като бойци в класова 
борба заедно с хората с опре-
делен облик сред тях, или ос-
вободителна борба няма. Това 
е така, защото нищо не може 
да заеме мястото на органи-
зираните хора. Единствено 
самоорганизираните хора мо-
гат да осъществят народно 
управление, да разгърнат и из-
острят борбата, като съще-
временно разпространяват 
политическото осъзнаване, 
че революцията е осъщест-
вима и необходима. В хода на 
народната борба социалната 
революция се заражда и раз-
пространява като нова перс-
пектива за достойно, свобод-
но съществуване.

Нашият подход не е насо-
чен само към укрепване и раз-
витие на АФГ и нейната кон-
кретна политическа линия, а и 
към това да превърнем анар-
хистката политическа орга-
низация в средство за изуча-
ване и направляване на непре-
къснатото разпространение 
на народните борби, като ус-
пешно предоставим форум за 
дискусии и действия, в които 
тези борби и тази арена да 
могат да преодолеят собст-
вените си недостатъци. Та-

кова преодоляване има напри-
мер, когато хора повеждат 
социална борба с някакви кон-
кретни искания и в хода на 
борбата осъзнават, че тряб-
ва да участват в решаването 
на въпроси с по-широк обхват. 
Тогава те се координират с 
други едновременно протича-
щи експерименти и борби, за 
да разберат в крайна смет-
ка, че техният конкретен 
конфликт е само един аспект 
на класовата им принадлеж-
ност, и да се убедят, че тряб-
ва да придадат на борбата си 
по-глобален характер.

Смятаме, че нивото, на 
което работническите дви-
жения и народните обедине-
ния се организират и дейст-
ват, не трябва да бъде про-
диктувано от политико-иде-
ологически възгледи и мани-
пулирано от схеми, измислени 
от хора далеч от предната 
линия на борбата. Независи-
мостта на класата и на ней-
ните социални организации е 
предпоставка за политическа 
практика, която е от реша-
ващо значение за скъсването 
със стария елитарен модел на 
„авангарда”.

Обединяването на полити-
ческото със социалното е в 
основата на това, което раз-
бираме под „народно управле-
ние”. Процес, който обединя-
ва двата подхода в едно цяло. 
Стратегическата цел е соци-
алното да получи структура, 

дотолкова добре организира-
на и бдителна, че да стане ос-
нова за развиване на възмож-
ности, надхвърлящи ограни-
ченията на участието, зада-
дени от хегемонията на дър-
жавата работодател, да раз-
бие тяхното господство и 
постави крайъгълните камъ-
ни за развитието на новия об-
ществен живот.

В Латинска Америка има 
много революционни органи-
зации и народни движения, кои-
то продължават да се борят 
за освобождение – идея и цел, 
която също е част от наши-
те анархистки революционни 
планове. Нашето разбиране 
е, че освобождаването на на-
шата класа ще бъде възмож-
но само чрез организирана на-
родна борба и изграждане на 
дългосрочен революционен 
процес. В тази борба за целия 
континент най-добрият при-
нос, който можем да дадем, е 
всекидневно да засаждаме се-
мената на плодовете, които 
се надяваме да берем. Това оз-
начава, че не вярваме, че една 
нова социална система, осно-
вана на равенство, справед-
ливост и свобода, може да 
дойде от само себе си в ес-
тественото развитие на ка-
питалистическата систе-
ма и чрез мирен преход. Ка-
питалистическата система 
ни дава изобилни доказател-
ства за способността си да 
се адаптира към най-различни 

исторически фази и да съхра-
нява непокътнати основните 
си структури на господство. 
Според анархисткото вижда-
не, ако ще скъсаме с капита-
листическата система и ще 
започнем да изграждането 
на народното управление, ин-
струментите, измислени от 
самата система, ще трябва 
да бъдат изхвърлени, защото 
е ясно, че те са създадени да 
поддържат тази система, а 
не да се надяваме, че могат да 
бъдат използвани за унищожа-
ването ґ.

Очевидно е, че само реши-
телност не е достатъчна, за 
да предизвика революционен 
процес. Предишният револю-
ционен опит трябва да бъде 
използван критично, без да 
се внасят наготово рецепти 
от предишни епохи и стра-
ни, които не са наши. Трябва 
да вземем под внимание осо-
беностите на настоящия 
момент във времето и прос-
транството, в което живе-
ем. Трябва да разбираме вли-
янието на тези особености 
върху нашата класа, нейните 
организации и виждания. Вре-
мената, в които живеем днес, 
са много различни от тези 
преди тридесет години. Тряб-
ва да разработим стратегии, 
съобразени с тези особено-
сти.

За нас пробивът може да 
бъде направен само от хора-

» » » продължава на страница 4



юли 2021, брой 74

устройства. Процесът е вре-
менно прекъснат, защото за-
щитата иска нова експерти-
за. Новите експерти ще пре-
глеждат публикациите в блога 
за призиви към екстремизъм, 
но прокуратурата е поискала 
да ги анализират за призиви за 
обща омраза към ченгетата, 
което може да доведе до нов 
съдебен процес срещу Микола.

Апелативният съд в Киев 
уважи подадената жалба от 
белоруския анархист Алексей 
Боленков и отмени заповедта 
на тайните служби да бъде де-
портиран от Украйна. Подоб-
на заповед беше издадена и за 
Артур Кондратович от Иваце-
вичи, потърсил убежище в Ук-
райна след обвинение в палеж, 
но не могат да го екстради-
рат, защото е под закрилата 
на ООН. В деня на заседание-
то група крайнодесни активи-
сти, настояващи Боленков да 
бъде депортиран, се опита да 
го нападне пред съда. Журна-
лист от местно издание беше 
ранен. Сблъсъци имаше и в ме-
трото.

Домът на Владислав Бохан – 
симпатизант на анархизма  – 
е обискиран по дело за масови 
безредици. След обиска е за-
държан и разпитван от поли-

тическата полиция за събити-
ята през август-септември 
2020 г., митингите, шествия-
та и анархистите. След като 
е заплашен с арест на съпруга-
та му, е принуден да подпише, 
че е оказал съпротива на поли-
цията, но е освободен в очак-
ване на процес. Опасявайки се 
за жена си и децата си, Бохан 
емигрира.

На 29-и юли московски съд 
реши брестският антифа-
шист Андрей Казимиров да 
бъде екстрадиран, независимо 
от забраната на Европейския 
съд по правата на човека, кой-
то постанови, че не може да 
бъде екстрадиран, докато не 
бъде изслушано делото, тъй 
като в Беларус може да бъде 
изтезаван и малтретиран.

На 29-и юли анархистите 
Яуген Рубашка и Александър 
Бяло бяха задържани в Минск. И 
двамата бяха подложени на по-
бой и изтезания, включително 
душене с найлонова торба. Съ-
квартирантът на Яуген беше 
арестуван за 14 дни за оказана 
съпротива. Рубашка беше при-
нуден с изтезания да даде па-
ролите на устройствата си. 
Рубашка и Бяло бяха разпитва-
ни в следствието като запо-
дозрени в организиране на гру-
би нарушения на обществения 
ред. Домът на Бяло беше обис-

киран. В момента са в след-
ствения арест.

В същия ден са обискира-
ни домовете и на други два-
ма анархисти. Те не са били у 
дома, но роднините им са под-
ложени на полицейски тормоз.

Репресиите като цяло

През юли всички независими 
медии, правозащитни и други 
неправителствени организа-
ции бяха подложени на репре-
сии. Повечето неправител-
ствени организации са забра-
нени, уебстраниците са блоки-
рани в страната. Нашият спи-
сък затворени и преследвани 
демонстранти вече наброява 
близо 1000 души.

В отговор на отвличането 
на полета на Ryanair от Лука-
шенко, за да арестува издир-
ван опозиционер и неговата 
приятелка, светът наложи 
санкции и забрани полетите 
от и до Беларус. В момента пъ-
туването по въздух е почти 
невъзможно. Поради ограниче-
нията, свързани с коронавиру-
са, белорусите – с малки изклю-
чения – нямат право да напус-
кат държавата по суша. Нор-
мални транспортни връзки 
има само с Русия.

В следствения арест задър-
жаните са подложени на изте-

зания  – оставяни без дюшеци 
и завивки, лишавани от сън и 
тровени с хлор по пода на ки-
лиите.

В затворите положението 
не е по-различно. Адвокати не 
са допускани до клиентите си 
със седмици, близките им са 
подлагани на тормоз. Когато 
осъдените се опитват да об-
жалват, присъдите им често 
стават по-тежки.

Съдебните процеси срещу 
„опасни за режима” политици 
се провеждат при закрити вра-
ти. Наскоро бивш кандидат за 
президент беше осъден на 14 
години затвор, други са съдени 
в момента.

След налагането на санк-
циите Лукашенко продължава 
старата игра, като предлага 
на политически затворници да 
пишат молби за помилване.

Приети са нови изменения в 
углавния кодекс, които проме-
нят правилата за приспадане 
на дните в следствения арест 
от присъдата затвор.

Само през юли по политиче-
ски обвинения са осъдени 107 
души.

Какво се случва с 
протестите?

Повечето хора вече се стра-
хуват да излизат на улични 

протести, дейността е све-
дена до символични действия 
по кварталите. Много се раз-
чита на международния на-
тиск върху режима  – отмяна 
на спортни събития, забрана 
на Беларус да участва в Евро-
визия, санкции срещу близки до 
режима фирми. Специални еки-
пи работят с държавни служи-
тели от различни институ-
ции, които желаят промяна, 
или се опитват да обединят 
всички работници и да ги под-
готвят за национална стачка.

Опозицията обяви План за 
победа, който предлага хора-
та, които не подкрепят режи-
ма, да се регистрират като 
протестиращи, готови да 
действат, и да съобщават за 
своите действия. Инициато-
рите се надяват да привлекат 
хора от всички сфери на живо-
та в групи по интереси, уме-
ния или месторабота.

Група, наречена КиберПар-
тизани, пое отговорност за 
няколко хакерски атаки срещу 
имейли, уебсайтове и сървъри 
на слуги на режима. Те изнесоха 
лични данни на ченгета и аген-
ти на КГБ, видеозаписи от ар-
ести и други материали.

Ще продължим да следим съ-
битията и да публикуваме дан-
ни за репресиите. •

abc-belarus.org

БОРБАТА С ДИКТАТУРИТЕ

Репресиите в Беларус
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Анархистка федерация „Гаучо“
та и това предполага възмож-
но най-широко участие на хо-
рата в техни собствени орга-
низации, а конфронтацията с 
управляващата класа трябва 
навсякъде да бъде организира-
на по линия на прякото дейст-
вие.

Истински социалистиче-
ско и безвластно общество 
се изгражда чрез всеобхват-
на социализация както на ико-
номиката – което изобщо не 
значи просто одържавяване 
на средствата за производ-
ство, – така и на правомощи-
ята за вземане на решения.

Такава социализация тряб-
ва да се осъществи от мест-
ните организации на работ-
ниците и останалите хора и 
трябва да обхване средства-
та за производство, разпрос-
транение, кредит и обмен, по-
литическа власт, образова-
ние, правораздаване, органи-
зации за отбрана и източници 
на знания и информация. Всич-
ко това предполага елимини-
ране на всяка управляваща 
класа и частна собственост.

Изкореняването на всич-
ки форми на репресия е задъл-
жително условие. Затова на-
шите цели включват изкоре-
няване на потисничеството 
въз основа на пол, етническа 
принадлежност, сексуални 
предпочитания и пр. Очевид-
но те не могат да бъдат пре-

махнати със закон – както не 
може да бъде премахнат и це-
лият апарат на господство, – 
а трябва да бъдат премахна-
ти чрез задълбочен процес за 
унищожаване и изграждане на 
други начини на организация и 
на нови ценности.

Според нашите виждания 
социална революция се из-
вършва само когато хората 
заемат централно място. В 
противен случай господство-
то на една класа над друга 
ще продължи. Тази централна 
роля изисква стратегия за из-
граждане на народно управле-
ние, което обаче не трябва да 
се бърка с държавата.

На стратегията на власт-
та за съхраняване на държа-
вата ние трябва да противо-
поставим стратегия на по-
тиснатите класи за засилва-
не на народното управление. 
Постигането на народно уп-
равление изисква подготовка 
на класови организации, приз-
вани да управляват, и тяхно-
то укрепване с възлагане на 
подходящи задачи. Изгражда-
нето на народно управление 
не означава лостовете на 
властта да бъдат иззети от 
нова управляваща класа, коя-
то се предполага, че предста-
влява работническите инте-
реси. Историческият опит 
ясно изключва както подобен 
авторитарен вариант, така 
и простото лепване на етике-
та „народно управление” на по-

знати стари модели на поли-
тически действия и предста-
вителство, които изключват 
хората от всяко ниво на взе-
мане на основните решения. 
Въпросът не опира до просто-
то изтръгване на сегашната 
централизирана политическа 
власт от управляващите кла-
си, а до нейното разграждане 
и прехвърляне към учреждения 
на хората, превръщането ґ в 
нещо съвсем различно, в нова 
социално-политическа струк-
тура.

Поемането на управле-
нието означава да се създа-
де сила във фабриките, по-
летата, мините, офисите, 
училищата, болниците, елек-
троцентралите, медиите и 
университетите. Тази сила 
трябва да принадлежи на ра-
ботниците и хората и да се 
упражнява повсеместно с на-
пълно демократични органи, 
които поемат надзорните 
функции, изпълнявани днес от 
държавата. Ето защо стра-
тегията за народно управле-
ние трябва да има изгражда-
нето на такива органи като 
основна предпоставка и цен-
трална политическа задача, 
която дори в момента има ос-
новно значение за това дали 
бъдещата революция ще бъде 
социалистическа и безвласт-
на, или няма да се случи изоб-
що. С други думи капиталис-
тическият авторитарен ред 
се руши и истинското народ-

но управление се гради еже-
дневно в зависимост от това 
накъде насочваме своите по-
литически и социални усилия и 
с какъв резултат.

Създаването, преструкту-
рирането, укрепването и обе-
диняването на работнически-
те и народните организации 
и отстояването на тяхната 
централна роля постепенно 
подхранва единствения въз-
можен социализъм  – социали-
змът на свободата с достъп 
до всички съвременни дости-
жения на човечеството, в 
който обществото работи 
по-добре, по-човешки, в полза 
на всички.

Според нашите разбира-
ния класовата борба може да 
има икономически, политиче-
ски, идеологически, културни 
или други подбуди. Тя може да 
бъде водена от широк кръг по-
тиснати хора: работници от 
селското стопанство и град-
ски работници, безработни, 
студенти; тя може да приема 
форми на полова, етническа, 
екологична борба и пр. Ние не 
смятаме, че има някаква кон-
кретна социална група, исто-
рически предопределена да 
извърши революцията, както 
смятат някои леви направле-
ния, особено по отношение на 
работническата класа.

В своя анализ на действи-
телността трябва да гледа-
ме към най-широкия спектър 
от потиснати (водени от 

различни подбуди към борба 
с машината на господство) 
като действащи лица на кла-
совата борба. Ако искаме да 
постигнем напредък в народ-
ното управление, трябва да 
обединяваме и координира-
ме тези борби с връзки на со-
лидарност и организационни 
връзки.

Така всяка конкретна борба 
трябва да привлече възмож-
но най-голям брой обикнове-
ни хора. Трябва например да се 
опитаме да превърнем иска-
нията на работещите в дър-
жавните училища и на учени-
ците в борба за народно обра-
зование в средносрочен план. 
Класата ще бъде представе-
на както от тези два секто-
ра, така и от местни общ-
ности и от родителите на 
учениците. Те ще се борят 
не само за средства, а за уп-
равление на учебните заве-
дения, учебното съдържание 
и методите на преподаване. 
Същото важи за всички ос-
танали сектори и конкретни 
борби – за жилища, заетост, 
здраве, хигиена, земята, рав-
ноправието на чернокожите, 
жените и всички други поти-
снати групи.

Това е задачата на големи-
те обединения на народните 
организации и движения. Как-
то вече казахме, тя не може 
да бъде поверена на полити-
чески партии и организации. 
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Анархистка 
федерация „Гаучо“
Всичко зависи от това дали 
политиката е класова или 
не, помирителна или не. До-
като не накараме хората да 
се събудят от собствения си 
опит, ще имаме партийна ли-
ния, наложена отгоре, където 
членовете на потиснатата 
класа не са главни герои.

Унищожаването на държа-
вата (като господстващата 
днес правно-политическа фор-
ма на класовото общество и 
социалните отношения) не е 
единично действие, а посто-
янен, нееднороден, нелине-
ен, продължителен процес на 
разрушаване и същевременно 
изграждане на нови социални 
връзки.

Както е немислимо, че 
анархистите ще направят 
революцията сами, така е не-
мислимо и че сами ще преус-
троим света. Това означава 
форма на диктатура, която 
не позволява изразяване на не-
съгласие или различни пред-
ложения. Дори да се окажем 
в мнозинство, ще имаме опо-
ненти и ще се налага да пра-
вим компромиси. Това е основ-
ният закон на политиката. 
Общество само с една идео-
логическа доктрина и една по-
литическа организация е да-
леч от това, за което гово-
рим. Правилното разбиране 

за свободата е тясно свър-
зано с всичко, което едно об-
щество може да постигне в 
тази насока.

Не можем да предскажем 
как и кои ще бъдат главни-
те действащи лица по вре-
ме на революцията, но тряб-
ва да признаем, че е малко ве-
роятно да сме мнозинство. В 
такъв случай – и това зависи 
от политическото ни разви-
тие – все пак може да се ока-
жем сила, с която да се съо-
бразяват в такъв революцио-
нен процес. Това предполага 
да бъдем наясно с всичко, кое-
то трябва да оспорваме, и 
всичко, с което сме съгласни.

Едно общество, в което 
всяка прослойка е свободна да 
преследва своите интереси, 
с участието на всички, няма 
нужда от отделно политиче-
ско формирование. Това, кое-
то се очаква от едно всеобх-
ватно безвластно общество, 
обаче важи и за настоящето 
и за периода на преход. Анар-
хизмът трябва да покаже ка-
тегорично, че безвластното 
общество може да отхвърли 
преобладаващото днес въплъ-
щение във формата на поли-
тическа власт. •

Източник: Anarchism. 
A Documentary History of 

Libertarian Ideas. Volume Three. 
The New Anarchism, 1974–2012, 

edited by Robert Graham
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Протестите от 11 юли в Куба
Протестната вълна, обхвана-
ла Куба на 11 юли, започва в об-
ласти извън Хавана, постра-
дали най-тежко от задълбо-
чаващата се криза – дефицит 
на стоки от първа необходи-
мост и режим на тока със спи-
рания по 12 часа, на фона на 
засиленото ембарго на САЩ 
и строгите карантинни мер-
ки. Ситуацията се утежнява 
след редица неуспешни опи-
ти на правителството да се 
справи със ситуацията от на-
чалото на годината, довели 
до ръст на инфлацията и чер-
ната борса. Първи излизат 
да изразят своето негодува-
ние жителите на Сан Анто-
нио де лос Баньос (провинция 
Артемиза) и Палма Солиано 
(провинция Сантиаго де Куба). 
Въпреки жестоката държав-
на цензура, протестите ус-
пяват да получат отзвук по 
социалните медии и скоро 
се превръщат в национални. 
Президентът Диас-Канел от-
правя призив към „революцио-
нерите” да разгонят демон-
странтите, започват теж-
ки репресии срещу мирните 
шествия, които най-често се 
обръщат към международна-
та общност за хуманитарна 
помощ за тежкото положе-
ние на острова. Арестувани 
са близо 500 души.

Публикуваме кратък текст, 
написан от нашите другари 
от Безвластническа работил-
ница Алфредо Лопес.

Куба: краят на 
социалното врачуване на 
„революцията”

Секна напоителното социал-
но врачуване, което караше 
да кротуват много динозаври 
на световната левица.

Изпод миловидния 
лик на кубинската 
революция изпълзя и лъсна 
кубинската държава с 
цялата си високомерна 
жестокост.

Същата кубинска държава, 
която  – за да се бори с им-
периализма на янките  – съз-
даде вездесъща политиче-
ска полиция, която държи об-
ществото в подчинение. Съ-
щата кубинска държава, коя-
то – в името на социализма – 
унищожи всички организации 
на работническата класа, 
които можеха да превърнат 
прокламираните победи на 
социализма във всекиднев-
на реалност. Същата кубин-
ска държава, която превърна 
солидарността в своя запа-
зена марка, докато ние тъ-
нем в недоверие и страх от 
собствените си съседи. Съ-
щата кубинска държава, коя-
то  – при все по-засиленото 
ембарго на янките  – продъл-
жава да строи хотели за чуж-
ди туристи вместо инфра-
структура за производство 
на храни, плодове и мляко. Съ-

щата кубинска държава, коя-
то произведе единствените 
ваксини срещу COVID-19 в Ла-
тинска Америка, но превър-
на своите медици в нещатни 
служители на политическата 
полиция.

През последните дни на 
юли 2021  г. тази кубинска 
държава показва какво пред-
ставлява  – олигархия като 
всяка друга, вкопчена със зъби 
и нокти в своята абсолютна 
власт; шайка грабители, кои-
то се напъват да се изкарат 
просветени хуманисти; вла-
стова пирамида, чудовищна 
и непоклатима като пирами-
дите на египетските фарао-
ни, но заобиколена от райски 
плажове.

В този момент геополити-
ческите аргументи за място-
то на Куба в глобалната им-
перска стратегия, за това, 
че антиправителствените 
протести в Куба несъмнено 
са платени от кубинската 
десница в Маями, че протес-
тиращите са криминални ти-
пове, които гледат да пляч-
косат нещо, че истинските 
революционери са в прави-
телството, описват една 
значителна част от реалнос-
тта, но пропускат най-ва-
жното. Хората в Куба имат 
също толкова право да про-
тестират като тези в Ко-
лумбия и Чили. Каква е разли-
ката? В произхода на олигар-
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Бачкатора, Инволюцията, Лука и Полягането
Н Е Д О В О Л С Т В О Т О  Н А  М Л А Д И Т Е  В  К И Т А Й  И З Б И В А  Н А  П О В Ъ Р Х Н О С Т Т А
Заглавието на статията 
може да звучи безсмислено на 
незапознатите с китайския 
интернет. Четирите думи са 
меми (масово разпространява-
ни в интернет миниатюри  с 
определен сюжет, най-често 
закачливи – б. ред.), свързани с 
общото усещане за безнадежд-
ност, изпитвано от мнозина 
китайски младежи.

Репресивният характер на 
китайската държава кара мла-
дежите често да изразяват 
своето негодувание в интер-
нет на кодиран език, в популяр-
ни меми с присъщата на мла-
дите оригиналност. Много от 
тези меми придобиват огро-
мна популярност едва през по-
следната година въпреки гръм-
ко прокламираното от власт-
та сравнително успешно въз-
становяване след пандемията 
от COVID-19.

Бачкатора е мема, заредена 
със самоирония и използвана 
обикновено от млади работ-
ници на ниските нива, които 
разбират, че им е отредено не-
завидното място на фураж в 
стопанството на началници-
те. За разлика от верующите 
в „упорития труд” и „кариерно-
то развитие”, пробутвани от 
корпорациите и компартията, 
Бачкатора е наясно, че няма да 
бъде възнаграден с благоден-

ствие за дългите години тре-
пане за шефа.

На една от най-разпрос-
транените меми за Бачкато-
ра пише: докато Бачкатора ба-
чка, шефът със сигурност ще 
живее добре. Самото понятие 
тръгва от Хонконг, но днес 
много млади китайски работ-
ници и работещи студенти 
често описват с него себе си и 
своето положение.

Инволюцията е друга мема, 
с която младите изразяват 
своя песимизъм за днешната 
система. Думата е слабо из-
вестен термин от социологи-
ческия жаргон, въведен от аме-
риканския учен Клифърд Геерц, 
но днес милиони китайски по-
требители на интернет оп-
исват с нея усещането за за-
стой и упадък в своя живот.

Някои я използват, за да из-
разят своя песимизъм за напре-
дъка на страната. За други тя 
показва как работниците в Ки-
тай непрекъснато са насъсква-
ни едни срещу други от начал-
ствата и системата. Мема-
та се използва по най-различни 
начини, но всички те са обеди-
нени от общата тема за без-
надеждността под властта 
на режима.

Китайските младежи срав-
няват себе си и с Лука – нещо, 
което се отглежда само за да 

бъде скубано всяка година от 
капиталистите и бюрократи-
те.

Друг аспект на същата 
мема е дълбокото негодувание 
срещу репресивния характер 
на китайското общество, в 
което никой няма право откри-
то да изразява своето несъг-
ласие, а хората са превърнати 
в безгласен зарзават, който 
управляващата класа може да 
кълца както си ще.

И не на последно място, 
през април тази година на сце-
ната изгрява нова мема – По-
легни.

Можем да проследим поява-
та на Полегни до една малка 
публикация във форума Байду 
Тиеба на потребител с псев-
доним Добронамерен пътник, 
с която той изразява погнуса 
от днешното общество, по-
стоянно изискващо от хора-
та да преследват материал-
но благополучие и да спазват 
безсмислени норми. Според по-
требителя решението е в от-
каза да участваш в идиотска-
та надпревара, да полегнеш и 
да живееш като обикновен чо-
век.

Публикацията моментално 
набира огромна популярност 
и вдъхновява мнозина да съз-
дават вариации на същата 
тема – отказът да играеш по 

правилата на днешното об-
щество. Въпреки че първона-
чалната публикация е просто 
абстрактна критика на ко-
мерсиалния свят, следващите 
превъплъщения на Полягането 
придобиват много по-явни ан-
тикапиталистически окраски.

Такъв пример е самоделни-
ят музикален видеоклип на по-
требителя wufu6666 в Доуин 
(Тик Ток в Китай) със следния 
текст:

Да полегнем, „полегнисти”!

Щели сме да си съсипем бъдещето?

Нека да си вдигат наемите,

щом не ми се нрави, ще Полегна!

Рулетката на живота и смъртта

се върти, но винаги пада на 966.

Затова ставам рицар на мързела.

Те ми казват: добре, лягай и чакай

да умреш!

Аз им казвам: ако не Полегна, ще умра 

от бачкане!

Бързо, бързо Полегни,

да не станеш Лук за Капитала…

Тези стихове са израз на гнева 
на китайската младеж срещу 
една система, която ги оста-
вя на прищевките на шефове-
те и рентиерите, принуждава 
ги да се трепят „на 996” (от 9 
сутринта до 9 вечерта, 6 дни 
в седмицата).

Въпреки че в песента и пър-
воначалния вариант на мема-

та явно се прокрадват нот-
ки на обезсърчаване и апатия, 
на бунта на „безделието”, дру-
ги използват Полягането като 
начин за заобикаляне на везде-
същата китайска цензура и ак-
тивна пропаганда за промяна.

Срещу държавата

Освен с разпространяването 
на тези „нежни” форми на про-
тест, в отделни случаи младе-
жта директно критикува дър-
жавата в интернет. В Китай, 
където всички регистрации в 
социалните медии са свързани 
с истинската самоличност на 
потребителя, това е неверо-
ятно. Да критикуваш откри-
то държавата, извън разреше-
ните изключително тесни гра-
ници, е много опасно, но млади-
те в Китай все повече не се 
страхуват да го правят.

След като мемата на Поля-
гането е подета от милиони 
млади в интернет, държавата 
на компартията в началото 
решава да я цензурира. Много 
форуми и чат групи, свързани 
с мемата, са свалени от мре-
жата. Свалят дори чат групи с 
имена, в които има някакъв лек 
намек за полягане  – например 
Дебнещият дракон.
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хиите? В жестокостта на 
техните погроми? В техния 
камуфлаж? В тяхната сер-
вилност пред правителство-
то на САЩ? Във възвишени-
те идеи, с които оправдават 
своите привилегии? Всички 
тези огромни разлики между 
колумбийската, чилийската 
и кубинската олигархия ста-
ват равни на нула, когато в 
една прекрасна неделна ут-
рин виждаш как кубинската 
олигархия – редом с мафиот-
ските олигархии в Колумбия и 
Чили  – се изправя въоръжена 
до зъби срещу невъоръжено-
то население, за да смаже  – 
повече или по-малко, телом и 
духом – теб и твоя брат, ако 
просто се усъмниш в налага-
ната от нея норма.

Всичко сторено от кубин-
ската държава  – собствено-
то производство на ваксини 
срещу COVID-19, субсидиите 
за работещите, увеличения-
та на заплатите в много сек-
тори в разгара на пандемия-
та  – всичко това изведнъж 
се изпарява и не само заради 
инфлацията и постоянния не-
достиг на храни в Куба, а и 
защото става ясно, че всич-
ко това е част от страхови-
тата машина на „репресивна-
та поносимост”. Днес всеки 
свестен човек в Куба разбира 
това, без да чете блестящи 

книги за контракултурата. 
Днес спокойно можем да ви-
дим в онези, които ще дойдат 
да подсладят репресивната 
поносимост в нашата стра-
на с милитаризирания мираж 
на мира и разбирателство-
то, новото лице на нещо, кое-
то няма място в нашето бъ-
деще. Онези, които – в името 
на някаква бъдеща „демокра-
ция” или „нормалното функ-
циониране на икономиката” – 
ще хулят близостта, дружба-
та и въодушевлението, раз-
цъфнали на протестите, ще 
наричат случилото се през 
тези дни „чиста вандалщина 
на социални дегенерати”, го-
ворят от името и с езика на 
немощните олигархии, които 
за пореден път безсрамно на-
дигат глас в тази стана.

„Масите” отново станаха 
„народ”, с всички свои светли-
ни и сенки, като отказаха да 
се подчинят на тежките ве-
риги на властта, а се дове-
риха на близостта, дружба-
та и чисто човешката спо-
собност да мислим и дейст-
ваме заедно. Те се възродиха 
в неподчинението и солидар-
ността между равни, в раз-
гара на насилието, пандемия-
та и дефицита. Това е нова-
та реалност, която се роди в 
Куба през тези юлски дни на 
2021 г., и от тази нова реал-
ност, като анархисти в Куба, 
искаме да бъдем част. •

БОРБАТА С ДИКТАТУРИТЕ

Протестите от 11 юли в Куба
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Бачкатора, Инволюцията, Лука и Полягането

За голямо нещастие на 
компартията Полягането е 
толкова популярно, че е не-
възможно да бъде изтрито 
от интернет. Тогава реша-
ват открито да го крити-
куват като тенденция в об-
ществото, но предизвикват 
единствено яростния отпор 
на младежта.

Първият изстрел е даден 
от официалния акаунт на ки-
тайския комсомол в социални-
те мрежи. Комсомолците пуб-
ликуват фотомонтаж с мла-
ди войници и медици, над кои-
то се мъдри лозунгът Днеш-
ната младеж никога няма да 
полегне! Следва надпис, въз-
хваляващ отрудените млади 
патриоти във войската, тех-
никата и медицината.

Ответният удар е мигно-
вен и смазващ – стотици ко-

ментари открито пустос-
ват държавните медии като 
изгубили всякаква връзка с ре-
алността и получават хиляди 
„лайкове” за броени минути.

Режимът атакува мемата 
дори в излизащия на английски 
официоз на компартията Гло-
бал Таймс: Китай се намира в 
един от най-значимите ета-
пи по своя дълъг път към на-
ционално обновление. Младе-
жта е надеждата на страна-
та и нито тяхното лично по-
ложение, нито положението 
на страната им позволява „да 
полегнат колективно”.

Режимът на компартията 
и буржоазията изтъква необ-
ходимостта от мащабни ко-
лективни усилия – с младежта 
на предна линия – за „обновле-
нието” на нацията. За млади-
те обаче е все по-ясно, че не 

нацията, а само капиталисти-
ческата класа забогатява от 
потта на работническата.

Друг пример е скорошно-
то решение на държавата да 
разреши на семействата да 
имат три деца, за да облекчи 
проблема със застаряващото 
население. Предвид жестоко-
то налагане на политиката 
на едно дете в миналото, дър-
жавата на компартията се 
опитва да представи новата 
мярка като „огромен подарък” 
за китайския народ.

В подготовка за голямо-
то събитие държавната ме-
дийна корпорация Синхуа пу-
ска анкета в интернет едно-
временно с официалното обя-
вяване на политиката, в коя-
то пита читателите дали са 
склонни да имат повече деца.

През първите часове пове-
че от 93% от анкетираните 
отговарят, че твърдо не смя-

тат да имат деца. Стъписа-
на от неочаквания резултат, 
Синхуа е принудена да свали 
анкетата само няколко часа, 
след като я качва.

Резултатът показва, че 
отглеждането на деца в Ки-
тай става все по-скъпо и не 
е по силите на повечето мла-
ди семейства. Показва също 
така, че потребителите на 
интернет са бесни на дър-
жавата, че е в пълно неведе-
ние за реалното състояние на 
нещата. По думите на млад 
техник пред вестник Саут 
Чайна Морнинг Поуст:

Богатите и властта са мо-
нополизирали почти всички 
средства за живот, а ние от 
работническата класа все по-
вече трябва да работим от 9 
до 9, 6 дни в седмицата, и пак 
не можем да си позволим внос-
ка за апартамент, даже разхо-
дите за отглеждане на дете.

Има редица други скорош-
ни примери за все по-яростен 
отпор срещу компартията в 
интернет.

Всичко това показва, че въ-
преки широко разтръбявано-
то сравнително успешно въз-
становяване на китайската 
икономика от пандемията, 
младото поколение не усеща 
никакво облекчение. Избли-
кът на негодувание е първо в 
интернет.

Борба по улиците?

Поради мощната мрежа за 
следене младите изразяват 
своето недоволство предим-
но в интернет. Тази тенден-
ция се утвърждава през по-
следните две години и няма 
признаци на отслабване. На-
дигащият се гняв и неприязън 
обаче все повече избиват и в 
реалния свят.

В началото на юни напри-
мер студенти от различни 
университети в провинции-
те Дзянсу и Джъдзян органи-
зират яростни протести сре-
щу плановете на правител-
ството да понижи статута 
на техните учебни заведения 
на „полувисши” и практически 
да обезцени постигнатите с 
труд дипломи на много техни 
възпитаници.

Диплома от „полувисше” 
учебно заведение, а не от уни-
верситет, намалява шансо-
вете на един завършил да на-
мери добра работа поради би-
туващото предубеждение, че 
„полувисшистите” са слаби 
студенти и затова заслужа-
ват само нископлатена рабо-
та.

Лъсва поредната лъжа на 
режима  – че Китай е социа-
листическа страна, – защото 
една наистина социалистиче-
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НОВО АНАРХИСТКО ИЗДАНИЕ

Трендафил Марулевски: отвъд границите
След смъртта на баща ми, 

когато трябваше да се изпразни 
апартаментът, намерих в един 

голям плик спомените му. Разбрах, че 
волята му беше да остави писмено 

свидетелство за живота си. Започнах 
да го чета и останах трогната, 

развълнувана и възхитена от съдбите 
на хората, за които пишеше. Исках 

това ценно свидетелство да излезе на 
бял свят, да не се загуби. Почувствах, 

че им го дължа и че по този начин 
изпълнявам също синовен дълг към баща 

ми, който отдаде целия си живот на 
неговия идеал за безвластно общество, 

и към майка ми, която го последва по 
трънливия път на изгнанието.

Преписах на компютър ръкописа от 
892 страници и реших да контактувам 

с ФАБ. Тодор Иванов, един млад 
анархист, ме свърза с Лъчезар Кръстев, 

на когото предадох романа. От там 
нататък нещата тръгнаха. Лъчезар 

ме отправи към Костадин Зяпков, 
който пое ангажимента да редактира 

текста и да се направи книга. Той 
осигури състава от компетентните 

хора – коректорката Емилия Маринова, 
Славчо Славчев – художник на корицата 
и снимковия материал, – Иво Кацарски – 
специалист по предпечат и оформление. 

Този екип положи много усилия и труд 
и резултатът е сполучлив. Много съм 

им благодарна.
Благодарна съм и на самия роман. 

Старите анархисти вече ги няма, 
но децата им – и те поостарели – 

поддържат паметта им. Покрай 
романа се запознах и с няколко от тях, 
завързахме приятелство, мили, ценни 

връзки. Историята продължава. •

Елена Трендафилова Марулевска

БОРБАТА С ДИКТАТУРИТЕ

Бачкатора, Инволюцията, Лука и Полягането
ска страна би осигурила ка-
чествено образование и рабо-
та на всички.

Неочакваният изблик на 
протестите в началото при-
нуждава училищните власти 
да „отложат”, вместо да от-
менят планираните мерки. 
Студентите обаче настоя-
ват плановете да бъдат от-
менени и са готови да продъл-
жат протестите и митинги-
те дотогава. Това кара държа-
вата да прибегне до жестоки 
погроми с разполагане на спе-
циални полицейски части.

В същото време държава-
та започва да клевети проте-
стите като дирижирани от 
чужди агенти, въпреки че мно-
го от протестиращите сту-
денти се обявяват за твърди 
поддръжници на режима (ня-
кои дори подкрепят репресии-
те срещу протестите в Хон-
конг през 2019 г.).

Държавата също така раз-
пространява лъжата, че сту-
денти от Нанкинския универ-
ситет били взели своя рек-
тор за заложник, която е пов-
таряна от чуждестранни ме-
дии като BBC.

Към момента има само от-
къслечни сведения за състоя-
нието на тези протести. Не 
можем да предвидим техния 

резултат, но можем да бъдем 
сигурни, че паническото без-
церемонно отношение на дър-
жавата към студентите, кои-
то се опитват да защитят 
собственото си бъдеще, не-
съмнено ще разкрие пред цяла 
нова прослойка от китайска-
та младеж истинския харак-
тер на режима, който влас-
тва над нея.

Поляризацията 
на обществото и 
главоблъсканицата за 
държавата

Режимът усеща разклатена-
та подкрепа и се опитва да я 
стегне с репресии и цензура, 
от една страна, и с раздухва-
не на шовинизъм и национали-
зъм, от друга.

Това до голяма степен 
обяснява шовинистичната 

вътрешна политика и запла-
хите за война във външната 
през последните години. Ти-
пичен пример е явлението, из-
вестно като Бойците вълци – 
политици и медийни знамени-
тости, които истерично и 
театрално бълват нападки 
срещу критиките отвън, за 
да надъхат масите с национа-
лизъм.

Така в интернет се появи 
дясното движение, известно 
като Малките розови, които 
яростно – и доброволно – за-
щитават режима на компар-
тията, нападат  и доносни-
чат на властите срещу всич-
ки опозиционно настроени в 
китайското интернет прос-
транство.

За нещастие на компарти-
ята опитите ґ да играе ба-
лансьор между различните 
прослойки на масите изли-

зат извън контрол. Растяща 
част от Малките розови, на-
дъхани с националистическа-
та отрова, с която държава-
та ги захранва, вече се обръ-
ща срещу своите господари, 
защото не са достатъчно на-
ционалисти! Дори някои от 
така наречените Бойци въл-
ци открито са подлагани на 
критика отдясно. Ху Сидзин, 
надутият редактор на дър-
жавната медия Глобал Таймс, 
например призовава компар-
тията да увеличи своя ядрен 
арсенал, за да се противопос-
тави на САЩ. Ху се счита за 
един от първите Бойци въл-
ци и е истеричен глашатай 
на режима на компартията с 
множество последователи. 
Въпреки това, на 1 май тази 
година той смъмря друга дър-
жавна медия, че е публикувала 
„необмислено” отвратител-
на мема, която се подиграва 
с починалите от COVID-19 в 
Индия. Това му спечелва гнев-
ни реакции от много негови 
стари привърженици, които 
не виждат нищо лошо в публи-
кацията.

Друг пример е един от се-
гашните говорители на външ-
ното министерство Жао Лид-
зян, друг виден Боец вълк в ре-
диците на режима, който ста-
ва интернет знаменитост 
с войнствената си национа-

листическа защита на Китай 
срещу чуждите медии. Въпре-
ки това той открито е скас-
трен от много свои последо-
ватели, че е публикувал поз-
дравление до китайските мю-
сюлмани за Рамадан. За него-
вите яростни шовинистични 
привърженици е недопустимо 
Жао да показва слабост към 
всякакви чужди религии, защо-
то това е антикитайско.

Тези широко известни слу-
чаи, в които бесните кучета 
се хвърлят срещу своите гос-
подари Вълци, отразяват все 
по-незавидното положение 
на компартията в китайско-
то общество. От една стра-
на, сме свидетели на нестих-
ващ подем на обществено 
недоволство и класова бор-
ба, насочени към държавата 
и днешната система. От дру-
га страна, десните внушения, 
култивирани от държавата, 
се оказват не само недоста-
тъчни да заглушат негодува-
нието срещу компартията, 
но излизат и извън контрола 
на режима. Властта ще тряб-
ва да разчита на груби репре-
сии, за да задържи своето по-
ложение, докато земята про-
дължава да се клати под кра-
ката ґ. •

Дао Фейшан
23 юни 2021 г.
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А всеобщото избирателно 
право? – Лъжа, илюзия, фикция, 
измама, фокус-мокус, както и 
всичко останало. Признавам си 
откровено, аз съвсем не споде-
лям педантичното преклоне-
ние на вашите радикални бур-
жоа и вашите буржоазни репу-
бликанци пред всеобщото из-
бирателно право. Ще ви изло-
жа основанията, позволяващи 
ми да не се възторгвам. Засега 
ще е достатъчно да изкажа в 
качеството на принцип исти-
ната, която ми изглежда нео-
спорима и която няма да ми е 
трудно да докажа по-долу как-
то теоретически, така и с по-
мощта на много факти, взе-
ти от политическия живот на 
всички страни, имащи сега де-
мократически и републикански 
учреждения. Тази истина се за-
ключава в следното: всеобщо-
то избирателно право, докато 
съществува в общество, в кое-
то народът, работническите 
маси са в икономическо отно-
шение подвластни на господ-
стващото малцинство земе-
владелци и капиталисти, колко-
то и независими или свободни 
да са – или, по-точно, да изглеж-
дат  – тези маси в политиче-
ско отношение, такова право 
ще може да им даде само при-
зрачни антидемократични и 
съвършено противоположни на 
нуждите, на наклонностите и 
на реалното желание на населе-
нието избори.

Бакунин се позовава на всич-
ки избори и плебисцити от 
времето на Втората Импе-
рия, особено на изборите от 
1848  г. за Учредителното съ-
брание, президентските избо-
ри и накрая майските избори 
през 1849  г. за Законодател-
ното събрание, които са про-
ведени без всякакъв админи-
стративен натиск или офици-
ално вмешателство и довеж-
дат до тържеството на реак-
цията. Бакунин се позовава на 
Прудон, който пише: Един от 
първите актове на Временно-
то правителство, с който то 
се гордееше особено, беше въ-
веждането на всеобщото из-
бирателно право. В същия ден, 
в който декретът бе публику-
ван, ние писахме следните сло-
ва, които биха могли да се сто-
рят парадокс: Всеобщото из-
бирателно право е контраре-
волюция. Може да се съди по съ-
битията дали сгрешихме. Из-
борите през 1848  г. бяха про-
ведени в голямата си част от 
поповете, „легитимистите”, 
привържениците на династи-
ята – от всичко реакционно и 
най-ретроградно във Франция. 
Друго не би и могло да бъде. Не 
би могло, добавя Бакунин, и не 
може да бъде иначе, докато 
обществото е построено на 
началата на икономическото 
неравенство, докато остава 
разделено на две класи, от кои-
то едната, експлоатиращата, 
привилегирована класа се полз-
ва от всички преимущества на 
богатството, просвещение-
то и свободното време, а дру-

гата, включваща цялата маса 
на пролетариата, има за своя 
съдба убийствения и принуди-
телен физически труд, невеже-
ството, нуждата и техният 
неизменен спътник – робство-
то, не правовото, а фактиче-
ското.

Селският и градският про-
летариат не може да противо-
стои на интригите на клери-
калната, аристократичната и 
буржоазната политика. В своя 
защита той има само едно 
оръжие – своят инстинкт, кой-
то почти винаги го привли-
ча на страната на справедли-
востта и истината. Инстинк-
тът обаче е недостатъчно 
оръжие за предпазване на про-
летариата от реакционните 
машинации на привилегирова-
ните класи.

Ние отричаме, че всеобщо-
то избирателно право е оръ-
дие, от което народът може 
да се възползва, за да извоюва 
икономическа и социална спра-
ведливост или равенство; по-
неже всеобщото избирателно 
право, осъществявано от на-
рода не в условията на равен-
ство и справедливост, а в ус-
ловия на неравенство и неспра-
ведливост, царящи в съвремен-
ното общество, в обстановка 
на народна зависимост и неве-
жество, представляващи него-
вия естествен и фатален ре-
зултат, неминуемо го води да 
гласува против интересите на 
народа и само за интересите и 
господството на буржоата.

Изхождайки от това, ние 
твърдим, че така наречени-
те социалдемократи, които в 
тези страни, където още няма 
всеобщо избирателно право, се 
стараят да убедят народа, че 
той е длъжен да го завоюва пре-
ди всичко, както това правят 
сега вождовете на социалде-
мократическата партия в Гер-
мания, казвайки му, че полити-
ческата свобода е предвари-
телното условие за неговото 
икономическо освобождение  – 
те или сами са жертви на пла-
чевно заблуждение, или мамят 
народа. Нима те не знаят, че 
тази предварителна полити-
ческа свобода, тоест необхо-
димо съществуваща вън от со-
циално-икономическото равен-
ство, ще бъде буржоазна сво-
бода, тоест основана на иконо-
мическото робство на народа 
и следователно неспособна да 
произведе своята противопо-
ложност и да създаде това со-
циално-икономическото равен-
ство, което предполага уни-
щожаване на изключителната 
свобода на буржоата?

Защо обаче народът не 
може да изпрати в законода-
телните събрания и в съста-
ва на правителството свои 
хора, хора от народа?  – пита 
Бакунин и отговаря с два ар-
гумента. Първо, хората от на-
рода, принудени да живеят от 
труда на своите ръце, нямат 
време да се отдадат изцяло 
на политиката; а тъй като в 
повечето случаи са незапозна-
ти с политическите и иконо-
мическите въпроси, които се 

решават на високите етажи, 
те почти винаги ще бъдат ба-
ламосани от буржоазните по-
литикани и адвокати. И вто-
ро, което е още по-сериозен 
довод, достатъчно ще е тези 
хора от народа да попаднат в 
редовете на управляващите, 
за да се пропият незабавно от 
всички предразсъдъци и недос-
татъци на господстващите 
класи, да се превърнат на свой 
ред в буржоа, понякога даже по-
гнусни и отнасящи се с по-голя-
мо презрение към простолюди-
ето, от което са излезли, даже 
от буржоата по рождение. В 
своята полемика с марксисти-
те, които казват, че тяхно-
то управляващо малцинство 
ще се състои от работници, 
той възразява: Да, от бивши 
работници, които само като 
станат управници или пред-
ставители на народа, ще прес-
танат да бъдат работници и 
ще започнат да гледат на це-
лия черноработнически свят 
от държавническа висота; ще 
представляват вече не народа, 
а себе си и своите претенции 
да управляват народа. Който 
се съмнява в това, изобщо не 
познава природата на човека.

Тук работата не е в измяна-
та, както предполага разпрос-
траненото обяснение. Това е 
грешка; главната причина за 
такива метаморфози е про-
мяната в перспективата и 
положението: оказвайки се в 
ролята на народни предста-
вители и управници, вчераш-
ните работници, дори да ос-
танат напълно искрени, започ-
ват да гледат иначе на неща-
та, да оценяват другояче съби-
тията и отношенията. Уверен 
в тази истина, аз не се боя да 
заявя, че ако утре се учредят 
правителство и законодате-
лен съвет, парламент, съста-
вени изключително от работ-
ници, то тези работници, кои-
то днес са пламенни социалде-
мократи, вдругиден ще се пре-
върнат в отявлени аристокра-
ти, в по-смели или по-хриси-
ми поклонници на принципа на 
властта, в угнетители и екс-
плоататори. Тъй като държав-
ният, извънчовешки – а зато-
ва и противочовешки – морал 
не е продукт само на поквара-
та на хората, изпълняващи по-
литически функции, може да се 
каже обратното, че поквара-
та на тези хора представля-
ва естественото, необходи-
мо следствие от самата ин-
ституция на държавата. Ето 
защо народът инстинктивно 
ненавижда всяка власт и всеки 
големец. Природата на човека 
е такава, че ако му дадат въз-
можност да върши зло, тоест 
да храни своето тщеславие, 
своето честолюбие, своята 
алчност за чужда сметка, той 
ще го върши. Ние, разбира се, 
сме искрени социалисти и ре-
волюционери: и ето, ако се об-
лечем във власт и я съхраним в 
течение на някакви месеци, ще 
престанем да бъдем това, кое-
то сме сега. Като социалисти 
ние сме убедени, че социалната 
среда, положението, битието 

са по-могъщи от разума и воля-
та на най-силния и решителен 
човек и именно затова иска-
ме не естествено, а общест-
вено равенство на личности-
те като условие за справедли-
востта и основа на нравстве-
ността; именно затова ние не-
навиждаме властта, както я 
ненавижда и народът.

Няма нищо по-опасно за лич-
ния морал на човека от нави-
ка да заповядва. Най-добрият, 
най-умният, най-безкористни-
ят, най-благородният, най-чис-
тият човек неминуемо и вина-
ги ще се разврати от тоя зана-
ят. Тази деморализация задъл-
жително се съпровожда от две 
чувства, присъщи на властта: 
презрение към народните маси 
и преувеличение на собствени-
те достойнства. Вината за 
това пада не върху цялата при-
рода, а върху социалната среда.

Така, след задълбочен ана-
лиз на същността и ролята на 
държавата, нейните институ-
ции и човешкия им пълнеж в об-
ществения живот и в „съдба-
та” на експлоатираните и по-
тискани трудовите маси, Ба-
кунин прави извода за несъв-
местимостта на държавата 
с освобождението им и за пър-
вата задача в разрушителния 
период на социалната револю-
ция  – унищожаването на дър-
жавата и на властта във всич-
ките им форми  – като задъл-
жително условие за успеха на 
революцията.

Обратно, според марксист-
ките „революционери” – болше-
вики, троцкисти, маоисти и 
др.  – основният въпрос на ре-
волюцията е въпросът за за-
вземането на властта.

В централния спор  – пише 
Стеклов, преди да бъде ликви-
диран от „пролетарската” дик-
татура на Джугашвили  – по 
основния въпрос на пролетар-
ското движение  – завоюване-
то на политическата власт 
от работническата класа, за 
установяване на диктатура 
на пролетариата, за създава-
не на революционна държава 
за подготвяне на основите на 
социалистическия строй, бол-
шевиките бяха за завземането 
на властта от пролетариата 
в интерес на социалната ре-
волюция. Бакунин отхвърляше 
това в името на анархията, не 
само в бъдеще, но и в момента 
на социалната революция.

Историята реши недву-
смислено този спор: болше-
виките слязоха от истори-
ческата сцена със скимте-
не пред монополистическия 
капитал и неговата държав-
ност, превърнаха се в него-
ви добре платени слуги. За 75 
години върхушката на тех-
ния „авангард” се превърна в 
номенклатура, а тя – в „чер-
вена” буржоазия. Така завър-
шиха превъплъщенията на ру-
ския марксизъм – от Утин до 
Путин…

Анархизмът

Бакунин отрича самия прин-
цип на държавността, въз-

можността и допустимост-
та на политическата борба за 
работническата класа като 
компромис с държавния прин-
цип. Според него държавата 
трябва да се разтвори в обще-
ството, свободно организира-
но върху началата на справед-
ливостта. Единственото, кое-
то държавата може да напра-
ви, е да се махне и да изчезне. 
Държавата трябва да се от-
каже от своята роля на про-
видение, опекун, възпитател 
и регулатор на обществото, 
да се откаже от всяка репре-
сивна власт и да се ограничи 
до подчинената роля, която ґ 
е отредил Прудон – обикнове-
на канцелария, нещо от рода 
на главна кантора в служба на 
обществото. Социалната ре-
волюция трябва да доведе до 
унищожаването на всеки прин-
цип на власт и тогава прави-
телството ще се превърне в 
обикновено управление на об-
щите дела. С унищожаването 
на политическата централи-
зация, с разпускането на поли-
тическата държава ще се при-
ложи принципът на добровол-
ната организация от долу на-
горе, единственият принцип, 
който осигурява пълна свобода 
на личността и групите. Ето 
защо социализмът е федера-
листичен и ето защо целият 
Интернационал приветства с 
възторг програмата на Париж-
ката Комуна… Тя искаше един-
ство на нацията, на народа, на 
френското общество, а не дър-
жавно единство… Истински на-
родната организация започва 
отдолу, със сдруженията и ко-
муните. Организирайки по та-
къв начин от долу нагоре, феде-
рализмът става политическо 
учреждение на социализма, на 
свободната и спонтанна орга-
низация на народния живот.

Икономическото освобож-
дение на работниците е не-
възможно при съвременните 
политически и социални уч-
реждения. Затова, за да го осъ-
ществим напълно, ще бъде не-
обходимо да се разрушат всич-
ки съществуващи учреждения: 
държава, църква, съд, банка, 
университет, администрация, 
армия и полиция, които са кре-
пости, издигнати от привиле-
гията, против пролетариата; 
тях е недостатъчно да събо-
рим в една страна, нужно е те 
да бъдат съборени във всички 
страни, защото от времето 
на образуването на най-нови-
те държави през XVII и XVIII век 
между всички тези учреждения 
съществува все по-голяма со-
лидарност и все по-здрав меж-
дународен съюз, независимо от 
границите, разделящи отдел-
ните страни.

След разрушаването на 
всички тези учреждения Баку-
нин прокламира следната про-
грама, която е най-обикновен 
израз на най-дълбоките и за-
ветни инстинкти на народа: 
Мир, свобода и щастие на всич-
ки угнетени. Война срещу всич-
ки потисници и грабители. Пъл-
но връщане на капиталите, фа-
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Науката освобождава и… 
поробва

Сегашното състояние на пла-
нетата, условията на живот 
на нейните обитатели, аро-
гантността и бруталност-
та на обществата, които са 
се венчали за „Науката”, водят 
до противоречиви заключения 
за нейните освобождаващи 
добродетели и за самата идея 
за напредъка и развитието. 
На този невероятен инстру-
мент, изкован през вековете 
от човешкия ум, се припис-
ват всички смъртни грехове. 
Неуспехите и невежеството 
се представят като доказа-
телство, че науката е без-
полезна и даже вредна. Мно-
зина – цели общества дори – 
виждат в нея оръжие за из-
требление, а не за освобожде-
ние. Най-реакционните и мра-
кобеснически идеологии отно-
во плъзват, хората потъват 
в метафизични съновидения, 
възраждат се сектите и со-
циалните мрежи се превръ-
щат в развъдник на слухове и 
идиотски конспиративни те-
ории.

Знанието е сила и днес то 
е повече от всякога, във всяка 
една област, но човек се чув-
ства все по-безсилен. Защо е 
така? Защото проблемите 
стават все по-глобални и из-
глеждат огромни, нерешими, 

а знанието  – все по-раздро-
бено, на все по-малки късче-
та, кътани от неговите „ин-
телектуални собственици”. 
Защото човек никога не е бил 
толкова отдалечен от техни-
ката, от технологиите и кон-
трола върху тях и плодовете 
на своя труд. Освободителни-
ят дух на науката е превър-
нат в привидение или е изти-
кан встрани като беден род-
нина, а наркотичните халюци-
нации с райски селения  – все 
по-чест приют за уплашени-
те от собствения си разум.

Страхове, медии и 
киберпространство

Нестихващата надпревара 
във въоръжаването също под-
клажда страха, разпилява си-
лите и мисълта, поощрява глу-
постта. Страховете се раз-
духват от национализма, фун-
даментализма, ксенофобията, 
расизма и сексизма – натрапе-
ни противопоставяния, веща-
ещи единствено унищожава-
нето на разума. Медиите, ко-
муникациите, транспортът 
трябваше да ни помогнат да 
се обединим, да се разбира-
ме по-добре, но вместо да ни 
сближат, успяха единствено 
да ни натъпчат по-добре в те-
некията на света-консерва, в 
илюзията за безизходицата, за 
непоклатимостта на режима.

Все по-малко големи медии 
могат да претендират за не-

зависимост, изтъквана често 
като критерий за демокрация. 
„Четвъртата власт” отслаб-
ва, а поголовното следене се 
засилва. Капитализмът иска 
да превърне всичко възможно 
в пари. Днес това са личните 
ни данни. Масовото наблюде-
ние и социалният контрол не 
са нищо ниво, но никога не са 
разполагали с толкова мощни 
средства. Всяка революция, 
която пренебрегва пълното 
освобождаване на киберпрос-
транството и всички негови 
технологии – интегрални схе-
ми, софтуер, данни, протоко-
ли, мрежи и  пр.,  – е обречена 
на провал или възпроизвежда-
не на днешния капиталисти-
чески модел. Порочният кръг 
на капитализма на масовото 
следене трябва да бъде раз-
късан, разоръжен със създава-
не на напълно освободено, де-
централизирано и демилита-
ризирано киберпространство. 
Криптоанархизмът – в най-ши-
рок смисъл – в крайна сметка 
има за цел да изобрети, раз-
пространи и да ни научи да из-
ползваме напълно безплатни 
и децентрализирани техноло-
гии. Те ще бъдат задължител-
ни елементи за здравословно-
то използване на мрежата. 
Анархистите трябва да си 
изяснят въпроса за собстве-
ността върху „тръбите”, по 
които тече информацията, и 
инструментите, с които се 
организира.

Възходът на популизма

Крайната десница е във въз-
ход в Европа, нерядко с рели-
гиозна благословия. Амнезия 
или невежество, експлоати-
рани както винаги от опас-
ни политици, те пак са след-
ствие от същото отчаяние 
и чувство за безизходица. 
Всякакво доверие в полити-
ческата класа с нейните не-
изпълнени обещания е отдав-
на изгубено, предизборната 
монотонност на „скандали-
те” в политическия спекта-
къл е втръснала на всички. 
Неразбирането на промени-
те в света поражда страх, 
„ценностите се разклащат”, 
чужденците – дори изглежда-
щите така – са заплаха. Гло-
бализацията продължава да 
задълбочава неравенствата 
и за пореден път затваряне-
то на границите се пробут-
ва идиотски като решение на 
проблема, който самото то 
създаде, а глобализацията уж 
трябваше да реши.

В политическата гнилоч 
се въдят чиракуващи дикта-
тори, които в подходящ мо-
мент могат да хванат юзди-
те. Във Франция „отхвърля-
нето” на традиционните по-
литически партии отстъпи 
място на всевъзможни „спа-
сители на нацията”, чиито 
програми и изявления веща-
ят единствено отвръщане 
от демокрацията. Социални-

те придобивки и основните 
свободи отдавна са в упадък. 
Държавните глави в много 
страни по света основават 
своите решения на религиоз-
ни доктрини и ксенофобия.

Отхвърлянето на поли-
тиканската политика за съ-
жаление не имунизира обще-
ството срещу старите лъ-
жци, „скъсали с миналото”, и 
новите, по-лъжливи и от тях. 
В повечето случаи почвата 
не стана по-плодородна за 
анархистическите идеи.

Патриархатът се окопава

През 21 век патриархатът 
продължава да представя же-
ната като суровина за мъжа, 
стока или повод за терор над 
половината от населението 
на земята. Безнаказани убий-
ства, изнасилвания, трафик, 
тормоз, порнография, прос-
титуция, военна плячка  – 
човечеството не спира да 
пише най-позорната страни-
ца от своята история.

И все пак жените се съпро-
тивляват и мобилизират – с 
цената на живота си. Тяхна-
та борба премахва потисни-
чеството и разчиства пред-
разсъдъците, които прида-
ват по-ниска стойност на 
жената от тази на мъжа, в 
полза на равенството между 
всички човешки същества.

» » » продължава на страница 10

145 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА БАКУНИН

Антидържавност и аполитичност
бриките, оръдията на труда и 
суровините на сдруженията 
на трудещите се. Земята на 
тези, които я обработват със 
своите ръце. Свобода, спра-
ведливост, братство по от-
ношение на всички човешки съ-
щества. Равенство за всички. 
За всички  – всички средства 
за развитие, възпитание и об-
разование и еднаква възмож-
ност да живеят от труда си. 
Организация на обществото 
по пътя на свободната феде-
рация от долу нагоре на про-
мишлените, земеделските, на-
учните, художествените или 
литературните сдружения  – 
първо в комуната; федерация 
на комуните в области, на об-
ластите в нации, на нациите в 
братски Интернационал.

В стремежа към социална 
ликвидация на държавата и 
всички свързани с нея учрежде-
ния, към анархистическа рево-
люция Бакунин предполага ед-
новременност на политиче-
ската и социалната револю-
ция.

Политическата революция, 
извършваща се едновремен-
но със социалната революция 
и неотделима от нея, е сво-
его рода неин израз или проя-
ва с обратен знак. Тя ще бъде 
не преобразуване, а гранди-

озна ликвидация на държава-
та и радикално унищожаване 
на всички политически и юри-
дически институции, които 
имат за своя цел поробване-
то и експлоатацията на на-
родния труд от привилегиро-
ваните класи. Едновременно 
със събарянето на икономиче-
ското могъщество на земе-
владелци, капиталисти и гос-
подари ще се разруши полити-
ческото господство на всички 
така наречени представите-
ли на държавата, короновани 
или не, като се започне с им-
ператорите и кралете и се 
свърши с последния жандарм и 
селски стражар, на всички ви-
сши или низши държавни уч-
реждения, на всички класи и 
личности, които  – в името 
на властта, основана за едни 
на божественото право, а за 
други  – на избраните от на-
рода с всеобщо гласуване, сля-
по или раболепно осъществя-
вано от масите, злонамерено 
експлоатирано и извратено 
от експлоататорите на тези 
маси – действат по отноше-
ние на тях в качеството си 
на владетели и господари. Со-
циалната революция ще поме-
те всички тези учреждения и 
всички тези представители 
на вечната тирания, открита 
или замаскирана, не за да ги за-
мени с други, а за това щото 

веднъж завинаги да унищожи 
самия принцип на суверените-
та, на господството и власт-
та; и всеобщото избирател-
но право, действайки в обста-
новката на тази революция и 
имайки за свой изходен пункт 
завоюваното от нея социал-
но и икономическо равенство, 
не ще има за своя цел, както 
си въобразяват и се надяват 
много така наречени социали-
сти, създаването на нова дър-
жава и ново политическо пра-
вителство, които биха дали 
нови господари на тази „низ-
ка тълпа”, а ще се стреми да 
се организира, действайки от 
долу нагоре, посредством сво-
бодната федерация, свобода-
та и труда на всички – народи, 
провинции, комуни, сдружения 
и личности – на единствената 
основа на човешкото брат-
ство и равенство.

Такава е истинската про-
грама на революционния со-
циализъм.

Щом политическата и со-
циалната революции са нераз-
делни, място за политика на 
Интернационала няма, освен 
тази, която си поставя неза-
бавно и пряко за цел пълното и 
окончателно икономическо ос-
вобождение на работниците.

Вън от системата на Ма-
цини  – тоест системата 
на република-държава  – има 

само една политика, полити-
ката на републиката на кому-
ните, републиката-федера-
ция, социалистическата ре-
публика, тоест анархията. 
Това е политиката на соци-
алната революция, която се 
стреми към унищожаването 
на държавата и към икономи-
ческата и напълно свободна 
организация на народа  – ор-
ганизация от долу нагоре, по-
средством федерацията.

МАТ ще остане вярна на 
своя принцип и никога не ще 
съдейства на политическата 
агитация, която няма пряка 
и непосредствена цел пълно-
то икономическо освобожде-
ние на работниците, тоест 
унищожаването на буржоази-
ята като класа, никога не ще 
поддържа революция, която в 
самото начало не напише на 
своето знаме Социална лик-
видация.

Какво е длъжен да прави Ин-
тернационала през този по-
вече или по-малко дълъг пери-
од, който ни отделя от тази 
ужасна Социална революция?

Отричайки, съгласно свои-
те статути, всяка национал-
на и местна политика, МАТ 
придава на работническата 
агитация във всички страни 
чисто икономически характер; 
неговата цел ще бъде намаля-
ване на броя на работните ча-

сове и увеличаване на заплати-
те, а средство – сдружаване-
то на работническите маси и 
създаване на каси за съпроти-
ва. С две думи МАТ е против 
всяка политика, защото цел-
та на всяка политика е завзе-
мането на властта.

Преди всичко интерна-
ционалистите трябва да се 
обърнат към масите в името 
на техните материални ин-
тереси, на първо място, за да 
преминат впоследствие към 
моралните им интереси, тъй 
като, доколкото те са колек-
тивни интереси, винаги пред-
ставляват само израз и ло-
гично следствие от матери-
алните. Те не могат да чакат 
масите да дойдат при тях, а 
трябва да се отправят към 
тях, там, където се намират, 
в тяхната ежедневна дейст-
вителност, която е всекидне-
вен труд, специализиран и раз-
делен от занаятчийските кор-
порации, повече или по-малко 
организирани, благодарение 
на потребностите на колек-
тивния труд във всяка отдел-
на промишленост, за да ги при-
влекат към общата цел на ве-
ликата Асоциация на работни-
ците от всички страни на све-
та, накратко, да ги привлекат 
към общата организация на 
Интернационала. •

Георги Константинов
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Какво да се прави?

Анархистът през 21 век тър-
си възможности и работи за 
реално социално освобожде-
ние, скъсва с практиката на 
отдръпването от големите 
проблеми, на второстепен-
ните искания, които няма да 
променят обществото. Анар-
хистът вдъхва нов живот и 
сила на прякото действие, 
наследено от революционния 
синдикализъм. Той изобличава 
мита за фасадната „демокра-
ция” – за една шепа „богоизбра-
ни” народи, – която изобщо не 
означава социална справедли-
вост, равенство и свобода. 
Само така песимизмът и фа-
тализмът ще преминат в от-
стъпление  – когато хората 
повярват в себе си. Анархи-
стът не дава готови рецеп-
ти, а предложения, които съз-
дават желание за друг свят и 
подготвят революционната 
воля за действие.

През последните години се 
създават условия за възражда-
не на анархистическото дви-
жение, особено с падането на 
диктатурите в Източна Ев-
ропа, с борбите в Южна Аме-
рика и в САЩ. В много прак-
тики – на работното място, 
в преки действия и дори в ня-
кои комуни извън „традицион-
ните” общини – хората спон-
танно преоткриват, дори без 

да съзнават, анархистически-
те принципи на организиране 
и на вземане на решения. Из-
оставени от капитала заво-
ди се самоуправляват, реше-
ния се вземат колективно и 
равноправно, представят се 
форми на общество, различ-
ни от натрапваните от уп-
равляващите класи. Тези при-
мери обаче все още остават 
изолирани. Чака ни много рабо-
та, за да се преструктурира-
ме и да изградим силно между-
народно анархистическо дви-
жение, но това е задължител-
но за развитието и шансове-
те за успех на световната 
социална революция. В своята 
пропаганда и практика на бор-
ба това революционно движе-
ние не може да избегне сери-
озното обсъждане на всички 
въпроси, повдигнати в тази 
брошура. Досегашната непо-
клатима вяра в добродетели-
те на индустриализацията и 
„научния прогрес” трябва да 
бъде дълбоко преосмислена, за 
да се разработи съвременна 
революционна стратегия за 
днешното състояние на пла-
нетата и нуждите на нейни-
те обитатели. Култът към 
производството доведе син-
дикализма до крах, сведе го 
единствено до защита на ра-
ботното място и моралния 
фалит на „социалните придо-
бивки”. Истина е, че в много 
западни страни днес сме сви-
детели на координация на ра-

ботниците, която изтласква 
синдикалните разцепления на 
заден план. Тя обаче не дава за-
доволителен отговор на лип-
сата на перспективи пред ра-
ботническото движение. Тра-
ен успешен резултат няма 
да има, докато не бъде прера-
згледан въпросът за целта на 
синдикалните действия – по-
емане на икономиката от са-
мите работници и управле-
ние на градовете и общините 
от цялото население.

 Революцията

Интересите на експлоатато-
рите са несъвместими с тези 
на експлоатираните, социал-
ните конфликти са постоян-
ният израз на класовата бор-
ба, а революцията е нейният 
възможен резултат. За нас ре-
волюцията не е „славният ден”. 
Нищо не става с вълшебна 
пръчка за един ден. Революция-
та е дълъг процес. Постепенно 
социалното движение се раз-
вива, с него и тя съзрява. Въ-
просите намират своите от-
говори в динамиката на бор-
бите. Проекти на социални ал-
тернативи се появяват в опи-
та и дебатите в движението.

Преломният момент на-
стъпва, когато съотношение-
то на силите между експлоа-
татори и експлоатирани се 
промени в полза на експлоати-
раните, когато работниците 
обявят обща стачка, премах-

нат собствеността на гос-
подарите и предприятията и 
обществените услуги зарабо-
тят в полза на колектива.

Общата стачка с премахва-
нето на собствеността и пое-
мането на управлението е „ос-
новният” етап на революцион-
ния процес. Веднага след него 
трябва да продължим по пътя 
на самоорганизацията, само-
управлението и федерализма. 
Организационният опит на со-
циалното движение от борби-
те през годините ще бъде ин-
струментариум на револю-
ционната реорганизация. Син-
дикатите, кварталните и раз-
личните други сдружения, заед-
но с бойните анархистки орга-
низации, ще осигурят първите 
структури на самоуправление, 
за да координират възможно 
най-бързо обществените услу-
ги, производството на блага-
та и тяхното разпределение.

И накрая, не може да има 
никакъв „лов на вещици”. Бив-
шият полицай, свещеник или 
началник, ако приеме принци-
пите на новото общество, 
ще бъде признат за равен с 
другите. Той не може да бъде 
арестуван заради положение-
то, което е имал преди това. 
Зловещата памет за „револю-
ционните трибунали” или „кон-
тролиращите патрули” по ули-
ците на Барселона от 1936 до 
1938 г. не трябва да изчезва. Те 
трябва да се избягват на вся-
ка цена.

Революция и насилие

Страхът от революцията от-
край време се насажда като 
страх от насилие. Проблемът 
обаче е напълно изопачен. Рево-
люцията не е насилие, а проти-
водействие на насилието. На-
силието  – физическо и психи-
ческо  – не е характеристика 
на революцията, а на капита-
листическата и държавната 
система – от войните между 
държавите до ежедневието на 
наемните работници. Да, за 
да бъде успешно, противодей-
ствието трябва да бъде дос-
татъчно силно и затова, да, 
революцията неизбежно ще 
се изправи пред този проблем. 
Буржоазията и политическата 
класа няма да се лишат тихо 
и мирно от собствеността 
и властта. Те и днес не се ко-
лебаят да потушат всеки 
бунт  – картотекират „под-
ривните” елементи, частните 
охранители на капиталисти-
те разгонват живите вери-
ги на стачниците, изхвърлят 
обитателите от изоставени 
сгради. Държавата и работо-
дателите не подбират сред-
ства за репресии, когато се 
почувстват застрашени. При-
мери за това бол.

В анархистическото движе-
ние съществуват различни на-
чини за противодействие на 
насилието.

ГЛЕДНА ТОЧКА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ ОТ ФРАНЦИЯ

За един анархизъм от 21 век
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Идеите на американските ин-
дивидуалисти анархисти ло-
гично стигат до същите за-
ключения. Принципът „владе-
ние и ползване” автоматич-
но изключва наемния труд и 
съответно експлоатацията 
и потисничеството. Уилям 
Гари Клайн правилно посочва, 
че индивидуалистите анар-
хисти в САЩ очакват обще-
ство предимно от работещи 
за собствена сметка без зна-
чителни различия в благосъс-
тоянието (Индивидуалистите 
анархисти, 1987). Това вижда-
не за общество от работещи 
за собствена сметка логично 
произтича от техните прин-
ципи и прави идеите им наис-
тина анархистически. Схваща-
нето, че тяхната система ще 
осигури премахването на пе-
чалбата, рентата и лихвата, 
ги поставя твърдо в антика-
питалистическия лагер, редом 
до социалните анархисти.

Социалните анархисти оче-
видно не са съгласни с тези 
виждания на индивидуалисти-
ческия анархизъм. Те изтък-
ват, че дори некапиталисти-
ческите пазари имат нежела-
телни характеристики, които 
уронват свободата и равен-
ството. Нещо повече – разви-
тието на промишлеността 

създава естествени бариери 
за излизане на пазара и това 
не само прави невъзможно пре-
махването на капитализма 
чрез конкуренция с него, но и 
създава реална възможност за 
пресъздаване на лихварство-
то в нови форми. Като доба-
вим и трудностите при опре-
делянето на точния принос на 
всеки работник към даден про-
дукт в съвременното стопан-
ство, виждаме защо за социал-
ните анархисти единствено-
то реално решение на пробле-
ма с капитализма е осигурява-
нето на обществено стопа-
нисване. Това разбиране за про-
цесите в капиталистическа-
та икономика кара социалните 
анархисти да отхвърлят инди-
видуалистическия анархизъм в 
полза на обобществяването – 
и съответно децентрализи-
рането  – на производството 
чрез свободно сдружаване и 
коопериран труд в големи ма-
щаби, а не само на работното 
място.

Има ли различни видове 
социален анархизъм?

Да. В социалния анархизъм има 
четири основни течения – мю-
тюализъм, колективизъм, ко-
мунизъм и синдикализъм. Раз-
ликите не са големи и засягат 
просто различия в стратеги-

ята. Има една голяма разли-
ка между мютюализма и дру-
гите видове социален анархи-
зъм. Мютюализмът се основа-
ва на своего рода пазарен со-
циализъм  – работническите 
кооперативи обменят проду-
кта на своя труд чрез мрежа 
от взаимоспомагателни каси. 
Тази мрежа се създава от цяла-
та общност, не в полза на от-
делен човек или класа, а в пол-
за на всички, без лихва върху 
заемите, освен необходимата 
за покриването на рисковете 
и разходите. Такава система 
би следвало да сложи край на 
капиталистическата експлоа-
тация и потисничество, като 
въведе взаимопомощта в раз-
мяната, кредита и навсякъде, а 
трудът придобива ново изме-
рение и става наистина демо-
кратичен (Чарлс Дейна. Прудон 
и неговата „народна банка”).

Виждането на социалните 
анархисти за взаимопомощта 
се различава от индивидуалис-
тическата форма по това, че 
взаимоспомагателните каси 
се притежават от местната 
общност (или комуна), а не са 
независими кооперативи. Така 
се гарантира, че те ще предос-
тавят средства за инвести-
ции на кооперативите, а не на 
капиталистически предприя-
тия. Друга разлика е в това, че 
някои социални анархисти мю-

тюалисти поддържат създа-
ването на аграрно-промишле-
на федерация в смисъла на по-
нятието, въведено от Прудон, 
която допълва федерацията на 
безвластническите общности 
(които Прудон нарича комуни). 
Това е конфедерация, създадена 
да предостави взаимна сигур-
ност в търговията, промиш-
леността и мащабни инициа-
тиви като пътища, железници 
и  пр. Целта на конкретните 
федерални договорености е да 
бъдат защитени гражданите 
на федерираните държави [sic!] 
от капиталистически и фи-
нансов феодализъм, както въ-
тре в тях, така и отвън. Това 
е така, защото политически-
те права трябва да стъпват 
на здравата основа на иконо-
мическите. Аграрно-промиш-
лената федерация е необходи-
ма, за да защити анархистиче-
ския характер на обществото 
от дестабилизиращите въз-
действия на пазарите (които 
могат да задълбочат неравен-
ството в богатството, а от-
там и във властта). Подобна 
система би била практически 
пример за солидарност, защо-
то отраслите са сестри; те 
са части на едно и също тяло; 
едната не може да страда, без 
да страдат и другите. Затова 
те трябва да се федерират, не 
за да се поглъщат и смесват, а 

за да гарантират взаимно об-
щото благоденствие… Такава 
договореност няма да ги от-
далечи от тяхната свобода, а 
просто ще ґ придаде по-голя-
ма сигурност и сила (Прудон. 
Принципът на федерирането, 
1863).

Другите форми на социален 
анархизъм не поддържат иде-
ята на мютюалистите за па-
зарите, дори да не са капита-
листически. Те смятат, че за 
свободата е най-добре произ-
водството да се обобществи 
и кооперативите да обменят 
свободно информация и проду-
кти. С други думи, останали-
те форми на социален анархи-
зъм се основават на обща (или 
обществена) собственост на 
федерации от сдружения на 
производители и комуни, а не 
на мютюалистката система 
от отделни кооперативи. По 
думите на Бакунин бъдеща-
та обществена организация 
трябва да се изгражда изцяло 
от долу нагоре, от свободно-
то сдружаване или федериране 
на работници – първо в техни-
те съюзи, после в комуните, ре-
гионите, народите и накрая – в 
една голяма федерация, между-
народна и всеобща, а земята, 
оръдията на труда и целият 
останал капитал може да ста-
не колективна собственост 
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0896 613 727
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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
3. Златко Златков, Нова Зеландия 400 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 1 юли 1876 г. Берн, Швей-

цария умира руският револю-
ционер и теорeтик на анар-
хизма Михаил Бакунин.

•  На 4 юли 1807 г. е роден из-
вестният италиански рево-
люционер Джузепе Гарибалди.

•  На 5 юли 1905 г. умира френ-
ският анархист и теоретик, 
видният географ Елизе Ре-
клю.

•  На 6 юли 1934 г. в Париж уми-
ра анархистът революцио-
нер, “ба щицата” Нестор Мах-
но.

•  На 6 юли 1837 г. е роден Васил 
Левски в Карлово.

•  На 7 юли 1986 г. в Полски 
Тръмбеш умира анархистът 
Васил Тодоров – Народа, поли-
тически емигрант във Фран-
ция, прекарал дълги години 
във фашистките и болше-
вишки затвори и лагери.

•  На 8 юли 1546 г. умира на кла-
дата реформаторът Жорж 
Вишар.

•  На 11 юли 1903 г. се състои 
конгресът на Петрова нива 
и е взето решение за избух-
ването на Преображенското 
въстание.

•  На 12 юли 1828 г. е роден ру-
ският революционер, фило-
соф, писател и литературен 
критик Николай Гаврилович 
Чернишевски.

• На 13 юли 1789 г. Шарлота 
Корде убива Марат.

• На 14 юли 1793 г. е превзета и 
разрушена Бастилията в Па-
риж.

• На 15 юли 1922 г. в София уми-
ра легендарният анархист 
Петър Ангелов Мазнев - Дас-
кала.

• На 17 юли 1892 г. умира ита-
лианският безвластник Кар-
лос Кафиеро.

• На 18 юли 1936 г. испанските 
фашисти начело с генерал 
Франко организират метеж 
срещу Испанската република.

• На 19 юли 1936 г. започва Ис-
панската гражданска война.

• На 20 юли 1936 г. при превзе-
мането на казармата в Та-
разанас е убит анархистът 
Франсиско Асказо.

• На 26 юли 1887 г. международ-
ният език Есперанто е пред-
ставен публично.

• На 27 юли 1990 г. в гр. Байон, 
Франция умира Диню Петров 
Динев, последният редактор 
на в. “Работническа мисъл”.

• На 30 юли 1950 г. умира анар-
хистът Асен Илиев Христов 
прекарал дълги години в бол-
шевишките концлагери.

• На 31 юли 1906 г. избухва въс-
тание на Кронщадските мо-
ряци.
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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
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69 Трендафил Марулевски. Отвъд 
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71 Федерация на анархистите 
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революция
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ФАБ БЛАГОДАРИ 

ЗА ОКАЗАНАТА 

ПОДКРЕПА

ИДЕИ, СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
на цялото общество и да се 
използва само от работници-
те или, иначе казано, от аграр-
ните и промишлените сдруже-
ния. Личната свобода може да 
се разшири максимално и да 
се защити само когато прин-
ципът на кооперирането се 
разшири отвъд отделните 
работни места. Очевидно в 
това отношение те споде-
лят някои възгледи на Пру-
дон. Промишлените конфеде-
рации ще гарантират взаим-
ното ползване на средства-
та за производство, които 
са собственост на всяка от 
тези групи и по взаимна дого-
вореност стават колективна 
собственост на цялата феде-
рация. По този начин федера-
цията на групите ще може да 
регулира нивата на производ-
ството, за да посреща проме-
нящите се потребности на 
обществото (Джеймс Гийом. 
Бакунин за анархизма).

Тези анархисти споделят 
поддържаното от мютюа-
листите работническо само-
управление на производство-
то вътре в кооперативите, 
но виждат средоточието на 
взаимопомощта в конфеде-
рациите на тези сдружения, 
а не в пазара. Автономията и 
самоуправлението на работ-
ното място са в основата на 

всяко федериране, защото ра-
ботниците в различните фа-
брики нямат никакво намере-
ние да предадат извоювания 
контрол върху средствата за 
производство на някаква ви-
сша власт, наричаща се „кор-
порация” (Гийом. Пак там). Ос-
вен федерирането по отра-
сли, ще има и конфедерации 
на различни отрасли и общно-
сти, натоварени със задачи, 
които са извън изключителна-
та компетентност или спо-
собност на всяка отделна от-
раслова федерация или имат 
социален характер. Тук отно-
во виждаме прилики с мютюа-
листките възгледи на Прудон.

Социалните анархисти 
споделят твърдото убежде-
ние, че средствата за произ-
водство (освен използвани-
те само от отделните хора) 
трябва да бъдат обща соб-
ственост и отхвърлят виж-
дането на индивидуалисти-
те, че те могат да бъдат „раз-
продавани” от хората, които 
ги използват. Както вече от-
белязахме, доводът е, че ако 
това бъде възможно, капита-
лизмът и държавата могат 
да си възвърнат позициите в 
свободното общество. Дру-
ги социални анархисти не са 
съгласни с идеята на мютю-
алистите, че капитализмът 
може да бъде реформиран в 
безвластен социализъм чрез 

въвеждане на взаимоспомага-
телни каси. За тях капитали-
змът може да бъде заменен 
от свободно общество само 
със социална революция.

Основната разлика между 
колективистите и комуни-
стите е във въпроса за „пари-
те” след революцията. Анар-
хокомунистите считат пре-
махването на парите за за-
дължително, докато анархо-
колективистите смятат, че 
най-важното е премахването 
на частната собственост 
върху средствата за произ-
водство. Както отбелязва 
Кропоткин, анархизмът на 
колективистите представя 
строй, в който всички необ-
ходими средства за производ-
ство са обща собственост на 
трудовите групи и свободни-
те комуни, но начините за раз-
пределение на труда  – кому-
нистически или други – всяка 
група определя сама за себе си. 
Тоест, както при комунизма, 
така и при колективизма про-
изводството е организирано 
общо, чрез сдруженията на 
производителите, но произ-
ведените блага се разпреде-
лят по различен начин. При ко-
мунизма всички потребяват 
свободно, докато при колек-
тивизма е по-вероятно блага-
та да се разпределят според 
вложения труд. •

(следва)
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Защитата на 
революционното движение

Изправено пред реакцията на 
властта, революционното 
движение трябва да органи-
зира своята защита. Отбра-
нителните действия трябва 
да бъдат внимателно обмис-
лени, приети и контролирани 
от колектива, за да не се пре-
върнат в стратегия на наси-
лие (с „въоръжени крила”).

Накратко, оправдано наси-
лие няма. Досегашният ред 
обаче не може да бъде свален 
само с мирни средства. Това 
трябва да се предвиди от ре-
волюционното движение, за да 
не изгуби главната си цел: от-
немане на собствеността на 
експлоататорите, премахва-
не на държавата и незабавно 
създаване на федерално орга-
низирано, самоуправляващо се 
общество.

Често ни питат дали все 
пак си струва? Революцията 
не е ли твърде опасно начина-
ние? Вместо да рискуваме пъ-
лен разгром, не е ли по-добре да 
се задоволим с частични побе-
ди и „умерен прогрес в рамки-
те на закона”? С други думи, да 
се простим с революционните 
амбиции в полза на „радикалния 
реформизъм”, на социалните 
борби за постепенно намалява-
не на господството и експлоа-
тацията.

Въпросът изобщо не стои 
по този начин. Първо, в исто-
рията има моменти, когато 
социалното движение се оказ-
ва в силна позиция и предста-
влява неприемлива опасност 
за властта. Тогава не социал-
ното движение избира момен-
та за конфронтация. Второ, 
революциите и въстанията 
не стават „по команда”. Те са 
земетръс, а не „контролиран 
взрив”. Май 1968 и „арабската 
пролет” от 2011 г. не бяха пла-
нирани от никого. Нещо пове-
че, страхът от прекосяване-
то на чертата, от която няма 
връщане назад, често е пагу-
бен за социалните движения. 
Веднага ни идва на ум стъпис-
ването на непокорните роби 
на Спартак пред Рим през I век 
пр. н. е. Тези колебания имат по-
катастрофални последици от 
революционните опити, дове-
дени до край, дори той да не е 
желаният. Да обобщим – спон-
танността на революцион-
ните явления ни забранява да 
мислим за тяхното „програми-
ране”. Нито една организация, 
нито една партия не може да 
претендира, че може да започ-
не или да забави революцията. 
От друга страна, ние я искаме, 
защото тя е единственият 
начин да се сложи край на екс-
плоататорската система и 
нейното насилие. Нашата ра-
бота е да дадем на революци-
ята всички шансове за успех и 
когато удари нейният час, да 
може да даде решителен от-
пор на контрареволюционни-
те партии и реакцията на дър-
жавата. Никой риск не е по-го-

лям от заблудата, че можем да 
живеем в мир, без да понасяме 
ударите на авторитарното 
общество. Дори малцина все 
още да се „спасяват поединич-
но”, отстъплението само уве-
личава всеобщата мизерия. Со-
циалните борби рано или къс-
но ще се възобновят и сблъсъ-
ците с буржоазията ще бъдат 
още по-жестоки. От нас зави-
си те да не останат напраз-
ни  – поредните трусове, кои-
то ни запращат отново в об-
ществото на неравенството, 
на смазването на личността. 
Ние се хвърляме в революцион-
ния водовъртеж, за да завоюва-
ме пълната си свобода.

Ненасилствено пряко 
анархистко действие

Да не си заравяме главата в 
пясъка  – насилието е навсякъ-
де около нас. Днешният свят е 
изтъкан от насилие от всяка-
къв вид: насилие в самоотбра-
на, историческо насилие, „очис-
тително” насилие, ритуално 
насилие, племенно насилие, ре-
лигиозно насилие, фанатично 
насилие и насилие на слабите. 
За революционерите последно-
то е източникът на свобода-
та. Ние сме съгласни с Кропот-
кин, че взаимопомощта е осно-
вен фактор за оцеляването на 
човечеството. Това не реша-
ва нищо, но все пак ни подтик-
ва към едно прекъснато досе-
га разсъждение върху цялото 
анархистическо движение.

Използването на револю-
ционно насилие поставя основ-
ния въпрос какво да съборим и 
как да го направим днес? Ако 
властта е в ръцете на онези, 
които я упражняват „в име-
то на народа”, трябва да доба-
вим към тях тези, които ча-
кат своя ред, и онези, които 
участват в сложната игра на 
електоралната въртележка за 
тази власт: различните лоби-
та, обръчи от фирми, местни, 
браншови, регионални, между-
народни институции, да не го-
ворим за асоциациите, които 
са станали придатък на държа-
вата. Да добавим технократи-
те и другите експерти, които 
вземат решения вместо нас, и 
целия „бизнес” по света и у нас.

Да вземем оръжията, за да 
направим революцията. Какви 

оръжия? Прашки, калашници, 
базуки, снаряди, самолети, дро-
нове? Ще стигнем ли до хими-
ческо, биологично и дори атом-
но оръжие?

Ще трябват пари, за да се 
купят необходимите оръжия и 
арсенали от омразните търго-
вци на смъртта. По дефиниция 
революционерите са бедни. 
Намирането на пари ще дове-
де до компромиси с финансис-
ти, които няма да се скъпят на 
фалшиви обещания.

В други времена бойци като 
Камо, Дурути, Бен Бела и други 
не се поколебават да ограбят 
банки.

Някои смятат, че с нара-
стващото усъвършенстване 
на техниките за наблюдение 
и репресии революционната 
стратегия вече по начало не 
може да бъде пряка конфронта-
ция с врага на терен, където 
той е най-силен.

Има много демонстрации и 
движения без насилие. Именно 
тези демонстрации всички  – 
и медиите, и революционери-
те – наричат   „ненасилствени”.

През последните десетиле-
тия в най-различни варианти 
се развиват преки действия, 
квалифицирани като граждан-
ско неподчинение. Да си при-
помним, че още на 9 октомври 
1909  г. вестник „Индустриал-
ни работници” отправя при-
зив в САЩ: Търсим мъже да на-
пълнят затворите в Спокейн. 
Става дума за това хиляди ак-
тивисти да се съберат в гра-
да, да се качат на сандъци за 
сапун и да държат речи, което 
тогава е наказуемо нарушение 
на „обществения ред”. Затво-
рите се напълват и това при-
нуждава общинските власти 
да вдигнат забраната. Има и 
други примери. За много анар-
хисти колективното приема-
не на такива методи е скъсва-
не с определено минало. За дру-
ги е направо предателство. 
Анархизмът обаче не е вкаме-
нелост.

Както теоретично, така и 
практически, тези начини на 
действие заслужават да бъ-
дат проучени по-добре. Тряб-
ва да се отбележи, че тези 
методи са отворени за всич-
ки – мъже, жени, деца, възраст-
ни хора, инвалиди и пр., – защо-
то не се сформират специа-

лизирани бойни групи и въоръ-
жен елит. Когато не се задей-
стват отбранителните ре-
флекси на въоръжената власт, 
колективното самоуправле-
ние може да се упражнява без-
препятствено.

Бъдещето на 
човечеството е извън 
националната държава

Днес човечеството е изпра-
вено пред опустошенията на 
глобализираната икономика, 
демографските взривове, по-
следиците от изменението 
на климата, консуматорско-
то общество, култа към про-
изводството и плячкосването 
на природата.

Конкуренцията между раз-
личните национални работни-
чески класи е факт и тя се из-
остря. Всеки опит за съпроти-
ва на корпоративно или нацио-
нално ниво е обречен на неус-
пех и – което е по-лошо – под-
клажда нови форми на полити-
чески авторитаризъм, захран-
ван с ксенофобия, патриоти-
зъм, протекционизъм  и други 
изтърсаци на фашизма от ми-
налото.

Страните от Севера на-
празно въвеждат всевъзмож-
ни разпоредби, за да попре-
чат на мигрантите. Това, от 
което те бягат, обаче е мно-
го по-страшно от морските 
ветрове, бодливите мрежи по 
европейските и американски-
те граници и бежанските ла-
гери. Отказът да се прилагат 
политики за приемане на миг-
рантите е поредният крещящ 
пример за лицемерието на на-
ционалните държави, които 
отричат   своята историческа 
отговорност за войните, дик-
татурите, колониализма и им-
периализма.

Климатичните и екологич-
ните промени изискват ма-
щабни действия, на които пра-
вителствата не са способни. 
Въпреки че те вече се обсъж-
дат на глобално ниво, държа-
вите продължават да спорят 
единствено за своята конку-
рентоспособност на светов-
ния пазар. (Това те го могат 
и толкова им стига акълът  – 
първо е най-важен покерът, а 
когато работата стане дебе-
ла – местата в лодката на Ти-

таник – б. ред.) Те могат да на-
стройват народите един сре-
щу друг, да ограбват труда и 
да плячкосват природата, но 
от нас зависи да намерим дру-
ги форми на колективна орга-
низация, които да действат 
за общото благо, без разлика 
на народност, пол и всякаква 
друга дискриминация. Ясно е, 
че такива форми на организа-
ция не могат да съществуват 
съвместно с класовото обще-
ство. Нашата перспектива е 
категорично интернационали-
зъм, равенство, самоуправле-
ние и федерализъм.

Кураж! Всичко тепърва 
предстои

Най-значимите борбени движе-
ния от края на 20 и началото 
на 21 век успяват да скъсат 
със своите предшествени-
ци, като съхраняват техните 
ценности и цели. Международ-
ното анархистическо движе-
ние съумя да открие прелива-
не на практики с анархисти-
чески характер, да обнови и 
разшири своите зони на влия-
ние, своята мисъл и действие. 
След бунта на Сапатистите в 
Мексико през 1994 г., завзети-
те от работниците фабрики 
в Аржентина, антиглобализа-
ционното движение от нача-
лото на нашия век, „Окупирай 
Уол Стрийт” в САЩ, квартал-
ните събрания „15-М” в Испа-
ния, бунтовете в Гърция и Ту-
нис, кюрдското движение в Ро-
жава, „Зоните за отбрана” ZAD 
като тази в Нотр Дам де Ланд, 
анархизмът вдъхновява борби-
те срещу капитализма, поли-
тическото, икономическото, 
половото и всяко друго господ-
ство. Някои от тях не се впис-
ват в класическите определе-
ния за класова борба, но са от 
съществено значение за осво-
бождението на всички хора.

Движението за опазване на 
околната среда преоткрива 
класиците на анархизма. Техни-
те творби днес се четат да-
леч извън кръга на „посветени-
те”: Елизе Реклю, Пьотр Кро-
поткин, Мъри Букчин и други 
обогатяват съвременните ал-
тернативни култури. Отслаб-
налото влияние на марксизма 
освобождава пространство, 
където известни интелекту-
алци като Норман Баяржон, 
Ноам Чомски, Дейвид Гребер и 
други отразяват социалните 
процеси от анархистическа 
гледна точка и съживяват на-
шата култура.

Анархистическите идеи и 
днешните практики в анархис-
тически дух предлагат нов по-
глед и оригинални решения за 
безизходицата на работниче-
ското движение – в миналото 
и днес, на изток и на запад, на 
север и на юг, – защото крият 
огромен потенциал за скъсва-
не с доминиращата логика на 
капитализма и държавата. Те 
показват възможен път на-
пред за всички, които днес се 
борят за по-добро бъдеще на 
човечеството. •

ФАФ (Fédération Anarchiste)

ГЛЕДНА ТОЧКА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ ОТ ФРАНЦИЯ

За един анархизъм от 21 век
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