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Смърт на мерките, свобода на народа!
Недоволството срещу мерките срещу коронавируса нараства с всеки изминал ден.
На все повече хора взе дотолкова да им писва от безкрайното епидемично положение, от разните експерти, щабове, статистики и
мерки, че излизат на улицата, 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 съвременен мислител, Ноам Чомски:
Ядрото на анархистката
традиция, както съм я разбрал
аз, е, че властта винаги е неоправдана, освен ако не успее
докаже обратното. Ако някой
твърди, че определени йерархични властови отношения са
оправдани, трябва да го докаже. Ако не може да го докаже,
те трябва да бъдат унищожени.
Затова, доколкото протестиращите хора поставят под въпрос всякакви задължения – от PCR тестове до ваксини на работното
място, – всякакви привилегии
от рода на ваксинационни паспорти и здравословни разделения, ние само можем да ги
приветстваме.

При все това, анархистите по цял свят остават
встрани от протестите срещу Ковид-мерките, защото
това не са протести за промяна, а за запазване на статуквото.
Тук съвсем не поставяме
принципния въпрос дали един
мирен и законен протест не
подпомага Системата, като
посочва слабостите ґ. Напротив, въпросът е за какво
се протестира – протестиращите призовават предимно „да се премахнат мерките”,
„да продължим да работим”,
„да си плащаме сметките”.
Това е един отчаян зов към
властта не да подобри живота им, а поне да не го съсипва
допълнително.

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

гировано малцинство в машината на световния капитализъм, доскоро те се радваха на
относителна стабилност на
доходите, предвидимо бъдеще и политическа свобода. С
развитието на глобализацията и автоматизацията стана възможно тази сигурност
да бъде превърната в растяща печалба за новите свръхбогаташи. В свят, в който
една страна произвежда половината индустриална продукция и е на челно място в роботизацията, няма място за
глезотии като „право на работа”, „живот без кредит” и „заслужена пенсия”.
Промяната на обществения строй е неизбежна. Световните властелини вече
експериментират с различни
модели, но изглежда най-популярната визия е „голямото нулиране” (по същество – зануляване на претенциите на помалко богатите, за да се увеличат привилегиите на свръхбогатите). Авторите на голямото нулиране сами посочват, че Ковид-19 е криза, коя-

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

Електронна тояга и изгнил
морков
Подобен процес няма как да
протече безболезнено, затова всяка алтернативна промяна би могла лесно да се превърне в знаме на онези, които
ще бъдат най-нулирани – протестиращата средна класа. Кликата на свръхбогаташите прилага стратегията
на тоягата и моркова, за да
предотврати това. От една
страна, засилва цензурата и
възможностите на репресивния апарат, като използва Ковид пандемията – това лесно
може да се установи в сеенето на паника и същността на

мерките. От друга страна,
представя като единствена
алтернатива на „либерални» » » продължава на страница 2
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Без Лого вече е с лого
Този текст беше публикуван през
юни 2021 г. на уебсайта bezlogo.com
от долуподписаните му редактори. Ден след като се оттеглихме
от сайта и предадохме контрола
върху него, текстът беше свален.
В началото на тази година напуснахме колектива на информационния портал Без Лого,
точно 10 години след като положихме началото му.
„Информационният
портал” беше създаден с идеята
да работи „от хората за хората”, като позволи участие на
максимално много обикновени
хора от максимално широк политически спектър. През годините в колектива се включваха и изключваха различни
хора, но ядрото му оставаше
неизменно ангажирано с идеите на безвластието.
В последните години това
се промени.

Историята
Проектът започна през януари
2010 като алтернатива на Индимедия България. Хората, които поставихме началото му,
бяхме анархисти, които харесваха 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 превърнат в основа за издаване на
списание на хартия. Хартиеното издание така и не се
реализира, но сайтът продължи дълги години да служи като
трибуна за независими автори. Никога обективна, но винаги многостранна.
Медията беше списвана
от хора, идващи от различни
антикапиталистически течения – анархисти, марксисти
и други, позициониращи се в
лявата част на политическия
спектър, с ясно изразен превес 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 времето на глобалния възход на
независимите антикапита-

листически медии, предизвикан 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
съпротива от ляво претърпя
разгром по време на икономическата криза между 2008
и 2013 г. и оттогава е в застой. В същото време нишата на съпротивата политически и медийно беше запълнена от консервативни и националистически политически сили, които кооптираха
антиглобалистката реторика, за да я сведат до въдица за
лов на лековерен електорат
и прокарване на антисоциални политики. По същия начин
кооптираха идеята за свободни медии, за да залеят интернет пространството с хиляди жълти и конспиративни уебсайтове. В токсичната среда на плоски обяснения за проблемите на капитализма и
глобализацията (независимо
дали това е световният заговор, или разни сексуални или

етнически малцинства), предназначени за бърза консумация от редовия медиен потребител, включването на сериозен анализ на политическите
процеси на повърхността на
медийния поток стана изключително трудно. Глобалната
тенденция на завой надясно
се отрази не само на читателите, но и на част от авторите на сайта, които започнаха – къде осъзнато, къде не –
да включват консервативния
дневен ред в анализите си.
В същото време читателите така и не станаха автори в сайта. Бяхме принудени да избираме между копирането на чужди материали и
твърде рядкото публикуване
на собствени. Имаше цели месеци, когато само един човек
се грижеше да публикува нещо
в портала, нерядко седмици
след предишната публикация.
Днес сме в точката, в която редакционната политика
се определя от един човек, по
простата причина, че останалите нямат ресурс за авторски материали. При това
тази политика противоречи на идеите на останалите
участници в колектива. Не
виждаме полза от подобен едностранчив сайт, нито пък
от легитимирането му чрез

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

Анализът
Без Лого несъмнено беше успешен проект, доколкото даде
трибуна на хора, които имаха
нужда от нея, във време, в което не намираха друга, както и
на идеи, които по презумпция
са „забранени” от официалните медии. Медията спомогна за идейното израстване
на десетки активисти, които впоследствие се включиха
в различни леви и анархистки
проекти в страната. Времената обаче се промениха.

Хората
Преди всичко хората се промениха. Повечето от създателите и последвалите ги
участници в колектива спряха да пишат в него. Едни просто се насочиха към други интереси извън политиката. На
други не им понесе идеята за
„многопосочност” в пропагандата. Трети не успяха да го
съвместят с професионалните си задължения.
По-важното обаче е, че се
промениха читателите. Те
» » » продължава на страница 3
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те” си мерки „консервативните” глави на многоглавата си
хидра – това лесно може да се
установи, като се види кой политик какви глупости говори и
каква трибуна му се предоставя от медийните господари.
Така недоволството на
„златния милиард” остава канализирано между една съвременна, моторизирана, електрифицирана и оборудвана с
изкуствен интелект репресивна тояга и примамката на
едно изгнило минало, което никога няма да се превърне в бъдеще.

Робството на страха
Науката, която спаси средновековния европеец от страха
пред нашествия и чуми, днес е
в ролята на средновековна религия – има си своите храмове
и жреци, които тълкуват научното познание, има си своите еретици, които могат да
бъдат превърнат в светци от
недоволните маси. Изправен
пред страха от нашествие
на мигранти и корона-чума,
днешният западен човек отново прави по същество религиозен избор – избира жреци и
пророци, говорещи онова, което иска да чуе.
Науката изобщо не е религия, научният метод има
ясни принципи и не е трудно

те да бъдат приложени в случая с Ковид-19, за да се прецени какви мерки да бъдат предприети от обществото. Методът обаче, за да бъде приложен, се нуждае от информация – за натрупаното дотук
знание и за конкретните факти по проблема, – а информацията се контролира от същите институции и личности,
които налагат решенията. Затова 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 науката им се поднася под формата на религия?

Свобода за народа?
Противно на твърденията
на либералстващите защитници на властта, недоверието в държавата и конкретно
в мерките срещу Ковид е съвсем рационално. Нямаме причина да обвиняваме политиците в добронамереност. Напротив, практиката по света и у
нас показва, че от държавните дела печелят все богатите, мнозинството хора продължават да обедняват, а на
някои нещастници им се случват и по-лоши неща. Същите
онези, които довчера ни убеждаваха да затегнем коланите,
защото „няма безплатен обяд”,

днес ни раздават безплатни
ваксини, че и демонстративно си ги слагат по телевизията. Ако човек е успял да запази
скептицизма си след мозъкомелачката на образователната система, няма как да не му
светне предупредителната
лампичка.
Рационалните аргументи
на протестиращите срещу
ваксинирането обаче стигат
дотук. Следват спекулации с
данните, подбиране и прикриване на факти, игнориране на
утвърдени научни заключения,
дори откровени лъжи. Стига
се до старите тъжни вицове
за 5G, пръскането на населението с химични и биологични препарати от самолети
(chemtrails), чудовищните оръжия в йоносферата (HAARP),
даже ционските мъдреци се
вадят от нафталина, нескопосано преведени на български от уебсайтовете на американските религиозни фашисти и граничещи по глупост
с теорията за плоската земя.
Глобалната пандемия и глобалният заговор за реакция вадят
от килера скелетите на безбройните теории за световна
конспирация, които са могъщи,
защото са легион, но са безплодни, защото водят в бездната на отчаянието.
Затова още по-коварен подход е науката да се представя като демокрация – всеки
сам си преценя. Преди повече

от десет години, в разгара на
поредната тогавашна „антивакс” истерия, д-р Грегъри Поланд и д-р Робърт Джейкъбсън
завършват своята статия Вековната борба срещу антиваксинационистите в най-авторитетното медицинско списание – Ню Инглънд Джърнъл ъф
Медисин – така:
В крайна сметка обществото трябва да осъзнае, че науката не е демокрация, в която
страната с най-многото – или
най-кресливите – гласове решава кое е вярно.
Изправени сме пред движение, задвижвано от недоверието във властта, но оглавено от абсурдните надежди за
по-добра и по-освобождаваща
власт. Лесно е да отвърнем
глава от него и да обвиним хората, че се подвеждат по елементарни фашистки манипулации. Този път обаче ще обвиним анархистите.
Трудно е да се обобщава за
анархистите по света, защото различните анархистващи групички са разнообразни, децентрализирани, различни, но като че ли разговорът
с анархистите относно пандемията и съпътстващите
я политики е подобен в целия
Запад, като тук не изключвам и България. Той започва с
почти безкритично приемане на образа на пандемията
такъв, какъвто е представен
от властта – от размера на

опасността до ефективността от мерките, – и завършва
с критика срещу нея, че не прави достатъчно, за да минимизира щетите. Тук-там се промъкват надежди пандемията
да се превърне в катализатор
на процесите, водещи към революционна ситуация, но почти никой анархист не си прави
труда да постави под въпрос
разгърналата се полицейщина
и лицемерието на политиците и богаташите.
Имаше и изключения: мерките нямат нищо общо с Ковид-19; забраните са плод на
усилията да бъде контролирано обществото, изправено
пред криза, и да се направи истинската криза неразбираема
и незабележима.
Повечето от нас обаче
като че ли се ограничиха със
съвети към властта – например да затворим временно
всички несъществени компании, защото работните места несъмнено са ключов източник на заразата.
Можем ли тогава да обвиняваме онези, които не вярват
на властта, че не вярват и
на нас? Конспиративните теории, които парализират силите им за борба с властта,
може да са неадекватни, но
им дават поне едно нещо, което ние не успяваме да им дадем – усещането, че не се борят сами. •
Златко
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БОРБАТА С ДИКТАТУРИТЕ
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Репресиите
в Беларус
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така и не успяха да станат
автори, но с времето спряха и да се опитват да бъдат
такива. Вместо „Вижте какво ново имам да кажа!” все
по-често получавахме писма
„Ама вие защо така пишете?”.
Изглежда повечето пишещи хора нямат нужда от среда, която да им предлага разнообразие и конструктивна
дискусия, а тъкмо напротив –
от читатели, които да адмирират написаното, още когато прочетат заглавието.
Самите читатели изглежда също предпочитат да четат това, което им харесва,
а не онова, което отговаря на
действителността.

Мрежите
„Социалните мрежи” създадоха условията за точно такова капсулиране, при което
групичка сектанти „лайкват”
собствените си произведения и докладват смело чуждите, без да прочетат нещо повече от заглавие и картинка.
Големият брат прегърна недоволството и го превърна
в стока, продавана първо на
рекламодателите, после – на
политиците, а вероятно скоро 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 можем да отговорим, така че да
срещнем разбиране, ние бягаме в различни посоки. От една
страна стискаме със зъби
„славното минало”, което никога няма да се върне и да ни
помогне да спечелим днешните хора за каузата. От друга
страна позволяваме на всякакви идейни вредители, маскирани обикновено като „леви” и
„десни” НПО, да прокарват своя
дневен ред и да подменят идеята за безвластническа революция със „социални”, „патри-

отични”, „идентичностни” и
други реформи.
Пред анархисткото движение в България и радикалната
левица изобщо стоят важни
стратегически въпроси. Без
Лого не може да бъде платформа за този дебат, тъй като
беше отнесено по течението на шаблонното противопоставяне между либерали и
консерватори и така се включи в „американизацията” на обществения дебат в страната.
Анархистите никога не са
били догматици, но вероятно
никога в близо 200-годишната
историята на движението не
са били толкова инфилтрирани от идейните си противници.
Наша отговорност е тепърва да правим анализ и да
търсим път за спасение не
просто на анархизма, но на човечеството, 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. Време е да оставим старото и да

потърсим тези инструменти
за политическа, медийна и организационна интервенция,
които отговарят на настоящите 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 позволява да се прикриват зад маските на „народовластие”, „социализъм”, „комунизъм” или „либертарианство”.
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 собствеността и нямаме желание да спекулираме с нея. Нека
се знае обаче, че новото Лого
вече не е списвано от анархисти, не споделя безвластническите идеи и не носим отговорност за нещата, публикувани от тук нататък под
него. •
Г, З, Е, Б

Измина почти година от началото
на протестите в Беларус срещу
фалшифицираните избори. Много
другари са зад решетките, други
бяха принудени да емигрират. Откритата дейност е затруднена не
само за анархистите, но и за всички 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 полицаи.
Трима от тях заявиха, че самопризнанията им са изтръгнати с изтезания. Виталий
Шишлов и Денис Болтут получиха 6 години затвор, Тимур
Пипия – 6 години и три месеца,
а Тамаз Пипия – 5 години.
Съдебният процес срещу
анархиста блогър Микола Дзядок започна на 29-и юни. Обвинен е в грубо нарушение на
обществения ред, призив за
смяна на режима чрез интернет и притежаване на „молотовки”, които според него са
подхвърлени от полицията по
време на обиска. В съда Микола описа подробно на какви изтезанията е бил подложен, за
да даде на паролите на своите
» » » продължава на страница 4
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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 течението в латиноамериканския анархизъм, известно като специфизъм
(especifismo), с идеята, че анархистите трябва да работят в народните организации не само за да
бъдат част от техните борби, но
и за да насърчават обединяването
в автономни организации. Следните откъси, преведени от Пол Шарки, са взети от Декларацията за
принципите на Федерацията.
Анархизмът печели своята легитимност с участието си
в борбите и организацията
на потиснатите класи и способността да допринася за
задълбочаването им. Затова анархистката организация
не трябва да бъде нито сектантски кръжок, затворен за
инакомислещи, нито център
за абстрактно философстване, а оръдие на революционен
процес, поставящ народните организации в центъра на
своите начинания. С ежедневни усилия ние допринасяме за
работата с масите, която
защитава независимостта
на класата и организираните форми, в които се изразява – профсъюзи, асоциации, политически комитети, самоуправляващи се кооперации
и пр., – от всякаква партийна
линия.

Това, че анархизмът трябва да оказва въздействие чрез
организирана
политическа
практика, е един от основните приоритети на АФГ. За нас
няма „борба за хората” и „борба чрез хората” – ние или се
борим като бойци в класова
борба заедно с хората с определен облик сред тях, или освободителна борба няма. Това
е така, защото нищо не може
да заеме мястото на организираните хора. Единствено
самоорганизираните хора могат да осъществят народно
управление, да разгърнат и изострят борбата, като същевременно разпространяват
политическото осъзнаване,
че революцията е осъществима и необходима. В хода на
народната борба социалната
революция се заражда и разпространява като нова перспектива за достойно, свободно съществуване.
Нашият подход не е насочен само към укрепване и развитие на АФГ и нейната конкретна политическа линия, а и
към това да превърнем анархистката политическа организация в средство за изучаване и направляване на непрекъснатото разпространение
на народните борби, като успешно предоставим форум за
дискусии и действия, в които
тези борби и тази арена да
могат да преодолеят собствените си недостатъци. Та-

кова преодоляване има например, когато хора повеждат
социална борба с някакви конкретни искания и в хода на
борбата осъзнават, че трябва да участват в решаването
на въпроси с по-широк обхват.
Тогава те се координират с
други едновременно протичащи експерименти и борби, за
да разберат в крайна сметка, че техният конкретен
конфликт е само един аспект
на класовата им принадлежност, и да се убедят, че трябва да придадат на борбата си
по-глобален характер.
Смятаме, че нивото, на
което работническите движения и народните обединения се организират и действат, не трябва да бъде продиктувано от политико-идеологически възгледи и манипулирано от схеми, измислени
от хора далеч от предната
линия на борбата. Независимостта на класата и на нейните социални организации е
предпоставка за политическа
практика, която е от решаващо значение за скъсването
със стария елитарен модел на
„авангарда”.
Обединяването на политическото със социалното е в
основата на това, което разбираме под „народно управление”. Процес, който обединява двата подхода в едно цяло.
Стратегическата цел е социалното да получи структура,

дотолкова добре организирана и бдителна, че да стане основа за развиване на възможности, надхвърлящи ограниченията на участието, зададени от хегемонията на държавата работодател, да разбие тяхното господство и
постави крайъгълните камъни за развитието на новия обществен живот.
В Латинска Америка има
много революционни организации и народни движения, които продължават да се борят
за освобождение – идея и цел,
която също е част от нашите анархистки революционни
планове. Нашето разбиране
е, че освобождаването на нашата класа ще бъде възможно само чрез организирана народна борба и изграждане на
дългосрочен
революционен
процес. В тази борба за целия
континент най-добрият принос, който можем да дадем, е
всекидневно да засаждаме семената на плодовете, които
се надяваме да берем. Това означава, че не вярваме, че една
нова социална система, основана на равенство, справедливост и свобода, може да
дойде от само себе си в естественото развитие на капиталистическата
система и чрез мирен преход. Капиталистическата система
ни дава изобилни доказателства за способността си да
се адаптира към най-различни

исторически фази и да съхранява непокътнати основните
си структури на господство.
Според анархисткото виждане, ако ще скъсаме с капиталистическата система и ще
започнем да изграждането
на народното управление, инструментите, 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 унищожаването ґ.
Очевидно е, че само решителност не е достатъчна, за
да предизвика революционен
процес. Предишният революционен опит трябва да бъде
използван критично, без да
се внасят наготово рецепти
от предишни епохи и страни, които не са наши. Трябва
да вземем под внимание особеностите на настоящия
момент във времето и пространството, в което живеем. Трябва да разбираме влиянието на тези особености
върху нашата класа, нейните
организации и виждания. Времената, в които живеем днес,
са много различни от тези
преди тридесет години. Трябва да разработим стратегии,
съобразени с тези особености.
За нас пробивът може да
бъде направен само от хора» » » продължава на страница 4
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устройства. Процесът е временно прекъснат, защото защитата иска нова експертиза. Новите експерти ще преглеждат 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 депортиран от Украйна. Подобна заповед беше издадена и за
Артур Кондратович от Ивацевичи, потърсил убежище в Украйна след обвинение в палеж,
но не могат да го екстрадират, защото е под закрилата
на ООН. В деня на заседанието група крайнодесни активисти, настояващи Боленков да
бъде депортиран, се опита да
го нападне пред съда. Журналист от местно издание беше
ранен. Сблъсъци имаше и в метрото.
Домът на Владислав Бохан –
симпатизант на анархизма –
е обискиран по дело за масови
безредици. След обиска е задържан и разпитван от поли-

тическата полиция за събитията през август-септември
2020 г., митингите, шествията и анархистите. След като
е заплашен с арест на съпругата му, е принуден да подпише,
че е оказал съпротива на полицията, но е освободен в очакване на процес. Опасявайки се
за жена си и децата си, Бохан
емигрира.
На 29-и юли московски съд
реши брестският антифашист Андрей Казимиров да
бъде екстрадиран, независимо
от забраната на Европейския
съд по правата на човека, който 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 побой и изтезания, включително
душене с найлонова торба. Съквартирантът на Яуген беше
арестуван за 14 дни за оказана
съпротива. Рубашка беше принуден с изтезания да даде паролите на устройствата си.
Рубашка и Бяло бяха разпитвани в следствието като заподозрени в организиране на груби нарушения на обществения
ред. Домът на Бяло беше обис-

киран. В момента са в следствения арест.
В същия ден са обискирани домовете и на други двама анархисти. Те не са били у
дома, но роднините им са подложени на полицейски тормоз.

Репресиите като цяло
През юли всички независими
медии, правозащитни и други
неправителствени организации бяха подложени на репресии. Повечето неправителствени организации са забранени, уебстраниците са блокирани в страната. Нашият списък затворени и преследвани
демонстранти вече наброява
близо 1000 души.
В отговор на отвличането
на полета на Ryanair от Лукашенко, за да арестува издирван опозиционер и неговата
приятелка, светът наложи
санкции и забрани полетите
от и до Беларус. В момента пътуването по въздух е почти
невъзможно. Поради ограниченията, свързани с коронавируса, белорусите – с малки изключения – нямат право да напускат държавата по суша. Нормални транспортни връзки
има само с Русия.
В следствения арест задържаните са подложени на изте-

зания – оставяни без дюшеци
и завивки, лишавани от сън и
тровени с хлор по пода на килиите.
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 обжалват, присъдите им често
стават по-тежки.
Съдебните процеси срещу
„опасни за режима” политици
се провеждат при закрити врати. Наскоро бивш кандидат за
президент беше осъден на 14
години затвор, други са съдени
в момента.
След налагането на санкциите Лукашенко продължава
старата игра, като предлага
на политически затворници да
пишат молби за помилване.
Приети са нови изменения в
углавния кодекс, които променят правилата за приспадане
на дните в следствения арест
от присъдата затвор.
Само през юли по политически обвинения са осъдени 107
души.

Какво се случва с
протестите?
Повечето хора вече се страхуват да излизат на улични

протести, дейността е сведена до символични действия
по кварталите. Много се разчита на международния натиск върху режима – отмяна
на спортни събития, забрана
на Беларус да участва в Евровизия, санкции срещу близки до
режима фирми. Специални екипи работят с държавни служители от различни институции, които желаят промяна,
или се опитват да обединят
всички работници и да ги подготвят за национална стачка.
Опозицията обяви План за
победа, който предлага хората, които не подкрепят режима, да се регистрират като
протестиращи, готови да
действат, и да съобщават за
своите действия. Инициаторите се надяват да привлекат
хора от всички сфери на живота в групи по интереси, умения или месторабота.
Група, наречена КиберПартизани, пое отговорност за
няколко хакерски атаки срещу
имейли, уебсайтове и сървъри
на слуги на режима. Те изнесоха
лични данни на ченгета и агенти на КГБ, видеозаписи от арести и други материали.
Ще продължим да следим събитията и да публикуваме данни за репресиите. •
abc-belarus.org
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та и това предполага възможно най-широко участие на хората в техни собствени организации, а конфронтацията с
управляващата класа трябва
навсякъде да бъде организирана по линия на прякото действие.
Истински социалистическо и безвластно общество
се изгражда чрез всеобхватна социализация както на икономиката – което изобщо не
значи просто одържавяване
на средствата за производство, – така и на правомощията за вземане на решения.
Такава социализация трябва да се осъществи от местните организации на работниците и останалите хора и
трябва да обхване средствата за производство, разпространение, кредит и обмен, политическа власт, образование, правораздаване, организации за отбрана и източници
на знания и информация. Всичко това предполага елиминиране на всяка управляваща
класа и частна собственост.
Изкореняването на всички форми на репресия е задължително условие. Затова нашите цели включват изкореняване на потисничеството
въз основа на пол, етническа
принадлежност,
сексуални
предпочитания и пр. Очевидно те не могат да бъдат пре-

махнати със закон – както не
може да бъде премахнат и целият апарат на господство, –
а трябва да бъдат премахнати чрез задълбочен процес за
унищожаване и изграждане на
други начини на организация и
на нови ценности.
Според нашите виждания
социална революция се извършва само когато хората
заемат централно място. В
противен случай господството на една класа над друга
ще продължи. Тази централна
роля изисква стратегия за изграждане на народно управление, което обаче не трябва да
се бърка с държавата.
На стратегията на властта за съхраняване на държавата ние трябва да противопоставим стратегия на потиснатите класи за засилване на народното управление.
Постигането на народно управление изисква подготовка
на класови организации, призвани да управляват, и тяхното укрепване с възлагане на
подходящи задачи. Изграждането на народно управление
не означава лостовете на
властта да бъдат иззети от
нова управляваща класа, която се предполага, че представлява работническите интереси. Историческият опит
ясно изключва както подобен
авторитарен вариант, така
и простото лепване на етикета „народно управление” на по-

знати стари модели на политически действия и представителство, които изключват
хората от всяко ниво на вземане на основните решения.
Въпросът не опира до простото изтръгване на сегашната
централизирана политическа
власт от управляващите класи, а до нейното разграждане
и прехвърляне към учреждения
на хората, превръщането ґ в
нещо съвсем различно, в нова
социално-политическа структура.
Поемането на управлението означава да се създаде сила във фабриките, полетата, мините, офисите,
училищата, болниците, електроцентралите, медиите и
университетите. Тази сила
трябва да принадлежи на работниците и хората и да се
упражнява повсеместно с напълно демократични органи,
които поемат надзорните
функции, изпълнявани днес от
държавата. Ето защо стратегията за народно управление трябва да има изграждането на такива органи като
основна предпоставка и централна политическа задача,
която дори в момента има основно значение за това дали
бъдещата революция ще бъде
социалистическа и безвластна, или няма да се случи изобщо. С други думи капиталистическият авторитарен ред
се руши и истинското народ-

но управление се гради ежедневно в зависимост от това
накъде насочваме своите политически и социални усилия и
с какъв резултат.
Създаването, преструктурирането, укрепването и обединяването на работническите и народните организации
и отстояването на тяхната
централна роля постепенно
подхранва единствения възможен социализъм – социализмът на свободата с достъп
до всички съвременни достижения на човечеството, в
който обществото работи
по-добре, по-човешки, в полза
на всички.
Според нашите разбирания класовата борба може да
има икономически, политически, идеологически, културни
или други подбуди. Тя може да
бъде водена от широк кръг потиснати хора: работници от
селското стопанство и градски работници, безработни,
студенти; тя може да приема
форми на полова, етническа,
екологична борба и пр. Ние не
смятаме, че има някаква конкретна социална група, исторически предопределена да
извърши революцията, както
смятат някои леви направления, особено по отношение на
работническата класа.
В своя анализ на действителността трябва да гледаме към най-широкия спектър
от потиснати (водени от

различни подбуди към борба
с машината на господство)
като действащи лица на класовата борба. Ако искаме да
постигнем напредък в народното управление, трябва да
обединяваме и координираме тези борби с връзки на солидарност и организационни
връзки.
Така всяка конкретна борба
трябва да привлече възможно най-голям брой обикновени хора. Трябва например да се
опитаме да превърнем исканията на работещите в държавните училища и на учениците в борба за народно образование в средносрочен план.
Класата ще бъде представена както от тези два сектора, така и от местни общности и от родителите на
учениците. Те ще се борят
не само за средства, а за управление на учебните заведения, учебното съдържание
и методите на преподаване.
Същото важи за всички останали сектори и конкретни
борби – за жилища, заетост,
здраве, хигиена, земята, равноправието на чернокожите,
жените и всички други потиснати групи.
Това е задачата на големите обединения на народните
организации и движения. Както вече казахме, тя не може
да бъде поверена на политически партии и организации.
» » » продължава на страница 5
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Бачкатора, Инволюцията, Лука и Полягането
НЕДОВОЛСТВОТО
Заглавието на статията
може да звучи безсмислено на
незапознатите с китайския
интернет. Четирите думи са
меми (масово разпространявани в интернет миниатюри с
определен сюжет, най-често
закачливи – б. ред.), свързани с
общото усещане за безнадеждност, изпитвано от мнозина
китайски младежи.
Репресивният характер на
китайската държава кара младежите често да изразяват
своето негодувание в интернет на кодиран език, в популярни меми с присъщата на младите оригиналност. Много от
тези меми придобиват огромна популярност едва през последната година въпреки гръмко прокламираното от властта сравнително успешно възстановяване след пандемията
от COVID-19.
Бачкатора е мема, заредена
със самоирония и използвана
обикновено от млади работници на ниските нива, които
разбират, че им е отредено незавидното място на фураж в
стопанството на началниците. За разлика от верующите
в „упорития труд” и „кариерното развитие”, пробутвани от
корпорациите и компартията,
Бачкатора е наясно, че няма да
бъде възнаграден с благоден-

НА

МЛАДИТЕ

ствие за дългите години трепане за шефа.
На една от най-разпространените меми за Бачкатора пише: докато Бачкатора бачка, шефът със сигурност ще
живее добре. Самото понятие
тръгва от Хонконг, но днес
много млади китайски работници 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 известен термин от социологическия жаргон, въведен от американския учен Клифърд Геерц,
но днес милиони китайски потребители на интернет описват с нея усещането за застой и упадък в своя живот.
Някои я използват, за да изразят своя песимизъм за напредъка на страната. За други тя
показва как работниците в Китай непрекъснато са насъсквани едни срещу други от началствата и системата. Мемата се използва по най-различни
начини, но всички те са обединени от общата тема за безнадеждността под властта
на режима.
Китайските младежи сравняват себе си и с Лука – нещо,
което се отглежда само за да

В

К И ТА Й

бъде скубано всяка година от
капиталистите и бюрократите.
Друг аспект на същата
мема е дълбокото негодувание
срещу репресивния характер
на китайското общество, в
което никой няма право открито да изразява своето несъгласие, 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 сцената изгрява нова мема – Полегни.
Можем да проследим появата на Полегни до една малка
публикация във форума Байду
Тиеба на потребител с псевдоним Добронамерен пътник,
с която той изразява погнуса
от днешното общество, постоянно изискващо от хората да преследват материално благополучие и да спазват
безсмислени норми. Според потребителя решението е в отказа да участваш в идиотската надпревара, да полегнеш и
да живееш като обикновен човек.
Публикацията моментално
набира огромна популярност
и вдъхновява мнозина да създават вариации на същата
тема – отказът да играеш по

ИЗБИВА
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правилата на днешното общество. Въпреки че първоначалната публикация е просто
абстрактна критика на комерсиалния свят, следващите
превъплъщения на Полягането
придобиват много по-явни антикапиталистически окраски.
Такъв пример е самоделният музикален видеоклип на потребителя 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 оставя на прищевките на шефовете и рентиерите, принуждава
ги да се трепят „на 996” (от 9
сутринта до 9 вечерта, 6 дни
в седмицата).
Въпреки че в песента и първоначалния вариант на мема-

та явно се прокрадват нотки на обезсърчаване и апатия,
на бунта на „безделието”, други използват Полягането като
начин за заобикаляне на вездесъщата китайска цензура и активна пропаганда за промяна.

Срещу държавата
Освен с разпространяването
на тези „нежни” форми на протест, в отделни случаи младежта директно критикува държавата в интернет. В Китай,
където всички регистрации в
социалните медии са свързани
с истинската самоличност на
потребителя, това е невероятно. Да критикуваш открито държавата, извън разрешените изключително тесни граници, е много опасно, но младите в Китай все повече не се
страхуват да го правят.
След като мемата на Полягането 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 мрежата. Свалят дори чат групи с
имена, в които има някакъв лек
намек за полягане – например
Дебнещият дракон.
» » » продължава на страница 6
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Анархистка
Протестите от 11 юли в Куба
федерация „Гаучо“
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Всичко зависи от това дали
политиката е класова или
не, помирителна или не. Докато не накараме хората да
се събудят от собствения си
опит, ще имаме партийна линия, наложена отгоре, където
членовете на потиснатата
класа не са главни герои.
Унищожаването на държавата (като господстващата
днес правно-политическа форма на класовото общество и
социалните отношения) не е
единично действие, а постоянен, нееднороден, нелинеен, продължителен процес на
разрушаване и същевременно
изграждане на нови социални
връзки.
Както е немислимо, че
анархистите ще направят
революцията сами, така е немислимо и че сами ще преустроим света. Това означава
форма на диктатура, която
не позволява изразяване на несъгласие или различни предложения. Дори да се окажем
в мнозинство, ще имаме опоненти и ще се налага да правим компромиси. Това е основният закон на политиката.
Общество само с една идеологическа доктрина и една политическа организация е далеч от това, за което говорим. Правилното разбиране

за свободата е тясно свързано с всичко, което едно общество може да постигне в
тази насока.
Не можем да предскажем
как и кои ще бъдат главните действащи лица по време на революцията, но трябва да признаем, че е малко вероятно да сме мнозинство. В
такъв случай – и това зависи
от политическото ни развитие – все пак може да се окажем сила, с която да се съобразяват в такъв революционен процес. Това предполага
да бъдем наясно с всичко, което 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 политическо формирование. Това, което се очаква от едно всеобхватно безвластно общество,
обаче важи и за настоящето
и за периода на преход. Анархизмът трябва да покаже категорично, че безвластното
общество може да отхвърли
преобладаващото днес въплъщение във формата на политическа власт. •
Източник: Anarchism.
A Documentary History of
Libertarian Ideas. Volume Three.
The New Anarchism, 1974–2012,
edited by Robert Graham

Протестната вълна, обхванала Куба на 11 юли, започва в области извън Хавана, пострадали най-тежко от задълбочаващата се криза – дефицит
на стоки от първа необходимост и режим на тока със спирания по 12 часа, на фона на
засиленото ембарго на САЩ
и строгите карантинни мерки. Ситуацията се утежнява
след редица неуспешни опити на правителството да се
справи със ситуацията от началото на годината, довели
до ръст на инфлацията и черната борса. Първи излизат
да изразят своето негодувание жителите на Сан Антонио де лос Баньос (провинция
Артемиза) и Палма Солиано
(провинция Сантиаго де Куба).
Въпреки жестоката държавна цензура, протестите успяват да получат отзвук по
социалните медии и скоро
се превръщат в национални.
Президентът Диас-Канел отправя призив към „революционерите” да разгонят демонстрантите, започват тежки репресии срещу мирните
шествия, които най-често се
обръщат към международната общност за хуманитарна
помощ за тежкото положение на острова. Арестувани
са близо 500 души.
Публикуваме кратък текст,
написан от нашите другари
от Безвластническа работилница Алфредо Лопес.

Куба: краят на
социалното врачуване на
„революцията”

Секна напоителното социално 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 империализма на янките – създаде вездесъща политическа полиция, която държи обществото в подчинение. Същата кубинска държава, която – в името на социализма –
унищожи всички организации
на работническата класа,
които можеха да превърнат
прокламираните победи на
социализма във всекидневна реалност. Същата кубинска държава, която превърна
солидарността в своя запазена марка, докато ние тънем в недоверие и страх от
собствените си съседи. Същата кубинска държава, която – при все по-засиленото
ембарго на янките – продължава да строи хотели за чужди туристи вместо инфраструктура за производство
на храни, плодове и мляко. Съ-

щата кубинска държава, която произведе единствените
ваксини срещу COVID-19 в Латинска Америка, но превърна своите медици в нещатни
служители на политическата
полиция.
През последните дни на
юли 2021 г. тази кубинска
държава показва какво представлява – олигархия като
всяка друга, вкопчена със зъби
и нокти в своята абсолютна
власт; шайка грабители, които се напъват да се изкарат
просветени хуманисти; властова пирамида, чудовищна
и непоклатима като пирамидите на египетските фараони, но заобиколена от райски
плажове.
В този момент геополитическите аргументи за мястото на Куба в глобалната имперска стратегия, за това,
че антиправителствените
протести в Куба несъмнено
са платени от кубинската
десница в Маями, че протестиращите са криминални типове, които гледат да плячкосат нещо, че истинските
революционери са в правителството, описват една
значителна част от реалността, но пропускат най-важното. Хората в Куба имат
също толкова право да протестират като тези в Колумбия и Чили. Каква е разликата? В произхода на олигар» » » продължава на страница 6
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За голямо нещастие на
компартията Полягането е
толкова популярно, че е невъзможно да бъде изтрито
от интернет. Тогава решават открито да го критикуват като тенденция в обществото, но предизвикват
единствено яростния отпор
на младежта.
Първият изстрел е даден
от официалния акаунт на китайския комсомол в социалните мрежи. Комсомолците публикуват фотомонтаж с млади войници и медици, над които се мъдри лозунгът Днешната младеж никога няма да
полегне! Следва надпис, възхваляващ отрудените млади
патриоти във войската, техниката и медицината.
Ответният удар е мигновен и смазващ – стотици ко-

ментари открито пустосват държавните медии като
изгубили всякаква връзка с реалността и получават хиляди
„лайкове” за броени минути.
Режимът атакува мемата
дори в излизащия на английски
официоз на компартията Глобал Таймс: Китай се намира в
един от най-значимите етапи по своя дълъг път към национално обновление. Младежта е надеждата на страната и нито тяхното лично положение, нито положението
на страната им позволява „да
полегнат колективно”.
Режимът на компартията
и буржоазията изтъква необходимостта от мащабни колективни усилия – с младежта
на предна линия – за „обновлението” на нацията. За младите обаче е все по-ясно, че не

нацията, а само капиталистическата класа забогатява от
потта на работническата.
Друг пример е скорошното решение на държавата да
разреши на семействата да
имат три деца, за да облекчи
проблема със застаряващото
население. Предвид жестокото налагане на политиката
на едно дете в миналото, държавата на компартията се
опитва да представи новата
мярка като „огромен подарък”
за китайския народ.
В подготовка за голямото събитие държавната медийна корпорация Синхуа пуска анкета в интернет едновременно с официалното обявяване на политиката, в която пита читателите дали са
склонни да имат повече деца.
През първите часове повече от 93% от анкетираните
отговарят, че твърдо не смя-

тат да имат деца. Стъписана от неочаквания резултат,
Синхуа е принудена да свали
анкетата само няколко часа,
след като я качва.
Резултатът показва, че
отглеждането на деца в Китай става все по-скъпо и не
е по силите на повечето млади семейства. Показва също
така, че потребителите на
интернет са бесни на държавата, че е в пълно неведение за реалното състояние на
нещата. По думите на млад
техник пред вестник Саут
Чайна Морнинг Поуст:
Богатите и властта са монополизирали почти всички
средства за живот, а ние от
работническата класа все повече трябва да работим от 9
до 9, 6 дни в седмицата, и пак
не можем да си позволим вноска за апартамент, даже разходите за отглеждане на дете.
Има редица други скорошни примери за все по-яростен
отпор срещу компартията в
интернет.
Всичко това показва, че въпреки широко разтръбяваното сравнително успешно възстановяване на китайската
икономика от пандемията,
младото поколение не усеща
никакво облекчение. Избликът на негодувание е първо в
интернет.

Борба по улиците?
Поради мощната мрежа за
следене младите изразяват
своето недоволство предимно в интернет. Тази тенденция се утвърждава през последните две години и няма
признаци на отслабване. Надигащият се гняв и неприязън
обаче все повече избиват и в
реалния свят.
В началото на юни например студенти от различни
университети в провинциите Дзянсу и Джъдзян организират яростни протести срещу плановете на правителството 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 университет, намалява шансовете на един завършил да намери добра работа поради битуващото предубеждение, че
„полувисшистите” са слаби
студенти и затова заслужават само нископлатена работа.
Лъсва поредната лъжа на
режима – че Китай е социалистическа страна, – защото
една наистина социалистиче» » » продължава на страница 7
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хиите? В жестокостта на
техните погроми? В техния
камуфлаж? В тяхната сервилност пред правителството на САЩ? Във възвишените идеи, с които оправдават
своите привилегии? Всички
тези огромни разлики между
колумбийската, чилийската
и кубинската олигархия стават равни на нула, когато в
една прекрасна неделна утрин виждаш как кубинската
олигархия – редом с мафиотските олигархии в Колумбия и
Чили – се изправя въоръжена
до зъби срещу невъоръженото население, за да смаже –
повече или по-малко, телом и
духом – теб и твоя брат, ако
просто се усъмниш в налаганата от нея норма.
Всичко сторено от кубинската държава – собственото производство на ваксини
срещу COVID-19, субсидиите
за работещите, увеличенията на заплатите в много сектори в разгара на пандемията – всичко това изведнъж
се изпарява и не само заради
инфлацията и постоянния недостиг на храни в Куба, а и
защото става ясно, че всичко това е част от страховитата машина на „репресивната поносимост”. Днес всеки
свестен човек в Куба разбира
това, без да чете блестящи

книги за контракултурата.
Днес спокойно можем да видим в онези, които ще дойдат
да подсладят репресивната
поносимост в нашата страна с милитаризирания мираж
на мира и разбирателството, новото лице на нещо, което няма място в нашето бъдеще. Онези, които – в името
на някаква бъдеща „демокрация” или „нормалното функциониране на икономиката” –
ще хулят близостта, дружбата и въодушевлението, разцъфнали на протестите, ще
наричат случилото се през
тези дни „чиста вандалщина
на социални дегенерати”, говорят от името и с езика на
немощните олигархии, които
за пореден път безсрамно надигат глас в тази стана.
„Масите” отново станаха
„народ”, с всички свои светлини и сенки, като отказаха да
се подчинят на тежките вериги на властта, а се довериха на близостта, дружбата и чисто човешката способност да мислим и действаме заедно. Те се възродиха
в неподчинението и солидарността между равни, в разгара на насилието, пандемията и дефицита. Това е новата реалност, която се роди в
Куба през тези юлски дни на
2021 г., и от тази нова реалност, като анархисти в Куба,
искаме да бъдем част. •

7

юли 2021, брой 7
БОРБАТА С ДИКТАТУРИТЕ

Бачкатора, Инволюцията, Лука и Полягането
» » » продължава от страница 6

ска страна би осигурила качествено образование и работа на всички.
Неочакваният изблик на
протестите в началото принуждава училищните власти
да „отложат”, вместо да отменят планираните мерки.
Студентите обаче настояват плановете да бъдат отменени и са готови да продължат протестите и митингите дотогава. Това кара държавата да прибегне до жестоки
погроми с разполагане на специални полицейски части.
В същото време държавата започва да клевети протестите като дирижирани от
чужди агенти, въпреки че много от протестиращите студенти се обявяват за твърди
поддръжници на режима (някои дори подкрепят репресиите срещу протестите в Хонконг през 2019 г.).
Държавата също така разпространява лъжата, че студенти от Нанкинския университет били взели своя ректор за заложник, която е повтаряна от чуждестранни медии като BBC.
Към момента има само откъслечни сведения за състоянието на тези протести. Не
можем да предвидим техния

резултат, но можем да бъдем
сигурни, че паническото безцеремонно отношение на държавата към студентите, които се опитват да защитят
собственото си бъдеще, несъмнено ще разкрие пред цяла
нова прослойка от китайската младеж истинския характер на режима, който властва над нея.

Поляризацията
на обществото и
главоблъсканицата за
държавата
Режимът усеща разклатената подкрепа и се опитва да я
стегне с репресии и цензура,
от една страна, и с раздухване на шовинизъм и национализъм, от друга.
Това до голяма степен
обяснява
шовинистичната

вътрешна политика и заплахите за война във външната
през последните години. Типичен пример е явлението, известно като Бойците вълци –
политици и медийни знаменитости, които истерично и
театрално бълват нападки
срещу критиките отвън, за
да надъхат масите с национализъм.
Така в интернет се появи
дясното движение, известно
като Малките розови, които
яростно – и доброволно – защитават режима на компартията, нападат и доносничат на властите срещу всички опозиционно настроени в
китайското интернет пространство.
За нещастие на компартията опитите ґ да играе балансьор между различните
прослойки на масите изли-

зат извън контрол. Растяща
част от Малките розови, надъхани с националистическата отрова, с която държавата ги захранва, вече се обръща срещу своите господари,
защото не са достатъчно националисти! Дори някои от
така наречените Бойци вълци открито са подлагани на
критика отдясно. Ху Сидзин,
надутият редактор на държавната медия Глобал Таймс,
например призовава компартията да увеличи своя ядрен
арсенал, за да се противопостави на САЩ. Ху се счита за
един от първите Бойци вълци и е истеричен глашатай
на режима на компартията с
множество последователи.
Въпреки това, на 1 май тази
година той смъмря друга държавна медия, че е публикувала
„необмислено” отвратителна мема, която се подиграва
с починалите от COVID-19 в
Индия. Това му спечелва гневни реакции от много негови
стари привърженици, които
не виждат нищо лошо в публикацията.
Друг пример е един от сегашните говорители на външното министерство Жао Лидзян, друг виден Боец вълк в редиците на режима, който става интернет знаменитост
с войнствената си национа-

листическа защита на Китай
срещу чуждите медии. Въпреки това той открито е скастрен от много свои последователи, че е публикувал поздравление до китайските мюсюлмани за Рамадан. За неговите яростни шовинистични
привърженици е недопустимо
Жао да показва слабост към
всякакви чужди религии, защото това е антикитайско.
Тези широко известни случаи, в които бесните кучета
се хвърлят срещу своите господари Вълци, отразяват все
по-незавидното
положение
на компартията в китайското общество. От една страна, сме свидетели на нестихващ подем на обществено
недоволство и класова борба, насочени към държавата
и днешната система. От друга страна, десните внушения,
култивирани от държавата,
се оказват не само недостатъчни да заглушат негодуванието срещу компартията,
но излизат и извън контрола
на режима. Властта ще трябва да разчита на груби репресии, за да задържи своето положение, докато земята продължава да се клати под краката ґ. •
Дао Фейшан
23 юни 2021 г.
socialistrevolution.org

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
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Антидържавност и аполитичност
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А всеобщото избирателно
право? – Лъжа, илюзия, фикция,
измама, фокус-мокус, както и
всичко останало. Признавам си
откровено, аз съвсем не споделям педантичното преклонение на вашите радикални буржоа и вашите буржоазни републиканци пред всеобщото избирателно право. Ще ви изложа основанията, позволяващи
ми да не се възторгвам. Засега
ще е достатъчно да изкажа в
качеството на принцип истината, която ми изглежда неоспорима и която няма да ми е
трудно да докажа по-долу както теоретически, така и с помощта на много факти, взети от политическия живот на
всички страни, имащи сега демократически и републикански
учреждения. Тази истина се заключава в следното: всеобщото избирателно право, докато
съществува в общество, в което народът, работническите
маси са в икономическо отношение подвластни на господстващото малцинство земевладелци и капиталисти, колкото и независими или свободни
да са – или, по-точно, да изглеждат – тези маси в политическо отношение, такова право
ще може да им даде само призрачни антидемократични и
съвършено противоположни на
нуждите, на наклонностите и
на реалното желание на населението избори.
Бакунин се позовава на всички избори и плебисцити от
времето на Втората Империя, особено на изборите от
1848 г. за Учредителното събрание, президентските избори и накрая майските избори
през 1849 г. за Законодателното събрание, които са проведени без всякакъв административен натиск или официално вмешателство и довеждат до тържеството на реакцията. Бакунин се позовава на
Прудон, който пише: Един от
първите актове на Временното правителство, с който то
се гордееше особено, беше въвеждането на всеобщото избирателно право. В същия ден,
в който декретът бе публикуван, ние писахме следните слова, които биха могли да се сторят парадокс: Всеобщото избирателно право е контрареволюция. Може да се съди по събитията дали сгрешихме. Изборите през 1848 г. бяха проведени в голямата си част от
поповете, „легитимистите”,
привържениците на династията – 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 които едната, експлоатиращата,
привилегирована класа се ползва от всички преимущества на
богатството, просвещението и свободното време, а дру-

гата, включваща цялата маса
на пролетариата, има за своя
съдба убийствения и принудителен физически труд, невежеството, нуждата и техният
неизменен спътник – робството, не правовото, а фактическото.
Селският и градският пролетариат не може да противостои на интригите на клерикалната, аристократичната и
буржоазната политика. В своя
защита той има само едно
оръжие – своят инстинкт, който почти винаги го привлича на страната на справедливостта и истината. Инстинктът обаче е недостатъчно
оръжие за предпазване на пролетариата от реакционните
машинации на привилегированите класи.
Ние отричаме, че всеобщото избирателно право е оръдие, от което народът може
да се възползва, за да извоюва
икономическа и социална справедливост или равенство; понеже всеобщото избирателно
право, осъществявано от народа не в условията на равенство и справедливост, а в условия на неравенство и несправедливост, царящи в съвременното общество, в обстановка
на народна зависимост и невежество, представляващи неговия естествен и фатален резултат, неминуемо го води да
гласува против интересите на
народа и само за интересите и
господството на буржоата.
Изхождайки от това, ние
твърдим, че така наречените социалдемократи, които в
тези страни, където още няма
всеобщо избирателно право, се
стараят да убедят народа, че
той е длъжен да го завоюва преди всичко, както това правят
сега вождовете на социалдемократическата партия в Германия, казвайки му, че политическата свобода е предварителното условие за неговото
икономическо освобождение –
те или сами са жертви на плачевно заблуждение, или мамят
народа. Нима те не знаят, че
тази предварителна политическа свобода, тоест необходимо съществуваща вън от социално-икономическото равенство, ще бъде буржоазна свобода, тоест основана на икономическото робство на народа
и следователно неспособна да
произведе своята противоположност и да създаде това социално-икономическото равенство, което предполага унищожаване на изключителната
свобода на буржоата?
Защо обаче народът не
може да изпрати в законодателните събрания и в състава на правителството свои
хора, хора от народа? – пита
Бакунин и отговаря с два аргумента. Първо, хората от народа, принудени да живеят от
труда на своите ръце, нямат
време да се отдадат изцяло
на политиката; а тъй като в
повечето случаи са незапознати с политическите и икономическите въпроси, които се

решават на високите етажи,
те почти винаги ще бъдат баламосани от буржоазните политикани и адвокати. И второ, 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 недостатъци на господстващите
класи, да се превърнат на свой
ред в буржоа, понякога даже погнусни и отнасящи се с по-голямо презрение към простолюдието, от което са излезли, даже
от буржоата по рождение. В
своята полемика с марксистите, които казват, че тяхното управляващо малцинство
ще се състои от работници,
той възразява: Да, от бивши
работници, които само като
станат управници или представители на народа, ще престанат да бъдат работници и
ще започнат да гледат на целия 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 измяната, както предполага разпространеното обяснение. Това е
грешка; главната причина за
такива метаморфози е промяната в перспективата и
положението: оказвайки се в
ролята на народни представители и управници, вчерашните работници, дори да останат напълно искрени, започват да гледат иначе на нещата, да оценяват другояче събитията и отношенията. Уверен
в тази истина, аз не се боя да
заявя, че ако утре се учредят
правителство и законодателен съвет, парламент, съставени изключително от работници, то тези работници, които днес са пламенни социалдемократи, вдругиден ще се превърнат в отявлени аристократи, в по-смели или по-хрисими поклонници на принципа на
властта, в угнетители и експлоататори. Тъй като държавният, извънчовешки – а затова и противочовешки – морал
не е продукт само на покварата на хората, изпълняващи политически функции, може да се
каже обратното, че покварата на тези хора представлява естественото, необходимо следствие от самата институция на държавата. Ето
защо народът инстинктивно
ненавижда всяка власт и всеки
големец. Природата на човека
е такава, че ако му дадат възможност 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 революционери: и ето, ако се облечем във власт и я съхраним в
течение на някакви месеци, ще
престанем да бъдем това, което сме сега. Като социалисти
ние сме убедени, че социалната
среда, положението, битието

са по-могъщи от разума и волята на най-силния и решителен
човек и именно затова искаме не естествено, а обществено равенство на личностите като условие за справедливостта и основа на нравствеността; именно затова ние ненавиждаме властта, както я
ненавижда и народът.
Няма нищо по-опасно за личния морал на човека от навика да заповядва. Най-добрият,
най-умният, най-безкористният, най-благородният, най-чистият човек неминуемо и винаги ще се разврати от тоя занаят. Тази деморализация задължително се съпровожда от две
чувства, присъщи на властта:
презрение към народните маси
и преувеличение на собствените достойнства. Вината за
това пада не върху цялата природа, а върху социалната среда.
Така, след задълбочен анализ на същността и ролята на
държавата, нейните институции и човешкия им пълнеж в обществения живот и в „съдбата” на експлоатираните и потискани трудовите маси, Бакунин прави извода за несъвместимостта на държавата
с освобождението им и за първата задача в разрушителния
период на социалната революция – унищожаването на държавата и на властта във всичките им форми – като задължително условие за успеха на
революцията.
Обратно, според марксистките „революционери” – болшевики, троцкисти, маоисти и
др. – основният въпрос на революцията е въпросът за завземането на властта.
В централния спор – пише
Стеклов, преди да бъде ликвидиран от „пролетарската” диктатура на Джугашвили – по
основния въпрос на пролетарското движение – завоюването на политическата власт
от работническата класа, за
установяване на диктатура
на пролетариата, за създаване на революционна държава
за подготвяне на основите на
социалистическия строй, болшевиките бяха за завземането
на властта от пролетариата
в интерес на социалната революция. Бакунин отхвърляше
това в името на анархията, не
само в бъдеще, но и в момента
на социалната революция.
Историята реши недвусмислено този спор: болшевиките слязоха от историческата сцена със скимтене пред монополистическия
капитал и неговата държавност, превърнаха се в негови добре платени слуги. За 75
години върхушката на техния „авангард” се превърна в
номенклатура, а тя – в „червена” буржоазия. Така завършиха превъплъщенията на руския марксизъм – от Утин до
Путин…

Анархизмът
Бакунин отрича самия принцип на държавността, въз-

можността и допустимостта на политическата борба за
работническата класа като
компромис с държавния принцип. Според него държавата
трябва да се разтвори в обществото, свободно организирано върху началата на справедливостта. Единственото, което държавата може да направи, е да се махне и да изчезне.
Държавата трябва да се откаже от своята роля на провидение, опекун, възпитател
и регулатор на обществото,
да се откаже от всяка репресивна власт и да се ограничи
до подчинената роля, която ґ
е отредил Прудон – обикновена канцелария, нещо от рода
на главна кантора в служба на
обществото. Социалната революция трябва да доведе до
унищожаването на всеки принцип на власт и тогава правителството ще се превърне в
обикновено управление на общите дела. С унищожаването
на политическата централизация, с разпускането на политическата държава ще се приложи принципът на доброволната организация от долу нагоре, единственият принцип,
който осигурява пълна свобода
на личността и групите. Ето
защо социализмът е федералистичен и ето защо целият
Интернационал приветства с
възторг програмата на Парижката Комуна… Тя искаше единство на нацията, на народа, на
френското общество, а не държавно единство… Истински народната организация започва
отдолу, със сдруженията и комуните. Организирайки по такъв начин от долу нагоре, федерализмът става политическо
учреждение на социализма, на
свободната и спонтанна организация на народния живот.
Икономическото освобождение на работниците е невъзможно при съвременните
политически и социални учреждения. Затова, за да го осъществим напълно, ще бъде необходимо да се разрушат всички съществуващи учреждения:
държава, църква, съд, банка,
университет, администрация,
армия и полиция, които са крепости, издигнати от привилегията, против пролетариата;
тях е недостатъчно да съборим в една страна, нужно е те
да бъдат съборени във всички
страни, защото от времето
на образуването на най-новите държави през XVII и XVIII век
между всички тези учреждения
съществува все по-голяма солидарност и все по-здрав международен съюз, независимо от
границите, разделящи отделните страни.
След разрушаването на
всички тези учреждения Бакунин прокламира следната програма, която е най-обикновен
израз на най-дълбоките и заветни инстинкти на народа:
Мир, свобода и щастие на всички угнетени. Война срещу всички потисници и грабители. Пълно връщане на капиталите, фа» » » продължава на страница 9
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бриките, оръдията на труда и
суровините на сдруженията
на трудещите се. Земята на
тези, които я обработват със
своите ръце. Свобода, справедливост, братство по отношение на всички човешки същества. Равенство за всички.
За всички – всички средства
за развитие, възпитание и образование и еднаква възможност да живеят от труда си.
Организация на обществото
по пътя на свободната федерация от долу нагоре на промишлените, земеделските, научните, художествените или
литературните сдружения –
първо в комуната; федерация
на комуните в области, на областите в нации, на нациите в
братски Интернационал.
В стремежа към социална
ликвидация на държавата и
всички свързани с нея учреждения, към анархистическа революция Бакунин предполага едновременност на политическата и социалната революция.
Политическата революция,
извършваща се едновременно със социалната революция
и неотделима от нея, е своего рода неин израз или проява с обратен знак. Тя ще бъде
не преобразуване, а гранди-

озна ликвидация на държавата и радикално унищожаване
на всички политически и юридически институции, които
имат за своя цел поробването и експлоатацията на народния труд от привилегированите класи. Едновременно
със събарянето на икономическото могъщество на земевладелци, капиталисти и господари ще се разруши политическото господство на всички
така наречени представители на държавата, короновани
или не, като се започне с императорите и кралете и се
свърши с последния жандарм и
селски стражар, на всички висши или низши държавни учреждения, на всички класи и
личности, които – в името
на властта, основана за едни
на божественото право, а за
други – на избраните от народа с всеобщо гласуване, сляпо или раболепно осъществявано от масите, злонамерено
експлоатирано и извратено
от експлоататорите на тези
маси – действат по отношение на тях в качеството си
на владетели и господари. Социалната революция ще помете всички тези учреждения и
всички тези представители
на вечната тирания, открита
или замаскирана, не за да ги замени с други, а за това щото

веднъж завинаги да унищожи
самия принцип на суверенитета, на господството и властта; и всеобщото избирателно право, действайки в обстановката на тази революция и
имайки за свой изходен пункт
завоюваното от нея социално и икономическо равенство,
не ще има за своя цел, както
си въобразяват и се надяват
много така наречени социалисти, създаването на нова държава и ново политическо правителство, които биха дали
нови господари на тази „низка тълпа”, а ще се стреми да
се организира, действайки от
долу нагоре, посредством свободната федерация, свободата и труда на всички – народи,
провинции, комуни, сдружения
и личности – на единствената
основа на човешкото братство и равенство.
Такава е истинската програма на революционния социализъм.
Щом политическата и социалната революции са неразделни, място за политика на
Интернационала няма, освен
тази, която си поставя незабавно и пряко за цел пълното и
окончателно икономическо освобождение на работниците.
Вън от системата на Мацини – тоест системата
на република-държава – има

само една политика, политиката на републиката на комуните, републиката-федерация, социалистическата република, тоест анархията.
Това е политиката на социалната революция, която се
стреми към унищожаването
на държавата и към икономическата и напълно свободна
организация на народа – организация от долу нагоре, посредством федерацията.
МАТ ще остане вярна на
своя принцип и никога не ще
съдейства на политическата
агитация, която няма пряка
и непосредствена цел пълното икономическо освобождение на работниците, тоест
унищожаването на буржоазията като класа, никога не ще
поддържа революция, която в
самото начало не напише на
своето знаме Социална ликвидация.
Какво е длъжен да прави Интернационала през този повече или по-малко дълъг период, който ни отделя от тази
ужасна Социална революция?
Отричайки, съгласно своите статути, всяка национална и местна политика, МАТ
придава на работническата
агитация във всички страни
чисто икономически характер;
неговата цел ще бъде намаляване на броя на работните ча-

сове и увеличаване на заплатите, а средство – сдружаването на работническите маси и
създаване на каси за съпротива. С две думи МАТ е против
всяка политика, защото целта на всяка политика е завземането на властта.
Преди всичко интернационалистите трябва да се
обърнат към масите в името
на техните материални интереси, на първо място, за да
преминат впоследствие към
моралните им интереси, тъй
като, доколкото те са колективни интереси, винаги представляват само израз и логично следствие от материалните. Те не могат да чакат
масите да дойдат при тях, а
трябва да се отправят към
тях, там, където се намират,
в тяхната ежедневна действителност, която е всекидневен труд, специализиран и разделен от занаятчийските корпорации, повече или по-малко
организирани,
благодарение
на потребностите на колективния труд във всяка отделна промишленост, за да ги привлекат към общата цел на великата Асоциация на работниците от всички страни на света, накратко, да ги привлекат
към общата организация на
Интернационала. •
Георги Константинов
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Науката освобождава и…
поробва
Сегашното състояние на планетата, условията на живот
на нейните обитатели, арогантността и бруталността 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 инструмент, изкован през вековете
от човешкия ум, се приписват всички смъртни грехове.
Неуспехите и невежеството
се представят като доказателство, че науката е безполезна и даже вредна. Мнозина – цели общества дори –
виждат в нея оръжие за изтребление, а не за освобождение. Най-реакционните и мракобеснически идеологии отново плъзват, хората потъват
в метафизични съновидения,
възраждат се сектите и социалните мрежи се превръщат в развъдник на слухове и
идиотски конспиративни теории.
Знанието е сила и днес то
е повече от всякога, във всяка
една област, но човек се чувства все по-безсилен. Защо е
така? Защото проблемите
стават все по-глобални и изглеждат огромни, нерешими,

а знанието – все по-раздробено, на все по-малки късчета, кътани от неговите „интелектуални собственици”.
Защото човек никога не е бил
толкова отдалечен от техниката, от технологиите и контрола върху тях и плодовете
на своя труд. Освободителният дух на науката е превърнат в привидение или е изтикан встрани като беден роднина, а наркотичните халюцинации с райски селения – все
по-чест приют за уплашените от собствения си разум.

Страхове, медии и
киберпространство
Нестихващата
надпревара
във въоръжаването също подклажда страха, разпилява силите и мисълта, поощрява глупостта. Страховете се раздухват от национализма, фундаментализма, ксенофобията,
расизма и сексизма – натрапени противопоставяния, вещаещи единствено унищожаването на разума. Медиите, комуникациите, транспортът
трябваше да ни помогнат да
се обединим, да се разбираме по-добре, но вместо да ни
сближат, успяха единствено
да ни натъпчат по-добре в тенекията 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” отслабва, а поголовното следене се
засилва. Капитализмът иска
да превърне всичко възможно
в пари. Днес това са личните
ни данни. Масовото наблюдение и социалният контрол не
са нищо ниво, но никога не са
разполагали с толкова мощни
средства. Всяка революция,
която пренебрегва пълното
освобождаване на киберпространството и всички негови
технологии – интегрални схеми, софтуер, данни, протоколи, мрежи и пр., – е обречена
на провал или възпроизвеждане на днешния капиталистически модел. Порочният кръг
на капитализма на масовото
следене трябва да бъде разкъсан, разоръжен със създаване на напълно освободено, децентрализирано и демилитаризирано киберпространство.
Криптоанархизмът – в най-широк смисъл – в крайна сметка
има за цел да изобрети, разпространи и да ни научи да използваме напълно безплатни
и децентрализирани технологии. Те ще бъдат задължителни елементи за здравословното използване на мрежата.
Анархистите трябва да си
изяснят въпроса за собствеността върху „тръбите”, по
които тече информацията, и
инструментите, с които се
организира.

Възходът на популизма
Крайната десница е във възход в Европа, нерядко с религиозна благословия. Амнезия
или невежество, експлоатирани както винаги от опасни политици, те пак са следствие от същото отчаяние
и чувство за безизходица.
Всякакво доверие в политическата класа с нейните неизпълнени обещания е отдавна изгубено, предизборната
монотонност на „скандалите” в политическия спектакъл е втръснала на всички.
Неразбирането на промените в света поражда страх,
„ценностите се разклащат”,
чужденците – дори изглеждащите така – са заплаха. Глобализацията продължава да
задълбочава неравенствата
и за пореден път затварянето на границите се пробутва идиотски като решение на
проблема, който самото то
създаде, а глобализацията уж
трябваше да реши.
В политическата гнилоч
се въдят чиракуващи диктатори, които в подходящ момент могат да хванат юздите. Във Франция „отхвърлянето” на традиционните политически партии отстъпи
място на всевъзможни „спасители на нацията”, чиито
програми и изявления вещаят 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 религиозни доктрини и ксенофобия.
Отхвърлянето на политиканската политика за съжаление не имунизира обществото срещу старите лъжци, „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 жената като суровина за мъжа,
стока или повод за терор над
половината от населението
на земята. Безнаказани убийства, изнасилвания, трафик,
тормоз, порнография, проституция, военна плячка –
човечеството не спира да
пише най-позорната страница от своята история.
И все пак жените се съпротивляват и мобилизират – с
цената на живота си. Тяхната борба премахва потисничеството и разчиства предразсъдъците, които придават по-ниска стойност на
жената от тази на мъжа, в
полза на равенството между
всички човешки същества.
» » » продължава на страница 10
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Идеите на американските индивидуалисти анархисти логично стигат до същите заключения. Принципът „владение и ползване” автоматично изключва наемния труд и
съответно експлоатацията
и потисничеството. Уилям
Гари Клайн правилно посочва,
че индивидуалистите анархисти в САЩ очакват общество предимно от работещи
за собствена сметка без значителни различия в благосъстоянието (Индивидуалистите
анархисти, 1987). Това виждане за общество от работещи
за собствена сметка логично
произтича от техните принципи и прави идеите им наистина анархистически. Схващането, че тяхната система ще
осигури премахването на печалбата, рентата и лихвата,
ги поставя твърдо в антикапиталистическия лагер, редом
до социалните анархисти.
Социалните анархисти очевидно не са съгласни с тези
виждания на индивидуалистическия анархизъм. Те изтъкват, че дори некапиталистическите пазари имат нежелателни характеристики, които
уронват свободата и равенството. Нещо повече – развитието на промишлеността

създава естествени бариери
за излизане на пазара и това
не само прави невъзможно премахването на капитализма
чрез конкуренция с него, но и
създава реална възможност за
пресъздаване на лихварството в нови форми. Като добавим и трудностите при определянето на точния принос на
всеки работник към даден продукт в съвременното стопанство, виждаме защо за социалните анархисти единственото реално решение на проблема с капитализма е осигуряването на обществено стопанисване. Това разбиране за процесите в капиталистическата икономика кара социалните
анархисти да отхвърлят индивидуалистическия анархизъм в
полза на обобществяването –
и съответно децентрализирането – на производството
чрез свободно сдружаване и
коопериран труд в големи мащаби, а не само на работното
място.

Има ли различни видове
социален анархизъм?
Да. В социалния анархизъм има
четири основни течения – мютюализъм, колективизъм, комунизъм и синдикализъм. Разликите не са големи и засягат
просто различия в стратеги-

ята. Има една голяма разлика между мютюализма и другите видове социален анархизъм. Мютюализмът се основава на своего рода пазарен социализъм – работническите
кооперативи обменят продукта на своя труд чрез мрежа
от взаимоспомагателни каси.
Тази мрежа се създава от цялата общност, не в полза на отделен човек или класа, а в полза на всички, без лихва върху
заемите, освен необходимата
за покриването на рисковете
и разходите. Такава система
би следвало да сложи край на
капиталистическата експлоатация и потисничество, като
въведе взаимопомощта в размяната, кредита и навсякъде, а
трудът придобива ново измерение и става наистина демократичен (Чарлс Дейна. Прудон
и неговата „народна банка”).
Виждането на социалните
анархисти за взаимопомощта
се различава от индивидуалистическата форма по това, че
взаимоспомагателните каси
се притежават от местната
общност (или комуна), а не са
независими кооперативи. Така
се гарантира, че те ще предоставят средства за инвестиции на кооперативите, а не на
капиталистически предприятия. Друга разлика е в това, че
някои социални анархисти мю-

тюалисти поддържат създаването на аграрно-промишлена федерация в смисъла на понятието, въведено от Прудон,
която допълва федерацията на
безвластническите общности
(които Прудон нарича комуни).
Това е конфедерация, създадена
да предостави взаимна сигурност в търговията, промишлеността и мащабни инициативи като пътища, железници
и пр. Целта на конкретните
федерални договорености е да
бъдат защитени гражданите
на федерираните държави [sic!]
от капиталистически и финансов феодализъм, както вътре в тях, така и отвън. Това
е така, защото политическите права трябва да стъпват
на здравата основа на икономическите. Аграрно-промишлената федерация е необходима, за да защити анархистическия характер на обществото
от дестабилизиращите въздействия на пазарите (които
могат да задълбочат неравенството в богатството, а оттам и във властта). Подобна
система би била практически
пример за солидарност, защото 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 общото благоденствие… Такава
договореност няма да ги отдалечи от тяхната свобода, а
просто ще ґ придаде по-голяма сигурност и сила (Прудон.
Принципът на федерирането,
1863).
Другите форми на социален
анархизъм не поддържат идеята на мютюалистите за пазарите, дори да не са капиталистически. Те смятат, че за
свободата е най-добре производството да се обобществи
и кооперативите да обменят
свободно информация и продукти. С други думи, останалите форми на социален анархизъм 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 бъдещата обществена организация
трябва да се изгражда изцяло
от долу нагоре, от свободното сдружаване или федериране
на работници – първо в техните съюзи, после в комуните, регионите, народите и накрая – в
една голяма федерация, международна и всеобща, а земята,
оръдията на труда и целият
останал капитал може да стане колективна собственост
» » » продължава на страница 11
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Какво да се прави?
Анархистът през 21 век търси възможности и работи за
реално социално освобождение, скъсва с практиката на
отдръпването от големите
проблеми, на второстепенните искания, които няма да
променят обществото. Анархистът вдъхва нов живот и
сила на прякото действие,
наследено от революционния
синдикализъм. Той изобличава
мита за фасадната „демокрация” – за една шепа „богоизбрани” народи, – която изобщо не
означава социална справедливост, равенство и свобода.
Само така песимизмът и фатализмът ще преминат в отстъпление – когато хората
повярват в себе си. Анархистът не дава готови рецепти, а предложения, които създават желание за друг свят и
подготвят революционната
воля за действие.
През последните години се
създават условия за възраждане на анархистическото движение, особено с падането на
диктатурите в Източна Европа, с борбите в Южна Америка и в САЩ. В много практики – на работното място,
в преки действия и дори в някои комуни извън „традиционните” общини – хората спонтанно преоткриват, дори без

да съзнават, анархистическите принципи на организиране
и на вземане на решения. Изоставени от капитала заводи се самоуправляват, решения се вземат колективно и
равноправно, представят се
форми на общество, различни от натрапваните от управляващите класи. Тези примери обаче все още остават
изолирани. Чака ни много работа, за да се преструктурираме и да изградим силно международно анархистическо движение, но това е задължително за развитието и шансовете за успех на световната
социална революция. В своята
пропаганда и практика на борба това революционно движение не може да избегне сериозното обсъждане на всички
въпроси, повдигнати в тази
брошура. Досегашната непоклатима вяра в добродетелите на индустриализацията и
„научния прогрес” трябва да
бъде дълбоко преосмислена, за
да се разработи съвременна
революционна стратегия за
днешното състояние на планетата и нуждите на нейните обитатели. Култът към
производството доведе синдикализма до крах, сведе го
единствено до защита на работното място и моралния
фалит на „социалните придобивки”. Истина е, че в много
западни страни днес сме свидетели на координация на ра-

ботниците, която изтласква
синдикалните разцепления на
заден план. Тя обаче не дава задоволителен отговор на липсата на перспективи пред работническото движение. Траен успешен резултат няма
да има, докато не бъде преразгледан въпросът за целта на
синдикалните действия – поемане на икономиката от самите работници и управление на градовете и общините
от цялото население.

Революцията
Интересите на експлоататорите са несъвместими с тези
на експлоатираните, социалните конфликти са постоянният израз на класовата борба, а революцията е нейният
възможен резултат. За нас революцията не е „славният ден”.
Нищо не става с вълшебна
пръчка за един ден. Революцията е дълъг процес. Постепенно
социалното движение се развива, с него и тя съзрява. Въпросите намират своите отговори в динамиката на борбите. Проекти на социални алтернативи се появяват в опита и дебатите в движението.
Преломният момент настъпва, когато съотношението на силите между експлоататори и експлоатирани се
промени в полза на експлоатираните, когато работниците
обявят обща стачка, премах-

нат собствеността на господарите и предприятията и
обществените услуги заработят в полза на колектива.
Общата стачка с премахването на собствеността и поемането на управлението е „основният” етап на революционния процес. Веднага след него
трябва да продължим по пътя
на самоорганизацията, самоуправлението и федерализма.
Организационният опит на социалното движение от борбите през годините ще бъде инструментариум на революционната реорганизация. Синдикатите, кварталните и различните други сдружения, заедно с бойните анархистки организации, ще осигурят първите
структури на самоуправление,
за да координират възможно
най-бързо обществените услуги, производството на благата и тяхното разпределение.
И накрая, не може да има
никакъв „лов на вещици”. Бившият полицай, свещеник или
началник, ако приеме принципите на новото общество,
ще бъде признат за равен с
другите. Той не може да бъде
арестуван заради положението, което е имал преди това.
Зловещата памет за „революционните трибунали” или „контролиращите патрули” по улиците на Барселона от 1936 до
1938 г. не трябва да изчезва. Те
трябва да се избягват на всяка цена.

Революция и насилие
Страхът от революцията открай време се насажда като
страх от насилие. Проблемът
обаче е напълно изопачен. Революцията не е насилие, а противодействие на насилието. Насилието – физическо и психическо – не е характеристика
на революцията, а на капиталистическата и държавната
система – от войните между
държавите до ежедневието на
наемните работници. Да, за
да бъде успешно, противодействието трябва да бъде достатъчно 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 колебаят да потушат всеки
бунт – картотекират „подривните” елементи, частните
охранители на капиталистите разгонват живите вериги на стачниците, изхвърлят
обитателите от изоставени
сгради. Държавата и работодателите не подбират средства за репресии, когато се
почувстват застрашени. Примери за това бол.
В анархистическото движение съществуват различни начини за противодействие на
насилието.
» » » продължава на страница 12
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Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
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на цялото общество и да се
използва само от работниците или, иначе казано, от аграрните и промишлените сдружения. Личната свобода може да
се разшири максимално и да
се защити само когато принципът на кооперирането се
разшири отвъд отделните
работни места. Очевидно в
това отношение те споделят някои възгледи на Прудон. Промишлените конфедерации ще гарантират взаимното ползване на средствата за производство, които
са собственост на всяка от
тези групи и по взаимна договореност стават колективна
собственост на цялата федерация. По този начин федерацията на групите ще може да
регулира нивата на производството, за да посреща променящите се потребности на
обществото (Джеймс Гийом.
Бакунин за анархизма).
Тези анархисти споделят
поддържаното от мютюалистите работническо самоуправление на производството вътре в кооперативите,
но виждат средоточието на
взаимопомощта в конфедерациите на тези сдружения,
а не в пазара. Автономията и
самоуправлението на работното място са в основата на

всяко федериране, защото работниците в различните фабрики нямат никакво намерение да предадат извоювания
контрол върху средствата за
производство на някаква висша власт, наричаща се „корпорация” (Гийом. Пак там). Освен федерирането по отрасли, ще има и конфедерации
на различни отрасли и общности, натоварени със задачи,
които са извън изключителната компетентност или способност на всяка отделна отраслова федерация или имат
социален характер. Тук отново виждаме прилики с мютюалистките възгледи на Прудон.
Социалните
анархисти
споделят твърдото убеждение, че средствата за производство (освен използваните само от отделните хора)
трябва да бъдат обща собственост и отхвърлят виждането на индивидуалистите, че те могат да бъдат „разпродавани” от хората, които
ги използват. Както вече отбелязахме, доводът е, че ако
това бъде възможно, капитализмът и държавата могат
да си възвърнат позициите в
свободното общество. Други социални анархисти не са
съгласни с идеята на мютюалистите, че капитализмът
може да бъде реформиран в
безвластен социализъм чрез

въвеждане на взаимоспомагателни каси. За тях капитализмът може да бъде заменен
от свободно общество само
със социална революция.
Основната разлика между
колективистите и комунистите е във въпроса за „парите” след революцията. Анархокомунистите считат премахването на парите за задължително, докато анархоколективистите смятат, че
най-важното е премахването
на частната собственост
върху средствата за производство. Както отбелязва
Кропоткин, анархизмът на
колективистите представя
строй, в който всички необходими средства за производство са обща собственост на
трудовите групи и свободните комуни, но начините за разпределение на труда – комунистически или други – всяка
група определя сама за себе си.
Тоест, както при комунизма,
така и при колективизма производството е организирано
общо, чрез сдруженията на
производителите, но произведените блага се разпределят по различен начин. При комунизма всички потребяват
свободно, докато при колективизма е по-вероятно благата да се разпределят според
вложения труд. •
(следва)

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ
Тези книги и нови заглавия можете да купите в София от книжарница Нисим на бул. Васил Левски 59, Български книжици
на ул. Аксаков 10 и в книжарницата на бул. Дондуков срещу Първа английска гимназия. Книгите може да бъдат поръчани и изпратени от
Тодор Иванов – телефон за заявки и доставки 0896 613 727. При поръчка цената на всички книги е според
възможностите.
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Александър Наков. Досие на обект
№ 1218
Александър Наков. Статии (сборник
на Ал. Наков)
Антон Николов. Спомени
от „Отечеството” и „Чужбина”
Анхиела Граупера. Любовта
на малката безвластничка
Бойчо Огнянов. А бях само
на 17 години
Борислав Менков. Без бог,
без господар
Ганчо Петришки. Гняв
Гастон Левал. Събитието на века
Георги Божилов. Живот под черен
небосвод
Георги Божилов. Лични откровения
Георги Божилов. Българският преход
през погледа на един анархист
Георги Константинов. Емигрантски
спомени т. 3
Георги Константинов.
Антиистория Славянобългарска
Георги Константинов.
Революциите в селското стопанско и
изхранването на човечеството
Георги Константинов. Емигрантски
спомени т. 2
Георги Константинов. Емигрантски
спомени т. 1
Георги Константинов. Барутни
помисли
Георги Константинов. Адски
калейдоскоп т. 1
Георги Константинов. Адски
калейдоскоп т. 2
Георги Константинов. Свободата,
Санчо, е велико нещо
Георги Константинов. Напред и ако
пътят води към Голгота
Георги Константинов. Ставайте,
робове...
Георги Константинов.
Бакуниновата теория и практика
на Социалната революция
Георги Константинов. С думи
вместо с куршуми

25 Георги Константинов. Иде ли...
световната социална революция
26 Георги Константинов. Емигрантски
спомени т. 4
27 Георги Константинов. Краят
на държавата и капитала
28 Георги Константинов. Социална
революция или смърт
29 Георги Константинов. Възможна ли
беше съпротивата срещу ДС
30 Георги Константинов. Анархизмът
в 21 век
31 Георги Константинов. Anarchism
in 21 Century
32 Георги Хаджиев. История
на безвластническото движение
в България
33 Георги Хаджиев. Основи
на безвластието
34 Георги Хаджиев. Федерация
на автономните комуни в България
35 Георги Хаджиев. Вчерашни, днешни
и утрешни проблеми
36 Георги Хаджиев. Моят път, том
1и2
37 Георги Хаджиев. Проблемът
за организацията в анархизма
38 Георги Хаджиев. Стопанисването
на земите
39 Георги Хаджиев. Националното
освобождение и безвластният
федерализъм
40 Георги Хаджиев. Михаил Герджиков
41 Георги Хаджиев. Наш Път – сборник
статии
42 Георги Шейтанов (от и за него).
Целунат от смъртта
43 Евгени Волков. Христо Ботев
44 Желязко Петков. Спомени
за бъдещето
45 Иван Дръндов. Руската революция
в 1917
46 Илия Троянов. Интервю на Илия
Троянов пред Евроком
47 Константин Кантарев. Един
безвластник в лапите на властта
48 Кръсто Павлов. Спомени за Никола
Янкулов

49 Лъчезар Кръстев. Пуста кюския
50 Милош Зяпков. Милош Зяпков –
Събрани творби
51 Михаил Бакунин. Избрани страници
от и за него
52 Мъри Букчин. За преобразуването
на обществото или Екоанархизъм
53 Мъри Букчин. Спонтанност
и организация в революцията
54 Петър Манджуков. Предвестници
на бурята
55 Пиер Рамю. Заблужденията
на марксизма
56 Пламен Цолов. За общината
57 Протокол от конгреса. VII конгрес
на ФАБ
58 Пьотр Аршинов. Феноменът Махно
59 Пьотр Кропоткин. Взаимопомощта,
фактор на еволюцията
60 Пьотр Кропоткин. Хляб и свобода
61 Рудолф Рокер. Федерализъм
и централизъм
62 Рудолф Рокер. Национализъм и
култура, том 1 и 2
63 Рудолф Рокер. Крахът на руския
държавен комунизъм
64 Себастиан Фор. Отговор на една
вярваща
65 Стаменко Димитров. С поглед
към светлото бъдеще
66 Стефан Досев/Степан. В изгнание
67 Стефанка Христова. Аз и моят
живот
68 Стоян Цолов. Стоян Цолов – Спомени
69 Трендафил Марулевски. Отвъд
границите
70 Трифон Терзийски. Достоен живот
71 Федерация на анархистите
във Франция. Един проект за социална
революция
72 Федерация на анархистите
във Франция. Що е анархизъм
73 Христо Карастоянов. Записки
по исторически наивизъм
74 Христо Колев – Големия. Спомени
за израстването

АНАРХОКАЛЕНДАР

•

•
•

•

•

На 13 юли 1789 г. Шарлота
Корде убива Марат.

•

На 4 юли 1807 г. е роден известният италиански революционер Джузепе Гарибалди.

На 14 юли 1793 г. е превзета и
разрушена Бастилията в Париж.

•

На 5 юли 1905 г. умира френският анархист и теоретик,
видният географ Елизе Реклю.

На 15 юли 1922 г. в София умира легендарният анархист
Петър Ангелов Мазнев - Даскала.

•

На 17 юли 1892 г. умира италианският безвластник Карлос Кафиеро.

•

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

•

На 19 юли 1936 г. започва Испанската гражданска война.

•

На 20 юли 1936 г. при превземането на казармата в Таразанас е убит анархистът
Франсиско Асказо.

•

На 26 юли 1887 г. международният език Есперанто е представен 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 анархистът Асен Илиев Христов
прекарал дълги години в болшевишките концлагери.

•

На 31 юли 1906 г. избухва въстание на Кронщадските моряци.

На 1 юли 1876 г. Берн, Швейцария умира руският революционер и теорeтик на анархизма Михаил Бакунин.

На 6 юли 1934 г. в Париж умира анархистът революционер, “бащицата” Нестор Махно.

•

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

•

На 7 юли 1986 г. в Полски
Тръмбеш умира анархистът
Васил Тодоров – Народа, политически емигрант във Франция, прекарал дълги години
във фашистките и болшевишки затвори и лагери.

•
•

•

На 8 юли 1546 г. умира на кладата реформаторът Жорж
Вишар.
На 11 юли 1903 г. се състои
конгресът на Петрова нива
и е взето решение за избухването на Преображенското
въстание.
На 12 юли 1828 г. е роден руският революционер, философ, писател и литературен
критик Николай Гаврилович
Чернишевски.

Помощи за „Свободна мисъл”
1. Неизвестен извършител
2. Веселин Георгиев
3. Златко Златков, Нова Зеландия

400 лв
10 лв
400 лв

БАНКОВА СМЕТК А ЗА ПОМОЩИ:

ФАБ БЛАГОДАРИ

BG83 FINV 9150 1017 2511 15

ЗА ОКАЗАНАТА

Златко Тодоров Костадинов

ПОДКРЕПА

Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви и не
е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и затова
не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, написани
грамотно на стандартни машинописни страници – 30 реда
на страница, 55 знака на ред или набрани на компютър. Всеки
автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения!
Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

с а й т н а Ф А Б : 			
сайт на „Свободна мисъл”
и м е й л н а Ф А Б : 		

anarchy.bg
anarchy.bg/вестник
fab@a-bg.org

телефон за връзка с ФАБ

0896 613 727
адрес на редакцията
София, Ж К Н а д е ж д а , п о щ е н с к и к л о н 1 2 2 0 , п о щ е н с к а к у т и я 5 9

отговорен редактор

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

АБОНАМЕНТ 2021 СВОБОДНА МИСЪЛ
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.

Каталожен
номер
649
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ГЛЕДНА ТОЧКА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ ОТ ФРАНЦИЯ

За един анархизъм от 21 век
таник – б. ред.) Те могат да настройват народите един срещу друг, да ограбват труда и
да плячкосват природата, но
от нас зависи да намерим други форми на колективна организация, които да действат
за общото благо, без разлика
на народност, пол и всякаква
друга дискриминация. Ясно е,
че такива форми на организация не могат да съществуват
съвместно с класовото общество. Нашата перспектива е
категорично интернационализъм, равенство, самоуправление и федерализъм.

» » » продължава от страница 10

Защитата на
революционното движение
Изправено пред реакцията на
властта,
революционното
движение трябва да организира своята защита. Отбранителните действия трябва
да бъдат внимателно обмислени, приети и контролирани
от колектива, за да не се превърнат в стратегия на насилие (с „въоръжени крила”).
Накратко, оправдано насилие няма. Досегашният ред
обаче не може да бъде свален
само с мирни средства. Това
трябва да се предвиди от революционното движение, за да
не изгуби главната си цел: отнемане на собствеността на
експлоататорите, премахване на държавата и незабавно
създаване на федерално организирано, самоуправляващо се
общество.
Често ни питат дали все
пак си струва? Революцията
не е ли твърде опасно начинание? Вместо да рискуваме пълен разгром, не е ли по-добре да
се задоволим с частични победи и „умерен прогрес в рамките на закона”? С други думи, да
се простим с революционните
амбиции в полза на „радикалния
реформизъм”, на социалните
борби за постепенно намаляване на господството и експлоатацията.
Въпросът изобщо не стои
по този начин. Първо, в историята има моменти, когато
социалното движение се оказва в силна позиция и представлява неприемлива опасност
за властта. Тогава не социалното движение избира момента 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 планирани от никого. Нещо повече, страхът от прекосяването на чертата, от която няма
връщане назад, често е пагубен за социалните движения.
Веднага ни идва на ум стъписването на непокорните роби
на Спартак пред Рим през I век
пр. н. е. Тези колебания имат покатастрофални последици от
революционните опити, доведени до край, дори той да не е
желаният. Да обобщим – спонтанността на революционните явления ни забранява да
мислим за тяхното „програмиране”. Нито една организация,
нито една партия не може да
претендира, че може да започне или да забави революцията.
От друга страна, ние я искаме,
защото тя е единственият
начин да се сложи край на експлоататорската система и
нейното насилие. Нашата работа е да дадем на революцията всички шансове за успех и
когато удари нейният час, да
може да даде решителен отпор на контрареволюционните партии и реакцията на държавата. Никой риск не е по-го-

Кураж! Всичко тепърва
предстои
лям от заблудата, че можем да
живеем в мир, без да понасяме
ударите на авторитарното
общество. Дори малцина все
още да се „спасяват поединично”, отстъплението само увеличава всеобщата мизерия. Социалните борби рано или късно ще се възобновят и сблъсъците с буржоазията ще бъдат
още по-жестоки. От нас зависи те да не останат напразни – поредните трусове, които ни запращат отново в обществото на неравенството,
на смазването на личността.
Ние се хвърляме в революционния водовъртеж, за да завоюваме пълната си свобода.

Ненасилствено пряко
анархистко действие
Да не си заравяме главата в
пясъка – насилието е навсякъде около нас. Днешният свят е
изтъкан от насилие от всякакъв вид: насилие в самоотбрана, историческо насилие, „очистително” насилие, ритуално
насилие, племенно насилие, религиозно насилие, фанатично
насилие и насилие на слабите.
За революционерите последното е източникът на свободата. Ние сме съгласни с Кропоткин, че взаимопомощта е основен фактор за оцеляването на
човечеството. Това не решава нищо, но все пак ни подтиква към едно прекъснато досега разсъждение върху цялото
анархистическо движение.
Използването на революционно насилие поставя основния въпрос какво да съборим и
как да го направим днес? Ако
властта е в ръцете на онези,
които я упражняват „в името на народа”, трябва да добавим към тях тези, които чакат своя ред, и онези, които
участват в сложната игра на
електоралната въртележка за
тази власт: различните лобита, обръчи от фирми, местни,
браншови, регионални, международни институции, да не говорим за асоциациите, които
са станали придатък на държавата. Да добавим технократите 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, дронове? Ще стигнем ли до химическо, биологично и дори атомно оръжие?
Ще трябват пари, за да се
купят необходимите оръжия и
арсенали от омразните търговци на смъртта. По дефиниция
революционерите са бедни.
Намирането на пари ще доведе до компромиси с финансисти, 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 нарастващото усъвършенстване
на техниките за наблюдение
и репресии революционната
стратегия вече по начало не
може да бъде пряка конфронтация с врага на терен, където
той е най-силен.
Има много демонстрации и
движения без насилие. Именно
тези демонстрации всички –
и медиите, и революционерите – наричат „ненасилствени”.
През последните десетилетия в най-различни варианти
се развиват преки действия,
квалифицирани като гражданско неподчинение. Да си припомним, че още на 9 октомври
1909 г. вестник „Индустриални работници” отправя призив в САЩ: Търсим мъже да напълнят затворите в Спокейн.
Става дума за това хиляди активисти да се съберат в града, да се качат на сандъци за
сапун и да държат речи, което
тогава е наказуемо нарушение
на „обществения ред”. Затворите се напълват и това принуждава общинските власти
да вдигнат забраната. Има и
други примери. За много анархисти колективното приемане на такива методи е скъсване с определено минало. За други е направо предателство.
Анархизмът обаче не е вкаменелост.
Както теоретично, така и
практически, тези начини на
действие заслужават да бъдат проучени по-добре. Трябва да се отбележи, че тези
методи са отворени за всички – мъже, жени, деца, възрастни хора, инвалиди и пр., – защото не се сформират специа-

лизирани бойни групи и въоръжен елит. Когато не се задействат отбранителните рефлекси на въоръжената власт,
колективното самоуправление може да се упражнява безпрепятствено.

Бъдещето на
човечеството е извън
националната държава
Днес човечеството е изправено пред опустошенията на
глобализираната икономика,
демографските взривове, последиците от изменението
на климата, консуматорското общество, култа към производството и плячкосването
на природата.
Конкуренцията между различните национални работнически класи е факт и тя се изостря. Всеки опит за съпротива на корпоративно или национално ниво е обречен на неуспех и – което е по-лошо – подклажда нови форми на политически авторитаризъм, захранван с ксенофобия, патриотизъм, протекционизъм и други
изтърсаци на фашизма от миналото.
Страните от Севера напразно въвеждат всевъзможни разпоредби, за да попречат на мигрантите. Това, от
което те бягат, обаче е много по-страшно от морските
ветрове, бодливите мрежи по
европейските и американските граници и бежанските лагери. Отказът да се прилагат
политики за приемане на мигрантите е поредният крещящ
пример за лицемерието на националните държави, които
отричат своята историческа
отговорност за войните, диктатурите, колониализма и империализма.
Климатичните и екологичните промени изискват мащабни действия, на които правителствата не са способни.
Въпреки че те вече се обсъждат на глобално ниво, държавите продължават да спорят
единствено за своята конкурентоспособност на световния пазар. (Това те го могат
и толкова им стига акълът –
първо е най-важен покерът, а
когато работата стане дебела – местата в лодката на Ти-

Най-значимите борбени движения от края на 20 и началото
на 21 век успяват да скъсат
със своите предшественици, като съхраняват техните
ценности и цели. Международното анархистическо движение съумя да открие преливане на практики с анархистически характер, да обнови и
разшири своите зони на влияние, своята мисъл и действие.
След бунта на Сапатистите в
Мексико през 1994 г., завзетите от работниците фабрики
в Аржентина, антиглобализационното движение от началото на нашия век, „Окупирай
Уол Стрийт” в САЩ, кварталните събрания „15-М” в Испания, бунтовете в Гърция и Тунис, кюрдското движение в Рожава, „Зоните за отбрана” ZAD
като тази в Нотр Дам де Ланд,
анархизмът вдъхновява борбите срещу капитализма, политическото, икономическото,
половото и всяко друго господство. Някои от тях не се вписват в класическите определения за класова борба, но са от
съществено значение за освобождението на всички хора.
Движението за опазване на
околната среда преоткрива
класиците на анархизма. Техните творби днес се четат далеч извън кръга на „посветените”: Елизе Реклю, Пьотр Кропоткин, Мъри Букчин и други
обогатяват съвременните алтернативни култури. Отслабналото влияние на марксизма
освобождава пространство,
където известни интелектуалци като Норман Баяржон,
Ноам Чомски, Дейвид Гребер и
други отразяват социалните
процеси от анархистическа
гледна точка и съживяват нашата култура.
Анархистическите идеи и
днешните практики в анархистически дух предлагат нов поглед и оригинални решения за
безизходицата на работническото движение – в миналото
и днес, на изток и на запад, на
север и на юг, – защото крият
огромен потенциал за скъсване с доминиращата логика на
капитализма и държавата. Те
показват възможен път напред за всички, които днес се
борят за по-добро бъдеще на
човечеството. •
ФАФ (Fédération Anarchiste)

