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Анархия, анархизъм. 
Въпроси и отговори
Какви „зелени анархизми“ има? Връз-
ките между анархизма и екологични-
те движения

Репресиите в Беларус
Репортаж от нашите другари от 
Анархисткия черен кръст за безчин-
ствата и борбата срещу диктату-
рата на Лукашенко

Робите плащат на 
господарите
Свободата, братството и равенство-
то не се отнасят за робските коло-
нии на Френската република

Що е 
анархокомунизъм?
История, философия, социология и 
икономика на анархокомунистиче-
ския проект

Незападните 
анархизми
Борбеността и интернационализма 
на безвластниците в Азия, Африка и 
Латинска Америка

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

България и пътят пред нас
Н А С Т Р О Е Н И Я  И  И Д Е И  В  А Н Т И А В Т О Р И Т А Р Н И Т Е  С Р Е Д И

Публикуваме текста като пока-
на за дискусия, без съкращения, с 
минимални корекции. Автентич-
ният език на автора е запазен.

СМ

За ситуацията в България 
и пътят пред нас

Настоящият текст изразя‑
ва личното мнение на автора, 
част от колектива на социален 
център Фабрика Автономия. 
Макар и да не е колективно дело, 
той в голяма степен отразява 
възгледите на Фабрика Автоно‑
мия, тъй като е основан на ба‑
зовите ѝ ценности и принципи 
и разглежда основните въпроси, 
представени в това изложение, 
през антиавторитарна, анар‑
хистка призма.

Политическата ситуация 
у нас към септември 2021 г.

Към момента на написване на 
този текст 46‑ото Народно 
събрание се намира в заключи‑
телните си седмици и на стра‑
ната предстоят трети парла‑
ментарни избори в рамките на 
половин година. България се на‑
мира в ясна социална, икономи‑
ческа и политическа криза без 
наличие на редовно правител‑
ство над половин година.

Въпреки че ако прочетем 
предизборните програми на 
парламентарно представените 

партии, ще открием, че всич‑
ки до една са солидно десни, тези 
партии не са в състояние да се 
разберат и да съставят редовен 
кабинет. Кризата на предста‑
вителната демокрация ста‑
ва още по‑очевидна ако обърнем 
внимание на дебатите, споро‑
вете, караниците и обидните 
реплики, отправяни в Народно‑
то събрание всекидневно. Дока‑
то по време на последния ман‑
дат на ГЕРБ до пролетта на 
тази година, представителна‑
та демокрация беше в нокда‑
ун поради авторитарния начин 
на действие на властта и пред‑
ставляваше притурка към ми‑
нистър‑председателя, то от 
парламентарните избори през 
април тази година насам пред‑
ставителната демокрация не 
функционира по‑скоро поради 
неспособността на самите на‑
родни представители да я осъ‑
ществяват.

В този смисъл в момента 
България не представлява пар‑
ламентарна република и изгле‑
дите за завръщане към някаква 
функционираща форма на пред‑
ставителна демокрация из‑
глеждат слаби.

През изминалите месеци и 
от ляво, и от дясно се чуха мно‑
го гласове, призоваващи за съз‑
даване на истинска, автентич‑
на лява партия (едва ли някой 
има илюзии, че БСП е нещо по‑
различно от дясна, все по‑кон‑

сервативна и олигархично оц‑
ветена партия). Основните до‑
води в тази посока са липсата 
на дебати и още повече на лява 
позиция по ключови теми (като 
неравенството например, но не 
само). Онези, които желаят да 
видят истинска лява партия, 
заявяват, че с нейната поява ще 
бъде възстановен смисленият 
диалог в рамките на предста‑
вителната демокрация.

Това е невярно. Да, автен‑
тична лява партия у нас няма. 
Да, появата ѝ може да раздви‑
жи политическото блато. Да, 
ако тя идва от долу нагоре, а не 
по добре познатия ни месиан‑
ски начин, това би било полезно 
в някаква степен. Като анти‑
авторитарни хора, анархисти 
обаче ние не храним илюзии, че 
подобна партия би могла да по‑
стигне автентична, качестве‑
на промяна за хората и да пови‑
ши качеството на живот.

Измежду многото приме‑
ри в историята на представи‑
телната демокрация ще бъде 
посочен само един единствен  – 
Сириза в Гърция. Тази лява пар‑
тия бе създадена именно от 
долу нагоре, в немалка степен 
с активното участие и помощ 
на хора от активистките сре‑
ди, които виждаха в нея шанс за 
промяна. След като успя да спе‑
чели парламентарните избори в 
началото на 2015 г. с ясния ман‑
дат от избирателите за про‑

тивопоставяне на междуна‑
родните кредитори и изкарване 
на страната от икономическа‑
та криза чрез леви мерки и поли‑
тики, Сириза отстъпи от тези 
си обещания и прие третия Ме‑
морандум на ЕС за гръцкия дълг. 
В крайна сметка Сириза падна 
от власт, разцепи се и на власт 
след тях дойдоха десните Нова 
Демокрация. Така пътят на 
Сириза приключи, без да изпълни 
нито едно от обещанията си.

Този пример ясно показва, че 
пътят за качествена, систем‑
на промяна и подобряване на ка‑
чеството на живот на хората 
не следва да включва партийно 
строителство и влизане в схе‑
мата на представителната де‑
мокрация, ако искаме да извър‑
вим този път успешно. Необ‑
ходими са други пътища, кои‑
то ще бъдат обект на анализ 
в последващите части на този 
текст.

Икономическата 
ситуация в страната към 
септември 2021 г.

Въпреки че основните макро‑
икономически показатели у 
нас бележат подобрение спря‑
мо 2020 г., особени поводи за оп‑
тимизъм няма. Страната ни 
продължава да е с изключител‑
но високи нива на неравенство 
и бедност, като тези ключови 
проблеми бяха адресирани дори 

и от МВФ. Видимо е, че цените 
на стоките от първа необходи‑
мост се повишават. Бедността 
и неравенството ще се задъл‑
бочават както поради пробле‑
мите, свързани с коронавиру‑
са, така и поради изключител‑
но десния политически пейзаж 
у нас и нежеланието на всички 
политически сили да предприе‑
мат дори и малка крачка вляво 
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и така да адресират тези про‑
блеми.

Въпросът за реформа на 
крайно несправедливата данъч‑
на система у нас, която ощетя‑
ва мнозинството хора и обла‑
годетелства горните слоеве на 
обществото, не стои на дневен 
ред и изглежда това ще продъл‑
жи въпреки някои усилия през 
последните години. Резултат 
от това ще бъде именно покач‑
ване на и без това големите не‑
равенство и бедност.

Промяна на икономическия 
модел у нас, основан в огромна 
степен на усвояване на еврос‑
редства, не се вижда на хори‑
зонта. Преките чуждестранни 
инвестиции (чието привличане 
беше основен довод за налагане 
на настоящата несправедлива 
и деструктивна за обществото 
данъчна система) са на изклю‑
чително ниски нива. По този 
начин икономическата систе‑
ма у нас се оказва под формата 
на усвояване на милиардите на 
обикновените европейски данъ‑
коплатци от местния олигар‑
хичен елит чрез различни схе‑
ми и методи. Това представлява 
огромно прехвърляне на публи‑
чен ресурс в частни ръце, в ре‑
зултат на който почти всички 
губят, а печели една ограниче‑
на класа на едри капиталисти. 
Дори и скорошните мерки, сиг‑
нали и пр., които се опитват да 
ограничат някои от тези прак‑
тики (онези, които са считани 
за корупционни, но не и самия 
порочен модел в цялост), не да‑
ват изгледи за качествена про‑
мяна на модела, а само за замяна 
на „гнилите ябълки“ с предпо‑
лагаемо пресни такива. Основна 
причина за това е доминиращо 
десният наратив у нас.

Дори скорошното увели‑
чение на минималната пен‑
сия изглежда повече предизбо‑
рен трик, а не реално желание 
за изваждане на нашите роди‑
тели от крайна бедност, тъй 
като финансовата осигуреност 
на подобна мярка през следва‑
щата година е неясна (за разли‑
ка от бъдещето на сделки като 
тази със самолетите F‑16, кои‑
то костват на страната ни 
милиарди). Други мерки за бор‑
ба с неравенството и бедност‑
та не може да се коментират, 
тъй като очевидно те не са в 
дневния ред на участващите в 
представителната демокрация 
у нас в момента.

В този смисъл  – и с оглед на 
предстоящите нови вълни на 
коронавирус1, бъдещето на бъл‑
гарската икономика не изглеж‑
да никак розово. В допълнение 
към това изглежда нереалисти‑
чно да очакваме някой от поли‑
тическите играчи у нас да поеме 
курс към качествена промяна и 
дори малко притъпяване на ка‑
питалистическите противо‑
речия и техните разрушител‑
ни за обществото ни последици. 
Дори да се появи такъв нов по‑
литически играч, това не е га‑
ранция за подобна промяна, как‑
то посочихме по‑рано. Тъкмо 

обратното, неспособността на 
анти‑ГЕРБ десните партии да 
сформират правителство съз‑
дава вакуум, който е вероятно 
да бъде зает от националисти‑
чески антиваксърски формиро‑
вания като „Възраждане“ или 
пък отново подем на ГЕРБ.

Гражданското общество и 
активистките движения у 
нас днес и пътят напред

Докато миналото лято и есен 
станахме свидетели на силна 
протестна вълна, през тази го‑
дина подобни граждански нади‑
гания няма. Участието на раз‑
лични антиавторитарни ак‑
тивисти в протестите не до‑
веде до адресиране на ключови 
структурни проблеми и про‑
тиворечия в представител‑
ната демокрация и капитали‑
зма, нито до извеждане на пре‑
ден план на нов наратив и път 
на по‑широко обществено ниво. 
Поради фундаментално апо‑
литичното естество на тези 
протести и дори активно про‑
тиворечивите послания, кои‑
то се чуваха от участници‑
те (като например хомофоб‑
ски и сексистки псувни, призи‑
ви за „образователен ценз“ на 
изборите), и цялостната лип‑
са на солидарност и чувстви‑
телност към социалните, сис‑
темни и политически корени 
на проблемите, срещу които се 
протестира, подкрепата ни на 
тези протести до голяма сте‑
пен се усещаше като неумест‑
на и безсмислена, освен за едно – 
разпространяване на листов‑
ки с опростен анализ именно на 
тези неща. Макар да няма как 
да се измери въздействието на 
тези материали върху нагласи‑
те на хората, едно стана ясно 
от самите интеракции с тях – 
съществува огромна жажда за 
други, по‑дълбоки прочити и 
дискусии на проблемите. Край‑
ният резултат от едни анти‑
правителствени протести не 
беше дори и оставка на прави‑
телството и на главния про‑
курор. В този смисъл тези про‑
тести са по‑скоро неуспешни 

за обществото ни. Те са успеш‑
ни единствено за онези полити‑
чески субекти, които оглавиха 
протестите, канализираха не‑
доволството и го превърнаха в 
електорална подкрепа. Отвъд 
спечелването на депутатски 
заплати обаче, други трайни 
смислени ефекти към момента 
няма. С оглед на евентуални‑
те не особено по‑различни ре‑
зултати от следващите избори 
и факта, че десните идеи и по‑
литики, изповядвани от всич‑
ки партии, са причина, а не ре‑
шение за бедността, неравен‑
ството, здравната и екологич‑
ната криза и пр., за пореден път 
ставаме свидетели на добре по‑
знат сценарий, в който една 
дясна власт сменя друга дясна 
власт (пък била тя и по‑морал‑
на и честна – бедните не се ин‑
тересуват дали онези, които ги 
правят по‑бедни, са повече или 
по‑малко морални, каквото и да 
стои зад думата „морал“ днес).

На по‑ниско ниво в обще‑
ството ставаме свидетели на 
по‑притеснителни за нас про‑
цеси.

На първо място, коронави‑
русът засили разпада на обще‑
ството и разрушаването на и 
без това силно отслабената со‑
циална кохезия. Ограниченията, 
локдауните и т.  нар. здравни 
мерки засилиха тенденцията 
за увеличаване на дистанцията, 
дори пропастта между хората 
като активни социални съще‑
ства. В името на солидарност‑
та и грижата за другите бяхме 
принудени да се отдалечим още 
повече едни от други, както 
в буквален, така и в преносен 
смисъл. Коронавирусът засили 
и без това ясната тенденция 
на прехвърляне на все по‑голяма 
част от живота ни от реалнос‑
тта, от живия живот в кибер‑
пространството. Не следва да 
имаме илюзии, че качествена и 
радикална социална промяна са 
възможни онлайн. Необходимо 
е отново да намерим път едни 
към други, като тук ключо‑
ва роля могат да имат различ‑
ни прогресивни социални прос‑
транства.

Коронавирусът създаде ог‑
ромни пречки и пред самото 
съществуване на различни ак‑
тивистки социални простран‑
ства. Локдауните и ограниче‑
нията ни изправиха пред не‑
възможност да осъществяваме 
дейността си. За самофинанси‑
рани пространства като Фа‑
брика Автономия например, ако 
не невъзможно, то набиране‑
то на средства за продължава‑
не на дейността в бъдеще е все 
по‑трудно.

На второ място, за поре‑
ден път наблюдаваме канали‑
зиране на автентично, грасру-
утс (самоорганизирано от долу 
нагоре) социално недоволство 
(по различни теми като соци‑
ално неравенство, права и ус‑
ловия на труд, права на жените 
и феминизъм, социална еколо‑
гия, ЛГБТИ борби, антирасизъм, 
права на животните и пр.) в 
НПО‑коловоза2. Различни грасру-
утс активистки групи, които 
стартираха активна дейност 
през миналите години, лека по‑
лека се вкараха в проектна‑
та логика на усвояване на сред‑
ства, осъществяване на пред‑
варително рамкирана от доно‑
рите дейност и последващо от‑
читане на финансите именно 
пред тези, които създават про‑
блемите, срещу които „уж“ те 
се борят. Така в тяхната доп‑
реди това строго активистка 
дейност бяха вкарани различни 
други административни и бю‑
рократични дейности, които 
изземват от времето им, кое‑
то по принцип и изначално би 
следвало да е посветено на ка‑
чествена прогресивна социал‑
на промяна. За тази опасност 
анархистите винаги са пре‑
дупреждавали през годините. 
Арундати Рой също ни напомня 
непрестанно в последните бли‑
зо 20 години за голямата опас‑
ност на кооптирането на ав‑
тентичния активизъм и НПО-
изацията на съпротивата. Тя 
пише, че повечето големи НПО се 
финансират и покровителстват 
от агенции за развитие и помощ, 
които са от своя страна финан-
сирани от западни правителства, 

Световната банка, ООН и някои 
мултинационални корпорации. И 
още: НПО създават впечатление-
то, че запълват вакуума, оста-
вен от абдикиралата държава. Те 
променят обществената психи-
ка, превръщат хората в зависими 
жертви и притъпяват острието 
на политическа съпротива. Те са 
станали арбитрите, интерпре-
таторите, фасилитаторите. Те 
са това, което ботаниците биха 
нарекли индикативен вид. Сякаш 
колкото по-голямо е опустоше-
нието, причинено от неолибера-
лизма, толкова по-голяма е инва-
зията на неправителствени ор-
ганизации.

Тъй като в дългосрочен план 
неправителствените органи-
зации са отговорни пред своите 
финансови донори, а не пред хо-
рата, сред които работят, как‑
то и поради това, че за да спе‑
челят финансиране изобщо, се 
налага вписване на дейността 
по НПО‑модела и употреба на 
либералния, лишен от автен‑
тична и радикална критичност 
език, канализирането на съпро‑
тивата отдалечава активис‑
тките групи, вкарани в НПО‑
модела, от автентичната им 
крайна цел  – реална прогресив‑
на промяна. Така НПО‑тата 
подменят дневния ред на со‑
циалните борби и пречат да се 
достигне до корена на пробле‑
ма (а именно властта, авто‑
ритарността и техните фор‑
ми в днешния свят  – предста‑
вителна демокрация и капита‑
лизъм). Те няма как да насърча‑
ват активни действия срещу 
тези корени, тъй като имен‑
но от тези корени зависи фи‑
нансирането им, тоест тях‑
ното съществуване. Така бор‑
бите остават на ниво отделни 
изолирани идентичностни по‑
литики, а когато все пак се го‑
вори за „пресеченост“ на борби‑
те, това рядко включва осъзна‑
тост за идеологическите коре‑
ни на тези пресичания и остава 
повърхностният стремеж към 
„разнообразие“ (diversity) по мо‑
дела на „представителната“ 
демокрация, като и в двете се 
цели издигане на индивиди (по‑
някога групи) в една несправед‑
лива система, вместо коренно‑
то ѝ преобразяване. Позицията 
за вредата на идентичностни‑
те политики по принцип, спо‑
деляна от различни консерва‑
тивни и десни кръгове (макар и 
някои от тези кръгове по абсо‑
лютно непонятни за нас при‑
чини и против всякаква здрава 
логика да наричат себе си леви, 
анархистки или антиавтори‑
тарни) е изцяло погрешна. НПО‑
изирането на съпротивата оба‑
че е пречка пред постигането на 
интерсекционалност в борбите 
и правят съпротивата беззъба 
и целяща козметични, законо‑
ви промени, които много лесно 
ерозират и изчезват с идване‑
то на власт на някой друг. Ка‑
нализирането и раздробяването 
на активизма само в отделни 
различни направления (фемини‑
зъм, ЛГБТИ, екология, права на 
животни) изгубва фокуса към 

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

България и пътят пред нас
» » » продължава от страница 1

» » » продължава на страница 3

Бедните не се интересуват 
дали онези, които ги правят 
по-бедни, са повече или по-

малко морални, каквото 
и да стои зад думата 

„морал“ днес



септември 2021, брой 9 3

цялото. Всички тези отделни 
идентичностни борби са про‑
явления на проблеми, породени 
от социалното неравенство, и 
всички те са част от това, кое‑
то преди се наричаше класова 
борба. Това, разбира се, е валидно 
не само за НПО.

Честно като причина за НПО‑
изирането на различни колек‑
тиви се посочва необходимост‑
та от средства за дейност, кои‑
то средства без грантове няма‑
ло как да се осигурят. Това обаче 
също е грешно. Самият факт, че 
Фабрика Автономия оцеля фи‑
нансово два локдауна от март 
2020 до днес (почти година и по‑
ловина), единствено и само бла‑
годарение на свободни дребни да‑
рения, показва, че средства мо‑
гат да бъдат намерени.

Това, което е по‑трудно да 
се намери, както се оказа, не са 
пари, а активни прогресивни 
борбени хора. Съчетанието от 
коронавируса и НПО‑изирането 
изцедиха автентичните само‑
организирани движения от тех‑
ния чисто човешки потенциал, 
който беше или блокиран поради 
мерките, или въвлечен в кръго‑
врата на писане, правене и от‑
читане на проекти, а често и 
двете. Това създава двойнстве‑
на ситуация. От едната стра‑
на имаме индивиди и колекти‑
ви, които действат активно 
(доколкото им позволяват мер‑
ките към дадения момент), но 
са рамкирани отвън от свои‑
те донорите и така огранича‑
ват дейността и критиките си 
до приемливото за системата и 
нейните агенти (богати капи‑
талисти‑филантропи, агенции 
за помощ, западни правител‑
ства, корпорации) ниво. Те, как‑
то отбелязахме, са фокусирани 
върху реформи и законодателни 
промени, които бързо могат да 
ерозират, създавайки безкраен 
водовъртеж и надпревара вътре 
в рамките на самата система, 
която ние като анархисти виж‑
даме като корен на проблеми‑
те ни. От друга страна имаме 
смаляващи се антиавторитар‑
ни колективи, които са таки‑
ва именно заради прехвърляне‑
то на сили към проектната ло‑
гика, финансовия натиск в опит 
да свържеш двата края, а също 
и заради коронавируса и после‑
диците от него, разбира се. Това 
води до ситуация, в която соци‑
ални центрове са поддържани 
от минимален брой хора, дока‑
то добре финансирани колекти‑
ви могат да се окажат в ситуа‑
ция да няма работа за вършене 
от всички.

Тогава какъв е пътят 
напред?

Отговорът на този въпрос не 
е напълно ясен, но е наличен со‑
лиден набор от идеи, примери и 
добри практики, които са дава‑
ли плод през годините.

С оглед на политическите, 
икономическите, социалните, 
здравните и екологичните кри‑
зи и предизвикателства пред 

нас, може да бъдат отбелязани 
някои важни насоки за бъдещи 
действия.

Първо, необходимо е осъз‑
наване на факта, че както из‑
глежда коронавирусът ще ос‑
тане част от живота ни още 
дълго време. Необходимо е да па‑
зим себе си и околните, но да на‑
мерим начини за продължава‑
не на дейностите ни в новите 
условия. Коронавирусът със си‑
гурност допринася за задълбо‑
чаващото се отчуждение в об‑
ществото, чиято изначална 
причина в модерния свят е ка‑
питалистическото разделение 
на труда и начин на производ‑
ство, както и в по‑ново време 
виртуалните забавления и со‑
циални мрежи. Солидарността 
и взаимопомощта, които тряб‑
ва да противопоставим на тези 
тенденции, не може да се огра‑
ничават до социална дистанция 
и затваряне вкъщи. Автентич‑
ната радикална социална про‑
мяна не може да дойде без сре‑
щи в живия живот, на улица‑
та и няма да бъде осъществе‑
на само чрез постове и стори-
та в социалните мрежи и зуум‑
конференции (макар и те да са 
част от образователната ни 
дейност).

Второ, необходимо е заздра‑
вяване и разрастване на анти‑
авторитарните ни, самоорга‑
низирани колективи и иници‑
ативи отвъд НПО‑логиката. 
Ако желаем да постигнем ка‑
чествена и дълготрайна промя‑
на, трябва да преосмислим при‑
оритетите си и (поне според 
нас) да преместим фокуса си от 
проектната работа обратно 
към автентичния активизъм. 
Разбира се, всеки е свободен да 
участва в дейностите, които 
желае, но не можем да не при‑
знаем факта, базиран на години 
опит, че докато често различ‑
ни НПО‑та изчезват скоро след 
спиране на грантовете, различ‑
ни антиавторитарни иници‑
ативи продължават да стоят 
изправени въпреки кризисните 
ветрове и то разчитайки имен‑
но на солидарност и взаимопо‑
мощ, а не на грантове.

Трето, като следствие от 
предходното, необходима е за‑
дълбочена и усилена работа по 
отношение на поставяне на ма‑
сата на общественото внима‑
ние на корените на проблеми‑
те ни. Само с адресиране на по‑
рочния авторитарен, властови 
модел, чиито проявления в гло‑
бален план са представител‑
ната демокрация и капитали‑
змът (но също и централизи‑
раното планиране от съветски 
тип!), и представяне на алтер‑
нативи можем да привлечем 
вниманието към алтернатив‑
ни, устойчиви модели за разви‑
тие на обществото и запазва‑
не на планетата и другите би‑
ологични видове. Тази задача се 
затруднява както от домини‑
ращия десен, индивидуалист‑
ки, егоистичен и циничен нара‑
тив, така и от проектния, НПО 
наратив, който е ограничен в 
това какво може и му е позво‑
лено да адресира като пробле‑
ми и предложи като решения. 
Дейностите по реализиране на 
тази задача могат да придоби‑
ят различни форми и носите‑
ли, съобразени с реалностите 
на XXI век.

Четвърто, необходимо е за‑
пазване и разрастване на акти‑
вистките пространства, кои‑
то дават поле за израстване и 
реализиране на алтернативи 
на настоящата система. Към 
днешна дата едно от крат‑
ко просъществувалите соци‑
ални пространства в София ще 
затвори скоро врати. Фабри‑
ка Автономия продължава да 
съществува, но месец за месец 
с ограничена дейност и не на‑
пълно ясно бъдеще. Простран‑
ството на Храна, не война – Со-
фия наскоро бе разбито и обра‑
но, малко след като се премес‑
ти на поредната нова локация. 
И отново, тъй като радикал‑
ната социална промяна може да 
стане само в живия живот, а не 
онлайн, подобни пространства 
са ключова инфраструктура, 
гръбнак на бъдещи съпроти‑
вителни движения. Неслучай‑
но годините, в които в София 
нямаше такива пространства, 

бяха трудни и по‑скоро ерози‑
ращи движенията, но и обще‑
ството ни като цяло.

Пето, във връзка с предход‑
ното, необходимо е да възвър‑
нем борбеността в движение‑
то си. Никой никога не е казвал, 
че всичко трябва да бъде винаги 
сериозно и скучно. Трябва обаче 
да ни е ясно, че чрез партита и 
забавление можем да помогнем 
на себе си и близките ни в чис‑
то личен план, може би да при‑
влечем нови хора, но не и да реа‑
лизираме сериозна промяна. DIY 
забавленията следва да вървят 
ръка за ръка с борбеността и 
целеустремеността, но не мо‑
гат да бъдат основен фокус, ако 
искаме нещо повече.

Шесто, необходимо е да се 
завърнем в живия живот и на 
улицата. Тенденцията за прех‑
върляне на все по‑голяма част 
от активизма в онлайн прос‑
транството съществуваше 
още преди коронавируса, но той 
я засили неимоверно. Паралел‑
но с това думи като „протест“ 
и „стачка“ бяха изпразнени от 
съдържание. Днес всеки може и 
прави протести и контрапро‑
тести за какво ли не  – от ав‑
тентични социални искания 
(често парирани чрез новоот‑
критата от властта форму‑
ла на „контрапротеста“), през 
5G и кемтрейлс, до международ‑
ното положение. Наблюдаваме 
парадоксални ситуации, в кои‑
то работодатели казват, че ще 
стачкуват, искайки още пове‑
че облекчения, либерализации 
и чисти подаръци под форма‑
та на обществени средства за 
частния им бизнес и личния им 
джоб. Важно е да се отбележи и 
че това работодатели да стач‑
куват е изключително пара‑
доксална ситуация. Стачката 
винаги е била метод на борба на 
работниците срещу техните 
работодатели. Стачката e вид 
протест и форма на общест‑
вено недоволство и натиск от 
страна на различни обществе‑
ни групи, най‑често наемни ра‑
ботници, най‑често върху ра‑
ботодателя, за постигане на 
различни цели, най‑често свър‑

зани с условията и заплащане‑
то на труда. Тя е сред формите 
на организиран от работниче‑
ските синдикати протест. Не‑
обходимо е не да изоставим на‑
пълно онлайн пространство‑
то, а да подходим мъдро по от‑
ношение на използването му, 
когато и доколкото това е по‑
лезно за реализиране и постига‑
не на целите ни.

В обобщение може да се за‑
ключи, че дълбоките системни 
проблеми пред нас могат да бъ‑
дат наистина решени само чрез 
дълбоки, радикални, коренни 
промени в обществото и сис‑
темата, която ни заобикаля. 
Времената, в които се намира‑
ме, са вероятно по‑трудни от 
това, което много от нас са си 
представяли. Никога никой от 
нас обаче не е хранил илюзията, 
че нещо ще бъде лесно и бързо. ◼

Петър
Редакция:

Фабрика Автономия

Бележки

1 По отношение на коронавиру-
са трябва да се отвори една скоба. 
По всичко изглежда, че този ви-
рус няма да изчезне скоро от жи-
вота и обществото ни. Различни-
те по степен локдауни показаха, че 
имат ефект, който обаче за съжа-
ление е краткотраен и дава глът-
ка въздух на здравната система, 
но вкарва обществото ни в поро-
чен цикъл от затваряне и отва-
ряне с неизвестен край, но с ясни 
последици не просто върху иконо-
миката, а и върху човешката пси-
хика. От друга страна, ваксинира-
нето у нас върви с бавни темпо-
ве поради разнообразни причини. 
Дори то обаче не носи пълна гаран-
ция, не толкова заради факта, че 
ваксините предпазват от теж-
ко протичане, хоспитализация и 
смърт, а не от заразяване и преда-
ване на вируса на други, а поради са-
мия характер на вируса. Мутации-
те, новите щамове и оказалата 
се отслабваща във времето сила 
на защитата предопределят сце-
нарий, в който ваксинациите ще 
трябва да бъдат периодични като 
при сезонния грип (а не както при 
заболявания като туберкулоза, 
шарка и други). Това отново пред-
ставлява прехвърляне на огромен 
публичен ресурс в частните ръце 
на фармацевтичната индустрия, 
чийто финансов и икономически 
ефект е ясен, но здравният за мо-
мента не ни е известен напълно. 
Изглежда сякаш като общество 
ще трябва да намерим начини да 
живеем с тази зараза, опитвайки 
се едновременно да бъдем солидар-
ни и да пазим живота на другите, 
но и да не се отказваме от живота 
си и да не продължаваме ерозията 
на и без това крехките и отслабе-
ни поради дясната мантра всеки за 
себе си основи на обществото ни.

2 Освен типичните досегаш-
ни НПО-та наблюдаваме също и 
раздвижване на руски грантове и 
немалко групи и партии се въз-
ползват от това, за да прокарват 
техния дневен ред, който в голяма 
степен напомня за опит да се вър-
нат позабравени авторитарни ко-
мунистически идеи.
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Какви видове „зелен“ 
анархизъм има?

В много от днешните форми на 
анархизма се подчертава зна‑
чението на анархистките идеи 
като решение за екологичната 
криза. Тази тенденция започ‑
ва още в края на деветнадесети 
век с произведенията на Пьо‑
тър Кропоткин и Елизе Реклю. 

Последният например твърди, 
че съществува незрима хармо-
ния между земята и хората, кои-
то храни, и когато безразсъдните 
общества си позволят да нару-
шат тази хармония, накрая ви-
наги съжаляват. Също така едва 
ли някой съвременен еколог ще 
оспори неговите думи, че един 
истински цивилизован човек раз-
бира, че неговата човешка при-
рода е свързана с интересите на 
всички и интересите на приро-
дата. Той поправя пораженията, 
нанесени от предишните поколе-
ния, и се стреми да подобри своя-
та среда.

Що се отнася до Кропоткин, 
той твърди, че едно анархис‑
тическо общество трябва да 
се основава на конфедерация от 
общности, обединяващи физи‑
ческия и умствения труд и де‑
централизиращи и обединява‑
щи промишлеността и земеде‑
лието [Ниви, фабрики, работил-
ници].

Тази идея за икономика, 
в която малкото е прекрас-
но (по заглавието на класиче‑

ското екологично произведе‑
ние на Е. Ф. Шумахер), е пред‑
ложена близо 70 години, преди 

да се превърне в един от лозун‑
гите на днешното екологич‑
но движение. В своята Взаимо-
помощ Кропоткин доказва как 
сътрудничеството вътре във 
видовете и между тях и окол‑
ната среда обикновено е по‑
ползотворно, отколкото съ‑
перничеството. Произведе‑
нията на Кропоткин, заедно с 
тези на Уилям Морис, братята 
Реклю (и двамата световно из‑
вестни географи като Кропот‑
кин) и много други, полагат ос‑
новите на днешния интерес на 
анархистите към екологични‑
те проблеми.

Макар в класическия анар‑
хизъм да има множество теми 
с екологична насоченост, едва 
наскоро приликите между еко‑
логичната мисъл и анархизма 
излизат на преден план (прак‑
тически с издаването на класи‑
ческия текст на Мъри Букчин 
Екология и революционна мисъл 
през 1965  г.). Не би било преу‑
величено да се каже, че идеи‑
те и произведенията на Мъри 
Букчин поставят екология‑
та и екологичните проблеми в 
сърцето на анархизма, а също 
така анархистки идеи и анали‑
зи в много аспекти на зеленото 
движение.

Добре е да обясним какво 
точно е общото между анархи‑
зма и екологията, преди да об‑
съдим различните видове зе‑
лен анархизъм (наричан също 
екоанархизъм). По думите на 
Мъри Букчин, както еколо-
гът, така и анархистът отда-
ва голямо значение на непринуде-
ността и както за еколога, така 
и за анархиста едно все по-голя-
мо единство се постига с една все 
по-силна диференциация. Едно 
разширяващо се цяло се създава 
с разнообразяването и обогатя-
ването на неговите части. Нещо 
повече, също както екологът се 
стреми да разшири обхвата на 
една екосистема и да спомогне 
за свободното взаимодействие 
между видовете, анархизмът се 
стреми да разшири обхвата на 
социалния експеримент и да пре-

махне всички пречки за неговото 
развитие [Анархизмът след ос-
къдицата].

Така интересът на анар‑
хизма към свободното разви‑
тие, децентрализацията, раз‑
нообразието и непринуденост‑
та се отразява в екологичните 
идеи и интереси. Йерархията, 
централизацията, държавата и 
концентрацията на богатство 
поради самата си същност на‑
маляват разнообразието и сво‑
бодното движение на хората и 
техните общности, което от‑
слабва както социалната еко‑
система, така и реалните еко‑
системи, от които човешките 
общества са част. Както пише 
Букчин, посланието на еколо-
гията за възстановяването е в 
това, че трябва да съхраняваме 
и подпомагаме разнообразието, 
но в днешното капиталисти‑
ческо общество всичко неприну-
дено, оригинално и индивидуално 
се вписва в стандартизираното, 
регулираното и масовизирано-
то [пак там]. Така в много от‑
ношения анархизмът може да 
се счита за прилагане на еколо‑
гичните идеи към обществото, 
защото анархизмът се стре‑
ми да освободи силите на ли‑
чността и общностите, да де‑
централизира политическата, 
обществената и икономическа‑
та власт, за да осигури свобод‑
но развитие на личността и об‑
ществения живот, което води 
до все по‑голямо разнообразие. 
Затова Брайън Морис твърди, 
че единствената политическа 
традиция, която допълва и съ-
щевременно се свързва неразрив-
но с екологията по един естест-
вен и неподправен начин,  е тази 
на анархизма [Екология и Анархи-
зъм].

И така, какви видове зелен 
анархизъм има? Макар в поч‑
ти всички форми на съвремен‑
ния анархизъм да има някакво 
екологично измерение, чиста‑
та екоанархистка тенденция в 
анархизма гравитира около два 
основни центъра  – социална-
та екология и примитивизмът. 
Освен това някои анархисти 
са повлияни от така наречена‑
та дълбока екология, но те не 
са много. Несъмнено социална‑
та екология е най‑влиятелното 
течение с най‑голям брой при‑
върженици. Тя е свързана с иде‑
ите и произведенията на Мъри 
Букчин, който пише по еколо‑
гични въпроси от 1950‑те годи‑
ни, а през 1960‑те ги съчетава с 
революционния социален анар‑
хизъм. Някои от неговите мно‑
гобройни творби са Анархизмът 
след оскъдицата, За екологично 
общество и Екология на свобода-
та.

За социалната екология ко‑
рените на екологичната кри‑
за са категорично залегнали във 
властовите отношения меж‑
ду хората. Властта над при‑
родата се счита за резултат 
от властта в обществото, но 
тази власт достига кризисна 
точка едва при капитализма. По 
думите на Мъри Букчин:

Схващането, че човек трябва 
да властва над природата, про-

изтича пряко от властта на чо-
век над човека, но едва след като 
естествените обществени от-
ношения се разпадат до пазар-
ни отношения, самата планета 
е сведена до ресурс за експлоата-
ция. Тази вековна заблуда нами-
ра своето най-тежко проявление 
в днешния капитализъм. Поради 
своя изначално конкурентен ха-
рактер буржоазното общество 
не само насъсква хората едни сре-
щу други, но и цялото човечество 
срещу света на природата. Също 
както човекът е превърнат в 
стока, всяка част от природата 
също е превърната в стока, ре-
сурс, който трябва да бъде извли-
чан и продаван безогледно… Опус-
тошаването на човешкия дух от 
пазара е сравнимо с опустошава-
нето на природата от капитала 
[пак там].

Букчин подчертава, че само 
когато екологията съзнател-
но възпитава антийерархично и 
антивластническо отношение, 
структура и стратегия за соци-
ална промяна, тя може да съхра-
ни своята същност като призив 
за ново равновесие между човека 
и природата и своята цел за едно 
наистина екологично общество. 
Социалните еколози обясняват 
разликата между това схваща‑
не и така наречената еколого-
съобразност. Пак според Букчин, 
докато социалната екология се 
стреми да премахне схващането 
за властта на човек над приро-
дата, като премахне властта на 
човек над човека, екологосъобраз-
ността е технократски подход, 
при който природата се схваща 
просто като пасивна даденост, 
струпване на външни предмети 
и сили, което трябва да се напра-
ви „по-пригодно“ за употреба от 
човека, независимо каква. Еколо-
госъобразността не поставя под 
въпрос основните принципи на 
днешното общество, а именно, 
че човек трябва да властва над 
природата. Точно обратното, 
тя търси начини да улесни тази 
власт, като разработва методи 
за намаляване на рисковете, пре-
дизвикани от властта [За еколо-
гично общество].

Социалната екология обрису‑
ва общество в хармония с при‑
родата, в което се извършва 
фундаментален обрат на всички 
процеси, белязали историческото 
развитие на капиталистическа-
та техника и буржоазното обще-
ство  – тясната специализация 
на машините и труда, концен-
трацията на ресурсите и хората 
в гигантски промишлени пред-
приятия и градски центрове, раз-
слоението и бюрократизиране-

то на природата и човека. Такава 
„екотопия“ установява изцяло 
нови екообщности, изкусно впле-
тени в екосистемите, в които се 
намират. Идеите на Кропоткин 
отекват в аргумента на Бук‑
чин, че подобна екообщност ще 
премахне пропастта между гра-
да и селото, между ума и тялото, 
като обедини умствения и физи-
ческия труд, промишлеността и 
селското стопанство, с редува-
щи се и разнообразни професио-
нални дейности. Това общество 
ще се основава на използването 
на подходящи и екологични тех‑
нологии, нови технологии  – еко-
технологии – с гъвкави машини, в 
чието производствено приложе-
ние ще се набляга на качеството 
и дълготрайността, а не на бър-
зото остаряване и безогледното 
бълване на скапани бързооборот-
ни стоки в огромни количества… 
Тези екотехнологии ще използ-
ват неизчерпаемите енергийни 
записи на природата  – слънцето 
и вятърът, вълните и течения-
та, температурните разлики на 
земята и изобилието от водород 
като гориво,  – за да осигурят на 
екообщността материали, кои-
то не замърсяват, или отпадъ-
ци, които може да се рециклират 
[пак там].

Това обаче не е всичко. Бук‑
чин подчертава, че едно еколо‑
гично общество не е просто об-
щество, което се опитва да сдър-
жа нарастващото неравновесие 
между човека и света на приро-
дата. Сведено до елементарни 
технически или политически въ-
проси, това анемично схващане за 
подобно общество омаловажава 
въпросите, повдигнати от еко-
логичната критика, и ги превръ-
ща в чисто технократски подхо-
ди за решаването на екологични 
проблеми. Социалната екология е 
преди всичко светоусещане, кое-
то не включва само критика към 
йерархията и властта, а пред-
вижда преобразяване, водено от 
една нравственост, придаваща 
основно значение на разнообра-
зието, без да структурира раз-
личията в йерархичен ред… Прин-
ципите на тази нравственост са 
участието и диференцирането 
[Кризата на съвремието].

Затова за социалните еко‑
лози е задължително проти‑
вопоставянето на йерархията 
и капитализма, а не на самата 
цивилизация като първопричи‑
на за екологичните проблеми. 
Това е едно от главните им про‑
тиворечия с идеите на анархи‑
стите „примитивисти“, кои‑
то често са много по‑критич‑
но настроени към всички изме‑
рения на съвременния живот, 
а някои стигат дотам, че при‑
зовават за край на цивилизаци-
ята, което явно включва край 
на всякаква техника и мащабна 
организация.

Тук следва да се отбележи, че 
въпреки принципното съгласие 
с техните анализи и предложе‑
ния, други анархисти силно кри‑
тикуват социалната екология 
за това, че подкрепя издигането 
на кандидати в местни избори. 
Социалните еколози виждат в 
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Елизе Реклю

Пьотър Кропоткин

Малкото е прекрасно: 
изследване на икономиката, 

все едно хората имат 
значение
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Репресиите в Беларус
Анархистите и 
антифашистите в 
белоруските затвори

Тамаз Пипия е прехвърлен в ар‑
еста в Жодино, а оттам  – в 
лагер №  1 в Новополоцк. Нови‑
ят му адрес е: Тамазу Важевичу 
Пипии, 211440,  г. Новополоцк, ул. 
Техническая 8, ИК №1. На плика 
на писмото трябва да се от-
белязва „Карантин“.

В края на септември Та‑
маз заболява, има затрудне‑
ния с дишането, но не получа‑
ва никаква медицинска помощ. 
Държат го в обикновена килия 
с други уж здрави затворници. 
На свиждане с роднини изглеж‑
да тежко болен.

Апелативният съд разглеж‑
да обжалването на присъди‑
те на антифашистите Тимур 
и Тамаз Пипия, Денис Болтуц и 
Виталий Шишлов. Присъдите 
им остават непроменени, само 
присъдата на Тимур е намале‑
на с един месец, защото отме‑
нят наказанието за неплаща‑
не на издръжка (по член 419 от 
Наказателния кодекс). Окон‑
чателните присъди са: Тимур 
Пипия  – 6 години, 2 месеца и 2 
дни лишаване от свобода; Та‑
маз Пипия  – 5 години; Денис 
Болтуц и Виталий Шишлов  – 
по 6 години.

Анархистът Микита Еме‑
лянов прекарва повече от 40 
дни в карцер без право на свиж‑
дане. Подава писмена молба да 
бъде прехвърлен в единична 
килия, но тя не е уважена.

Игор Банцер прекарва 40 дни 
в карцер за дребни нарушения 
на правилника на затвора (на‑
пример затова, че не е лежал на 
кревата през часовете за сън). 
През последните 19 дни от кар‑
цера провежда гладна стачка. 
Състоянието му се влошава, 
настоява да бъде приет в бол‑
ница, но вместо това го осъж‑
дат на 1 месец и 25 дни в затвор 
на общ режим, където е прех‑
върлен от предишния лагер (т. 
нар. „химия“).

Антифашистът Андрей 
Казимиров ще остане в руски 
арест до 15 януари 2022  г. (до 
следващото гледане на дело‑
то). След решението на Евро‑
пейския съд по правата на чо‑
века, който постановява, че 
съществува реален риск за жи‑
вота и здравето му в Беларус, 
екстрадирането на Андрей за‑
сега е отложено.

Репресиите като цяло

През септември най‑малко 103 
души са осъдени на политиче‑
ски процеси в Беларус.

Правозащитните органи‑
зации съобщават за 715 поли‑
тически затворници до края 
на септември. Други организа‑
ции в помощ на затворниците 
считат, че броят им вече над‑
хвърля 1200 и продължава бър‑
зо да расте. Наказателните 
дела се водят предимно в сто‑
лицата Минск и западните об‑
ласти Брест и Хродна.

На 6 септември Минският 
окръжен съд издава присъди 
на известните либерални ак‑
тивисти Мария Калесникова и 
Максим Знак  – съответно 11 
и 10 години затвор. Защитни‑
ците на правата на човека и 
журналистите са две от гру‑
пите, най‑силно засегнати от 
държавните репресии. Целта 
на властите е да ликвидират 
цялата независима журналис‑
тика в страната и тя до голя‑
ма степен е постигната. Оце‑
лелите са принудени да рабо‑
тят в нелегалност. Повече‑
то независими медии в интер‑
нет са блокирани (могат да се 
отварят само с Tor или VPN), а 
независими вестници не се из‑
дават. В официалния списък с 
„екстремистки“ материали се 
включват постоянно нови ме‑
дии и канали в Telegram (всички 
анархистки сайтове са там от 
години), което означава, че е 

забранено да се цитират дори в 
лична кореспонденция и особе‑
но в социалните мрежи.

През септември власти‑
те закриват десетки непра‑
вителствени организации. До 
края на годината се очаква да 
не останат независими НПО, 
а само такива, които си съ‑
трудничат с държавата. През 
септември има нови съобще‑
ния за особено жестоки изте‑
зания (включително на жени) в 
следствения арест по полити‑
чески обвинения. Този арест е 
сравнително кратък (от 15 до 
60 дни), но хората, премина‑
ли през него, се възстановяват 
с месеци от получените там 
телесни повреди.

Полицейските служители 
продължават да организират 
специални операции, най‑вече 
в Минск, обискират жилища, 
търсят протестни символи, 
ежедневно арестуват хора на 
работните им места и про‑
веждат разпити.

Какво се случва с 
протестите?

Има изолирани протести  – 
окачване на знамена или 
транспаранти, малки „спон‑
танни“ демонстрации, графи‑
ти, разпространение на лис‑

товки и информационни ма‑
териали.

Най‑сериозното събитие 
за този месец е случаят от 28 
септември. Цивилни агенти 
на КГБ се опитват да нахлуят 
в жилището на Андрей Зелцер 
(на снимката), специалист по 
ИТ, без да представят проку‑
рорска заповед за обиск. Зелцер 
се обажда в полицията за по‑
мощ срещу разбойниците, след 
което грабва пушка, откри‑
ва огън, ранява смъртоносно 
един от агентите, но в послед‑
ствие е застрелян. Съпругата 
му Мария Успенская, която не 
е въоръжена, а само присъства 
в дома по време на престрел‑
ката, е обвинена в съучастие 
в убийство. Властите използ‑
ват случая, за да оправдаят все 
по‑безогледното обискиране. ◼

abc-belarus.org

ИДЕИ, СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
това начин за създаване на съ‑
брания за народно самоуправле‑
ние и властова противотежест 
на държавата, но малцина анар‑
хисти са съгласни с тях. За го‑
лямото мнозинство това в ос‑
новата си е реформизъм и без‑
надеждно наивна представа за 
възможностите за използва‑
не на изборите за социална про‑
мяна. За тях прякото действие 
е начинът за популяризиране на 
анархистките и екологичните 
идеи и затова те отхвърлят 
предизборните кампании като 
задънена улица, в която ради‑
калните идеи се разводняват, а 
участниците се корумпират.

И накрая, съществува и така 
наречената дълбока екология, 
която мнозина анархисти от‑
ричат като античовешка пора‑
ди нейния биоцентризъм. Мал‑
цина анархисти са съгласни с 
дълбоките еколози, че хората  – 
като хора  – са причина за еко‑
логичната криза. Мъри Букчин 
например е отявлен критик на 
дълбоката екология и античо‑
вешките идеи, които често се 
свързват с нея [например в Еко-
логичното движение  – накъде?]. 
Дейвид Уотсън също критикува 
дълбоката екология [Колко дъл-
бока е дълбоката екология? под 
псевдонима Джордж Брадфорд]. 
Повечето анархисти смятат, 
че не хората, а днешната сис‑
тема е проблемът и че само хо‑

рата могат да я променят. По 
думите на Мъри Букчин:

Проблемите на дълбоката 
екология произхождат от една 
авторитарна черта на грубия 
биоцентризъм, която използва 
„природни закони“, за да прикрива 
едно все по-избледняващо усеща-
не за човечност и да замазва дъл-
бокото неразбиране на социална-
та действителност, като пре-
небрегва факта, че става дума за 
капитализъм, а не за някакво аб-
страктно „човечество“ и „обще-
ство“ [Философия на социалната 
екология].

Тоест, както подчертава 
Морис, като се съсредоточават 
изцяло върху категорията „чове-
чество“, дълбоките еколози пре-
небрегват или напълно прикри-
ват социалните корени на еколо-
гичните проблеми, а друг път из-
мамно представят като биоло-
гични проблеми, които по съще-
ство са социални. Удавянето на 
екологичната критика и анализ 
в един опростенчески протест 
срещу човешкия род пренебрег‑
ва истинските причини и сили 
за опустошаването на околна‑
та среда, с което на практи‑

ка гарантира, че не може да му 
бъде сложен край. Просто каза‑
но, едва ли „хората“ трябва да 
бъдат винени, когато огромно‑
то мнозинство няма думата 
по въпросите, от които зави‑
си неговият личен и обществен 
живот, занаят и екосистеми. 
Вината е на една икономиче‑
ска и социална система, която 
поставя печалбата и властта 
над хората и планетата. Кога‑
то акцентът се поставя вър‑
ху „човечеството“ (без разли‑
ка между бедни и богати, мъже 
и жени, бели и цветнокожи, екс‑

плоататори и експлоатирани, 
потисници и потисници), сис‑
темата, в която живеем, прак‑
тически се пренебрегва, а от‑
там и институционалните ко‑
рени на екологичните проблеми. 
Това може да бъде както реак-
ционно, така и авторитарно по 
своя характер и замества кри-
тичното изследване на реалните 
социални въпроси и проблеми с ня-
какво наивно схващане за „приро-
дата“ [Морис, пак там].

Изправени пред постоянна‑
та анархистическа критика на 
определени идеи на техните го‑
ворители, много дълбоки еколо-
зи се отказват от антихуман‑
ните схващания, свързвани с 
тяхното движение. Дълбоката 
екология и по‑конкретно орга‑
низацията Първо Земята! (Earth 
First!) претърпя значителни 
промени през последните годи‑
ни и Първо Земята! вече рабо‑
ти в тясно сътрудничество с 
анархосиндиката IWW. Въпреки 
че дълбоката екология не е еко‑
анархистко течение, то споде‑
ля много идеи и се приема все по‑
вече от анархистите, след като 
Първо Земята! започна да отри‑
ча малкото свои мизантропски 
схващания и да разбира, че йе‑
рархията е проблемът, а не чо‑
вешкият род. Дискусия между 
Мъри Букчин и един от водещи‑
те дейци на Първо Земята! Дейв 
Форман е публикувана в книга‑
та Защитата на Земята. ◼

(следва)
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Робите плащат на господарите
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Следващите откъси са от гла-
ва шеста, Робовладелските об-
щества: неравенство, доведено до 
крайност, от Капитал и идеоло-
гия на Тома Пикети (2019, Париж; 
2020, Харвард).

Франция: двете 
премахвания на 
робството през 
1794−1848 г.

Премахването на робството 
във френските колонии е сво‑
еобразно с това, че се извърш‑
ва на два етапа. Първото пре‑
махване на робството е решено 
от Националното събрание през 
1794  г. след въстание на роби‑
те в Сен Доменг (Хаити), но роб‑
ството е възстановено по‑къс‑
но при Наполеон. Окончателно е 
премахнато през 1848 г. след па‑
дането на монархията и осно‑
ваването на Втората република. 
Френският случай ни припомня 
за несъмнено основната причи‑
на за премахването на робство‑
то  – не великодушието на ев‑
ро‑американските противни‑
ци на робството – аболиционис-
тите – или сметкаджийството 
на робовладелците, а въстания‑
та на самите роби и страховете 
от нови размирици. Решаващата 
роля на въстанието на робите е 
очевидна през 1794  г.  – първото 
голямо премахване на робство‑
то от новата история, кое‑
то е пряка последица от факта, 
че хаитянските роби вече са се 
освободили сами с оръжие в ръка 
и се готвят да обявят независи‑
мостта на своята страна.

Очевидна е също така и при 
британския Закон за премахва‑
не на робството от 1833 г., при‑
ет по‑малко от две години след 
Коледното въстание през 1831 г. в 
Ямайка – кръвопролитен бунт, 
чието отразяване в британска‑
та преса има широк общест‑
вен отзвук, засилва позициите 
на аболиционистите в дебати‑
те през 1832−1833  г. и убеждава 
робовладелците, че е по‑разум‑
но да приемат щедрото финан‑
сово обезщетение, вместо риска 
с техните плантации в Ямай‑
ка и Барбадос един ден да се слу‑
чи това, което се случва с тези 
в Хаити. Самото Коледно въс-
тание, което завършва с масови 
екзекуции, идва след друго въс‑
тание в Британска Гвиана през 
1815  г. и бунта в Гваделупа през 
1802 г., който завършва с екзеку‑
тирането или депортирането 
на близо 10  000 роби  – около 10 
процента от населението.  Това 
принуждава френските власти 
временно да върнат търговия‑
та с роби през 1810‑те, за да за‑
селят отново острова и да въз‑
становят захарните планта‑
ции.

Важно е да се знае, че най‑го‑
лямата концентрация на роби в 
евро‑американския свят в наве‑
черието на Френската револю‑
ция е във френските островни 
колонии. През 1780‑те години във 
френските плантации в Запад‑
ните Индии и Индийския океан 
живеят 700 000 роби (3 процен‑

та от населението на френска‑
та метрополия, което по това 
време е около 28 милиона) в срав‑
нение с 600  000 в британските 
владения и 500 000 в плантаци‑
ите в южните Съединени щати 
(току‑що извоювали своята не‑
зависимост). Във френските За‑
падни Индии робите са концен‑
трирани основно в Мартиника, 
Гваделупа и най‑вече Сен Доменг, 
където живеят 450  000 роби. 
Преименуван на Хаити (от ста‑
ро название на езика на коренно‑
то население) след обявяването 
на независимостта през 1804 г., 
Сен Доменг в края на осемнадесе‑
ти век е перлата на френските 
колонии, най‑процъфтяваща‑
та и печеливша от всички, бла‑
годарение на производството на 
захар, кафе и памук. Тя заема за‑
падната част на остров Испа‑
ньола, където Колумб акостира 
през 1492 г., и е френска колония 
от 1626 г. Източната част е ис‑
панско владение (което по‑къс‑
но става Доминиканската репу‑
блика), каквото е и големият съ‑
седен остров Куба (където роб‑
ството продължава до 1886 г.).

В Индийския океан двата 
френски робски острова са Ил 
дьо Франс (по‑големият от два‑
та през осемнадесети век; оку‑
пиран от Англия през 1810  г. и 
преминал в британско владе‑
ние под името Мавриций след 
поражението на Наполеон през 
1815  г.) и Ил Бурбон, преимену‑
ван на Реюнион по време на Ре‑
волюцията и останал френски 
през 1815  г. В плантациите на 
тези два острова живеят близо 
100 000 роби през 1780‑те, далеч 
по‑малко от 600‑те хиляди във 
френските Западни Индии, от 
които 450 000 само в Сен Доменг.

Нещо повече  – това са на‑
истина робски острови. Роби‑
те са 90 процента от населе‑
нието на Сен Доменг в края на 
1780‑те (и даже 95 процента, ако 
се включат метисите, мулати‑
те и свободните цветнокожи). 
Подобни са нивата в останали‑
те британски и френски Запад‑
ни Индии в периода между 1780 и 
1830 г.: 84 процента в Ямайка, 80 
процента в Барбадос, 85 процен‑
та в Мартиника и 86 процента 
в Гваделупа. Това са най‑високи‑
те нива не само в историята на 
атлантическите робски обще‑
ства, но и в цялата история на 
робството. За сравнение робите 
са от 30 до 50 процента от насе‑
лението на южните Съединени 
щати и Бразилия през същия пе‑
риод, а от достъпните източ‑
ници може да се съди, че подоб‑
ни са били пропорциите в древ‑
на Атина и Рим. Британските 
и френските Западни Индии от 
осемнадесети и началото на де‑
ветнадесети век са най‑добре 
документираните историче‑
ски примери за общества, в кои‑
то почти цялото население е от 
роби.

Очевидно е, че когато делът 
на робите достига 80 или 90 про‑
цента, рискът от въстание е 
много висок, независимо от жес‑
токостта на репресивния апа‑

рат. Случаят с Хаити е особено 
краен с това, че робското насе‑
ление расте много бързо и бро‑
ят на робите е значително по‑
голям от този на другите ос‑
трови. Около 1700  г. цялото на‑
селение на острова е около 30 000 
души, повече от половината от 
които са роби. В началото на 
1750‑те в Хаити живеят 120 000 
роби (77 процента от население‑
то), 25 000 бели (19 процента) и 
5000 метиси и свободни цвет‑
нокожи (4 процента). В края на 
1780‑те в колонията вече има 
повече от 470  000 роби (90 про‑
цента от населението), 28  000 
бели (5 процента) и 25 000 мети‑
си, мулати и свободни цветно‑
кожи (5 процента).

В навечерието на 1789  г. бли‑
зо 40 000 африканци пристигат 
всяка година в Порт о Пренс и 
Кап Франсе, за да заемат място‑
то на измрелите роби в редици‑
те, които набъбват с изключи‑
телно високи темпове. Систе‑
мата е в етап на ускорен ръст, 
когато избухва Френската рево‑
люция. През 1789−1790  г. свобод‑
ните чернокожи започват да на‑
стояват за право на глас и учас‑
тие в събранията. Това изглеж‑
да логично на фона на гръмки‑
те прокламации за равноправие, 
достигащи от Париж, но иска‑
нията им са отхвърлени. Голя‑
мото робско въстание започва 
през август 1791 г. след събрание 
в Боа Кайман на Северното пла‑
то. Сред участниците са хиляди 
марони  – избягали роби,  – кои‑
то десетилетия наред намират 
убежище в горите на острова. 
Въпреки военните подкрепле‑
ния, изпратени от Франция, 
въстаниците бързо надделяват 
и превземат плантациите, до‑
като плантаторите бягат от 
страната. Изпратените от Па‑
риж комисари нямат друг избор, 
освен да обявят освобождението 
на робите през август 1793  г.  – 
решение, което Събранието раз‑
ширява до всички колонии през 
февруари 1794  г. и с което рево‑
люционното правителство се 
отличава от предишните ре‑
жими (въпреки че решението на 
практика е наложено от бунто‑
вете). Животът на това реше‑
ние обаче е краткотраен – едва 
влязло в сила, робовладелците 
убеждават Наполеон да възста‑
нови робството през 1802  г. на 
всички робски острови освен Ха‑
ити, който обявява своята не‑
зависимост през 1804 г. Едва през 
1825 г. Шарл X признава независи‑
мостта на Хаити, а през 1848 г. 
робството е премахнато на ос‑
таналите територии, включи‑
телно в Мартиника, Гваделупа и 
Реюнион.

Хаити: как робската 
собственост се превръща 
в държавен дълг

Случаят с Хаити е емблемати‑
чен, не само защото е първо‑
то премахване на робството в 
модерната епоха след победо‑
носен бунт на робите и първа‑
та независимост от европейска 

власт, извоювана от черноко‑
жо население, но и защото епи‑
зодът завършва със съкруши‑
телен държавен дълг, който до 
голяма степен възпира разви‑
тието на Хаити през следва‑
щите два века. Франция окон‑
чателно признава независи‑
мостта на Хаити през 1825 г. и 
спира със заплахите да нахлуе 
с войски на острова само защо‑
то Шарл X успява да изнуди ха‑
итянското правителство да 
обещае да изплати 150 милиона 
златни франка обезщетение на 
робовладелците за изгубената 
собственост. Правителство‑
то в Порт о Пренс всъщност 
няма друг избор, изправено пред 
очевидното военно превъзход‑
ство на Франция, наложено‑
то от френския военноморски 
флот ембарго до уреждането на 
въпроса и реалната заплаха от 
окупация на острова.

Важно е да се оцени значение‑
то на тази сума от 150 мили‑
она златни франка, установена 
през 1825  г. След продължител‑
ни преговори цифрата е изчис‑
лена въз основа на рентабил‑
ността на плантациите и це‑
ната на робите преди Хаитян‑
ската революция. Тя предста‑
влява 2 процента от френския 
национален доход по това вре‑
ме и е равностойна на 40 ми‑
лиарда евро в днешни пари. Тя 
също така е сравнима в това 
отношение със сумата, изпла‑
тена на британските робовла‑
делци със Закона за премахване-
то на робството, като се има 
предвид, че броят на „освобо‑
дените“ роби в Хаити е полови‑
ната от този на британските 
роби, освободени през 1833 г. По‑
съществено обаче е съотноше‑
нието на дълга към ресурсите, с 
които Хаити разполага по това 
време. По последни изследвания 
сумата от 150 милиона златни 
франки представлява повече от 
300 процента от националния 
доход на Хаити през 1825  г. или 
с други думи всичко произведено 
за три години. Съгласно спора‑
зумението цялата сума тряб‑
ва да бъде внесена в срок от пет 
години в така наречената Caisse 
des Dépôts et Consignation (дър‑
жавна банкова институция, 
създадена през революцията, 
съществуваща и днес), откъде‑
то трябва да се изплаща на още‑
тените робовладелци (както и 
става), а хаитянското прави‑
телство трябва да тегли нови 
заеми от частни френски бан‑
ки, за да разсрочва плащанията 
във времето (както също ста‑
ва). Изключително важно е да се 
разбере за какви суми става въ‑
прос. При типичната по онова 
време годишна лихва от 5 про‑
цента  – без да броим тлъсти‑
те комисиони, които банкери‑
те изобщо не се свенят да на‑
числяват за частичните пре‑
късвания на плащанията и пре‑
договарянията през следващи‑
те десетилетия – това означа‑
ва, че Хаити е задължена да из‑
плаща 15 процента от своя на‑
ционален продукт всяка година, 

безсрочно, само за лихвите по 
своя дълг, без дори да започне да 
погасява главницата.

За бившите френски робо‑
владелци, разбира се, не е про‑
блем да докажат, че островът 
е бил много по‑рентабилен по 
време на робството. Въз основа 
на оценките, които днес можем 
да направим, близо 70 процента 
от продукта на Сен Доменг от 
1750 до 1780 г. е реализиран като 
печалба за френските планта‑
тори и робовладелци (които са 
едва 5 процента от население‑
то на острова)  – изключител‑
но краен и добре документиран 
пример за свирепа колониална 
експлоатация. Очевидно е поч‑
ти немислимо да задължаваш 
теоретично суверенна страна 
да продължава да плаща 15 про‑
цента от своя продукт без‑
срочно на своите бивши соб‑
ственици само защото вече не 
желае да живее в робство. Меж‑
дувременно икономиката на ос‑
трова е тежко засегната от 
последиците от революцията, 
ембаргото и факта, че голяма 
част от производството на за‑
хар е прехвърлено в Куба, която 
остава робско общество и къде‑
то много плантатори намират 
убежище по време на въста‑
нието, като често вземат със 
себе си и част от своите роби. 
Включването на Хаити в реги‑
оналната икономика се услож‑
нява допълнително от това, че 
Съединените щати, които са 
разтревожени от хаитянския 
прецедент и не изпитват осо‑
бена съпричастност към роб‑
ските въстания, отказват да 
признаят и да търгуват със 
страната чак до 1864 г.

Макар и след множество и 
често хаотични предогова‑
ряния, хаитянският дълг е 
практически изплатен. По‑
конкретно Хаити постига сил‑
но положителен външнотър‑
говски баланс през деветнаде‑
сети и началото на двадесети 
век. След земетресението през 
1842  г. и последвалия пожар в 
Порт о Пренс Франция се съгла‑
сява на мораториум върху пла‑
щанията на лихвите от 1843 до 
1849  г. Плащанията обаче про‑
дължават след това, като по‑
следните изследвания показ‑
ват, че френските кредитори 
успяват да изтръгнат средно 
5 процента от националния до‑
ход на Хаити от 1849 до 1915  г. 
със значителни вариации в за‑
висимост от периода и полити‑
ческото състояние на страна‑
та. Положителният баланс на 
острова често достига 10 про‑
цента от националния доход, но 
понякога пада до нула или мал‑
ко по‑ниско, но средно е около 5 
процента за периода. Изключи‑
телно трудно е да се поддържа 
такъв среден процент на пла‑
щанията за такъв огромен пе‑
риод от време и въпреки това 
той пак е по‑малък от сумата 
по споразумението от 1825  г., 
поради което френските бан‑
ки редовно се оплакват от Ха‑
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Робите плащат на господарите
1 2 5  Г О Д И Н И  Х А И Т И  П Л А Щ А  Н А  Ф Р А Н Ц И Я  З А  С В О Я Т А  С В О Б О Д А

ити като неизряден платец. С 
подкрепата на френското пра‑
вителство банките в край‑
на сметка решават да преот‑
стъпят остатъка от свои‑
те кредити на Съединените 
щати, които окупират Хаити 
от 1915 до 1934  г., за да възста‑
новят реда и да защитят аме‑
риканските финансови интере‑
си. Дългът от 1825 г. е изплатен 
напълно и официално осчетово‑
ден като такъв едва в начало‑
то на 1950‑те. Повече от един 
век – от 1825 до 1950 г. – цената, 
която Франция настоява Хаити 
да плаща за своята свобода, има 
една основна последица  – ико‑
номическото и политическото 
развитие на острова е подчи‑
нено на въпроса за обезщетява‑
нето на робовладелците. Този 
факт понякога е яростно осъж‑
дан, друг път е приеман равно‑
душно в зависимост от прили‑
вите и отливите на безкрайни‑
те политически и идеологиче‑
ски цикли.

Този епизод от историята 
има фундаментално значение. 
Той илюстрира как логиката 
на робството и колониализма 
е неразривно свързана с логика‑
та на собственическия строй. 
Той също така показва очевидно 
двоякото отношение на Френс‑
ката революция към въпросите 
за неравенството и собстве‑
ността. На дъното робите от 
Хаити приемат посланието на 
Революцията за освобождение 
по‑сериозно от всички оста‑
нали, включително от фран‑
цузите, за което плащат жес‑
тока цена. Тези събития също 
така ни напомнят за тясната 
и постоянна връзка между роб‑
ството и дълга. В античност‑
та заробването на длъжника е 
нещо обичайно – намираме сле‑
ди от него в Библията, в над‑
писи по паметници от Месопо‑
тамия и Египет, описващи без‑
крайни цикли на задлъжняване 
и поробване, понякога прекъс‑
вани от периоди на отписване 
на дълговете и освобождаване 
на робите за възстановяване на 
обществения мир. В английския 
език значението на историче‑
ската връзка между робство‑
то и дълга се илюстрира от ду‑
мата bondage, която означава 
иго, робия. От тринадесети век 
нататък bond вече се използ‑
ва за финансовите правоотно‑
шения между кредитор и длъж‑
ник или земевладелец и селянин 
(крепостничество). Юридиче‑
ските системи, въведени през 
деветнадесети век, премахват 
робството, затвора за длъж‑
ници и най‑вече прехвърлянето 
на дълга на следващите поко‑
ления. Една форма на дълг оба‑
че продължава да се прехвърля 
на поколенията и да ги товари 
с често безпределно финансо‑
во бреме, когато децата тряб‑
ва да плащат прегрешенията на 
своите родители  – държавни‑
ят дълг като този, който Хаи‑
ти след робството е длъжна да 

плаща от 1825 до 1950 г. Има без‑
брой подобни примери за коло‑
ниален дълг през деветнадесе‑
ти и двадесети век, да не гово‑
рим за нарастващите държавни 
дългове, натрупани от много 
страни през последните десе‑
тилетия. Днес на английски ду‑
мата bond означава просто об‑
лигация.

Премахването на 
робството през 
1848 г: обезщетения, 
принудителен труд и 
измекяри

Да преминем към премахване‑
то на робството през 1848  г. 
След приемането на британ‑
ския Закон за премахването на 
робството през 1833 г. и негово‑
то прилагане до 1843 г. дебатът 
за премахването на робство‑
то се води ежедневно във Фран‑
ция. Във френските колонии ос‑
тават 250  000 роби, особено в 
Мартиника, Гваделупа и Рею‑
нион, докато тези в Ямайка и 
Мавриций са освободени, което 
поражда страхове от нови бун‑
тове. Въпреки това дебатът 
отново се заплита във въпроса 
за обезщетенията. За робовла‑
делците и техните поддръж‑
ници е немислимо да бъдат ли‑
шени от своята собственост 
без справедливо възмездяване. 
Идеята всичко да бъде поето 
от хазната – сиреч от данъко‑
платците, които вече са нато‑
варени с „емигрантския мили‑
ард“ от 1825 г. – обаче не звучи 
много добре. Не трябва ли ро‑
бите, които в крайна сметка 
печелят от тази мярка, също 
да плащат? Александър Моро 
дьо Жонес  – убеден аболицио‑
нист, добре известен със своя‑
та статистика за робите и 
господарите в колониите, коя‑
то води с данни от преброява‑
ния и административни проуч‑
вания от началото на седемна‑
десети век – през 1842 г. предла‑
га робите да изплатят цялото 
обезщетение с „особен труд“ 
(travaux spéciaux) без заплащане, 
докато трябва. Той също така 
настоява, че така робите щели 
да придобият съзнание за тру‑
да. Някои отбелязват, че този 
преходен период на изплащане 
може да продължи доста вре‑
ме, което ще рече, че робите из‑
общо няма да бъдат освободе‑
ни. Тяхното робство просто ще 
бъде преобразувано в постоянна 
задлъжнялост, както се случва 
с крепостните селяни по време 
на Революцията.

Токвил смята, че е наме‑
рил идеалното решение, когато 
през 1843  г. предлага половина‑
та от обезщетението да бъде 
изплатено на робовладелците 
като държавна рента (сиреч 
от данъкоплатците), а друга‑
та половина – от самите роби, 
които ще работят за държава‑
та десет години срещу ниско за‑
плащане, като разликата в за‑
платите ще се използва за обез‑
щетяването на техните би‑
вши собственици. Това решение, 

твърди той, „ще бъде справед‑
ливо за всички участващи стра‑
ни“, защото бившите робовла‑
делци след десет години щели да 
бъдат длъжни да плащат „по‑
високата цена за труд“ поради 
освобождаването. Така всички – 
данъкоплатци, роби и робовла‑
делци – щели да поемат колко‑
то им се полага. Парламентарна 
комисия под председателство‑
то на Виктор дьо Бройл излиза с 
подобно предложение. Никой от 
участващите в тези дебати  – 
които всъщност се провеждат 
на форуми с преобладаващо при‑
съствие на имотни собстве‑
ници (защото малко над 2 про‑
цента от пълнолетните мъже 
имат право на глас за Камара-
та на представителите меж‑
ду 1830 и 1848  г., като трябва 
да избират своите представи‑
тели измежду 0,3‑те процента 
най‑богати)  – явно изобщо не 
се замисля, че всъщност роби‑
те би трябвало да бъдат обез‑
щетени за столетията непла‑
тен труд. Това би им позволило 
да станат собственици на част 
от земята, която са обработ‑
вали като роби и която вече ще 
могат да обработват за себе си, 
както ирландските селяни след 
аграрните реформи от края на 
деветнадесети и началото на 
двадесети век (пак с щедри дър‑
жавни обезщетения за земевла‑
делците, поне до обявяването 
на независимостта).

Така или иначе, дебатът бу‑
ксува до средата на 1840‑те, 
защото робовладелците от‑
хвърлят освобождаването и за‑
плашват да го спрат, ако тряб‑
ва – с оръжие. Едва след падане‑
то на монархията и обявяване‑
то на Втората република през 
1848  г. комисията на Виктор 
Шьолхер успява да прокара за‑
кон за премахване на робство‑
то, предвиждащ обезщетения 
за робовладелците, което не е 
толкова щедро като британ‑
ския закон от 1833  г. и уреж‑
да споделяне на разходите, по‑
добно на предложеното от Ток‑
вил. Робовладелците получават 
обезщетение, изчислено на база, 
наполовина по‑малка от пред‑
видената по‑рано (и въпреки 
това доста значителна). Освен 
обезщетяването на господари‑
те декретите за премахване‑
то на робството, обнародва‑
ни на 27 април 1848 г., включват 
членове за „наказване на скит‑
ничеството и просията със съ‑
щевременно въвеждане на при‑
нудителен труд в колониите“, 
чиято цел е да осигури на план‑
таторите достатъчно евти‑
на работна ръка. Иначе казано, 
при освобождението на Шьол‑
хер робите не получават нито 
обезщетение, нито право на 
земя, а робовладелците получа‑
ват тлъсти суми и режим на 
полупринудителен труд, който 
поставя бившите роби в раз‑
пореждане на плантаторите и 
техните съюзници от държав‑
ната власт. В Реюнион префек‑
тът незабавно обяснява как ще 
действа новият режим: бивши‑

те роби трябва или да подпи‑
шат дългосрочен договор като 
работници на плантациите или 
слуги в именията, или да бъдат 
арестувани за скитничест‑
во и пратени на принудителен 
труд, предвиден по закона, об‑
народван в Париж.

Важно е да отбележим, че 
по това време подобни зако‑
ни, в които държавата реал‑
но обслужва работодателите 
и земевладелците, като нала‑
га строга дисциплина на тру‑
да и поддържа заплащането 
възможно най‑ниско, са повсе‑
местно явление. Те просто се 
копират в колониите след пре‑
махването на робството. По‑
конкретно, тъй като много от 
освободените роби отказват да 
работят за бившите си госпо‑
дари, британските и френски‑
те власти разработват нови 
системи, които позволяват ра‑
ботници да се внасят от дру‑
гаде. В случая с Реюнион и Мав‑
риций работниците идват от 
Индия например. Французите 
наричат тези внесени работ‑
ници engagés, а британците  – 
indentured workers, на български 
най‑близкият смисъл на дума‑
та е измекяри, ратаи „на служ‑
ба“. Тази „служба“ означава, че 
индийските работници, докара‑
ни да заместят робите, тряб‑
ва да изплатят превоза, за кой‑
то са платили техните рабо‑
тодатели. Това изплащане про‑
дължава дълго време  – напри‑
мер десет години – и се удържа 
от заплатите им. Ако не рабо‑
тят достатъчно или  – не дай 
си боже – бъдат обвинени в ня‑
какво дисциплинарно наруше‑
ние, срокът може да се удължи 
с още десет или повече години. 
Оцелелите документи от Мав‑
риций и Реюнион ясно показ‑
ват, че тъй като съдилищата 
са били явно предубедени в полза 
на работодателите, система‑
та води до експлоатация и не‑
справедливост, които може да 
не са равносилни на робство, но 
не са и много далеч от него. Из‑
точниците също така показ‑
ват как работодателите и съ‑
дилищата се договарят за прео‑
бразуването на режима на тру‑
довата дисциплина. Собстве‑
ниците постепенно изоставят 
телесните наказания, които се 
налагат поголовно по време на 
робството, но само при условие 
че властите им помагат, като 
налагат финансови и законови 
санкции със същия ефект.

Също така следва да се под‑
чертае, че този законов ре‑
жим, изключително тежък за 
работниците (и бедните като 
цяло), е широко разпростра‑
нен на европейските пазари на 
труда. През 1885 г. в Швеция още 
действа закон, позволяващ все‑
ки, който няма работа или дос‑
татъчно имот за препитание, 
да бъде арестуван и осъден на 
определен срок принудителен 
труд. Подобни закони има в цяла 
Европа, особено в Обединеното 
кралство и Франция, но швед‑
ският закон е особено строг и 

продължава да действа необи‑
чайно дълго време, което е в тон 
с все по‑силните собствениче‑
ски тежнения в устройството 
на Швеция в края на деветнаде‑
сети век. Този режим обаче пре‑
търпява коренни преобразува‑
ния в редица европейски страни, 
включително Швеция, в края на 
деветнадесети и началото на 
двадесети век с разрешаването 
на профсъюзите, извоюваните 
от работниците права на стач‑
ка, колективно трудово дого‑
варяне и пр. В колониите – и не 
само в бившите робски остро‑
ви – този преход отнема пове‑
че време. Крепостничеството и 
принудителният труд продъл‑
жават да съществуват напъл‑
но законно през двадесети век 
във френската колониална им‑
перия, особено в периода между 
двете войни и практически до 
деколонизацията.

Шьолхер, останал в истори‑
ята като виден аболиционист, 
казвал, че се чувствал неудобно 
от обезщетението, платено на 
робовладелците, но настоявал, 
че нямало друг начин, щом като 
робството било установено със 
закон. Поетът романтик Ла‑
мартин, също аболиционист, 
убедено изтъква същия аргу‑
мент в Камарата на предста‑
вителите: било абсолютно за‑
дължително да се даде „обезще‑
тение на колонистите за част 
от тяхната законна собстве‑
ност от роби, която се конфис‑
кува. Нищо друго не можем да 
направим. Само революциите 
конфискуват без обезщетение. 
Законодателите не действат 
така: те променят, преобразу‑
ват, но никога не съсипват. Те 
винаги уважават придобитите 
права, независимо по какъв на‑
чин“.

През 2004  г., когато Хаи‑
ти чества двувековния юбилей 
на своята независимост в съв‑
сем различен политически кон‑
текст, правителството на Пе‑
тата република стига до съ‑
щото заключение, но по дру‑
ги причини. Френският прези‑
дент отказва да присъства на 
церемонията, защото има опа‑
сения (не без основание), че хаи‑
тянският президент Аристид 
ще използва възможността да 
поиска от Франция компенса‑
ции за натрапения дълг, който 
малката островна република 
изплаща повече от век (чиято 
стойност Аристид изчислява на 
20 милиарда щатски долара към 
2003  г.)  – искане, което френ‑
ското правителство няма на‑
мерение да уважи по какъвто и 
да било начин. През 2015 г., на по‑
сещение в Хаити след земетре‑
сението през 2010 г. и последва‑
лите продължителни дейности 
по възстановяването, френ‑
ският президент потвърждава 
тази позиция. Да, Франция има‑
ла някакъв „морален“ дълг към 
Хаити, но дори за обсъждане на 
някакви финансови или парич‑
ни репарации дума не можело да 
става.  ◼

(следва)
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Анархокомунизъм и 
колективизъм

Между анархокомунизма и ко‑
лективизма има много прилики, 
но има и ред съществени разли‑
ки. Най‑важната е, че анархо‑
комунизмът признава само две 
форми на собственост, нито 
една от които не се използва за 
печалба. Може да има само лична 
собственост, използвана от чо‑
века, или обществена собстве‑
ност, използвана за общест‑
веното производство. Няма 
„имоти“, няма наеми, никой не 
може да бъде изгонен от земя‑
та или жилището поради не‑
плащане. В една жилищна сгра‑
да с много обитатели например 
никой не може да се разпореж‑
да с нея по свое усмотрение. Хо‑
рата могат да решат да споде‑
лят определени отговорности 
за поддръжката на сградата по 
график, вместо да ги делегират 
на отделен човек. Кропоткин 
пише:

Нещата ще стоят съвсем 
другояче, когато работниците 
встъпят в своите права  – пра-
вото да се разпореждат с всички 
обществени блага, със своя дом, 

да живеят в него, да задоволяват 
нуждите на всяко семейство, да 
изземат всички натрупани хра-
нителни запаси, за да се наситят 
най-сетне след дългите години 
глад. Когато встъпят в правото 
си да се разпореждат с всички бо-
гатства  – плод на труда на ми-
налите и сегашните поколения, – 
те най-сетне ще вкусят най-въз-
вишените радости на изкуство-
то и науката, които твърде дъл-
го са били запазени само за буржо-
азията. И най-важното  – кога-
то встъпят в правото си да за-
доволяват своите потребности, 
те ще решават как точно ще ги 
задоволяват, какво трябва да се 
произвежда и кога вече няма пол-
за да се произвежда…

Няма вече да има „собстве‑
ник“ и „наемател“, защото 
това е измислено „правоотно‑
шение“, което изобщо не е нуж‑
но за устройването на живота 
в една сграда или на работата 
в едно предприятие. Безсмис‑
лицата „интелектуална соб‑
ственост“ също ще престане 
да съществува. За анархокому‑
нистите всякакви наеми, рен‑
ти и пр. са не само вид експлоа‑
тация, но и карат хората да се 
тревожат за неща, които не са 
пряко свързани с живия живот. 
От къде накъде ще трябва да 

мислиш колко часа на ден тряб‑
ва да работиш, за да живееш еди‑
къде си? За анархокомунистите 
трудът е свързан единствено 
със своята непосредствена цел, 
а не с някаква измислена запла‑
та. Същото се отнася и за сво‑
бодните земи и жилища, които 
ще се ползват според нуждите, 
а не според определения от ня‑
кого наем или нечии финансо‑
ви възможности. В анархоко‑
мунистическата теория земя‑
та и други средства за произ‑
водство, които хората използ‑
ват пряко за себе си – например 
малка ферма или работилни‑

ца, – се считат за лична, а не за 
обществена собственост.

Който иска да работи, без да 
използва наемен труд, тряб‑
ва да има свободен достъп до 
по‑големите социалистиче‑
ски предприятия и до съвети‑
те, за да участва в обществе‑
ното разпределение на продук‑
цията и услугите. Именно тях, 
а не частните стопанства, об‑
ществото трябва да развива 
във всички сфери на икономика‑
та, за да не бъдат възстанове‑
ни паразитните отношения на 
капитализма  – лихварството, 
спекулата, заробването на най‑
работоспособните от частни 
предприемачи и пр.

Фабриката  – независимо 
дали произвежда музикални ин‑
струменти, четки за рисува‑
не, за боядисване, или за зъби  – 
ще бъде обществена собстве‑
ност под обществен контрол. 
Никой обаче не може да диктува 
на художника какво да прави със 
своята четка, тъй както никой 
не може да ти нарежда как да си 
миеш зъбите (въпреки че е до‑
бре да слушаш зъболекаря). Пе‑
чатницата, която произвежда 
книгите, ще бъде под общест‑
вен контрол, но никой не може 
да казва на писателя как да ги 
пише или на читателя с какво 

да пълни домашната си библи‑
отека. Така анархокомунизмът 
е не само най‑добрата среда за 
развитието на изкуството, но 
и самият е изкуство на баланса 
между човека и хората.

Анархокомунистите от‑
хвърлят Прудоновата колек‑
тивистична икономика, защо‑
то смятат, че конкуренция‑
та на пазара – дори така наре‑
чения социалистически пазар  – 
неминуемо води до изкустве‑
но натрупване, неравенство и 
в крайна сметка възпроизвеж‑
да държавата и капитализма. 
Някои работници ще имат дос‑
тъп до повече капитал и съ‑
ответно преимущество пред 
други. Освен това хората, кои‑
то не участват в колективи 
или съюзи, лесно могат да бъ‑
дат лишени от достъп до капи‑
тал, което унищожава свобод‑
ното общество, претендиращо 
за равноправие. От друга стра‑
на възнаграждението „според 
труда“ ще изисква някакво па‑
рично измерение, което анархо‑
комунистите отново отричат 
като изкуствено и безсмисле‑
но, защото стойността на чо‑
вешкия труд не може да се из‑
мери обективно. Може да звучи 
парадоксално – а не е, – но тази 

» » » продължава на страница 9

От къде накъде 
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През 1903  г. Котоку Шусуи на‑
пуска работата си като журна‑
лист в токийски вестник, кога‑
то редакцията обявява, че под‑
крепя руско‑японската война и 
окупацията на Корея. Основа‑
ва антивоенния Народен вест-
ник (Хеимин Шинбун), за което 
е хвърлен в затвора. В ареста 
се свързва с анархисти от Сан 
Франсиско и все повече се заин‑
тригува от анархистката те‑
ория. След като излиза от там, 
заминава за Сан Франсиско, 
включва се в анархосиндика‑
та IWW и се завръща в Япония 
с интелектуалните и практи‑
ческите семена на синдикали‑
зма. Това скоро оказва влияние 
на дейци като Осуги Сакае и до‑
вежда до основаването на Дзен-
коку Джирен.

От своя страна чистите 
анархисти са по‑близки до анар‑
хокомунизма от кропоткин‑
ската традиция, съчетан със 
силно изявен антимодернист‑
ки, традиционалистки уклон. 
Като група са представени пре‑
димно в борческата организа‑
ция на Черния младежки съюз 
(Кокурен). В исторически план 
теоретикът на „селския анар‑
хокомунизъм“ от средата на 
19 век Андо Шоеки се счита от 

мнозина за техен основен фи‑
лософски предшественик. Кри‑
тиката на чистите анархисти 
към анархосиндикализма е насо‑
чена предимно към съхранява‑
нето на разделението на тру‑
да при управлението на следре‑
волюционното общество. Това 
разделение на труда означава, 
че специализацията ще продъл‑
жи да бъде основна характерис‑
тика на обществото, което ще 
доведе до затваряне на мислене‑
то в конкретни отрасли, вмес‑
то до сливането на умстве‑
ния и физическия труд. Чисти‑
те анархисти също така се за‑
стъпват за премахването на 
разменните отношения в пол‑
за на принципа от всеки според 
способностите, на всеки според 
потребностите. Би могло да се 
каже, че се опитват да разрабо‑
тят някакво специфично япон‑
ско тълкуване на анархизма. 
Оспорват например смисъла от 
синдикализъм в общество, кое‑
то все още е селско в огромна‑
та си част и има сравнителна 
малка промишлена работниче‑
ска класа.

Въпреки различията меж‑
ду синдикалния и чистия анар‑
хизъм, тяхната обща черта е, 
че всички японски тълкувания 
на анархизма са хибридни тео‑
рии, приспособени към местни‑

те условия. Тези условия са из‑
ключително репресивни  – съ‑
бранията и демонстрациите се 
разгонват, анархистките изда‑
ния се забраняват редовно през 
цялата първа вълна на анархи‑
зма. Случаят с червените зна‑
мена през 1908  г. е особено по‑
казателен  – десетки анархи‑
сти, празнуващи освобождава‑
нето на политическия затвор‑
ник Кокен Ямагучи, са жестоко 
пребити и арестувани само за‑
щото са развели червеното зна‑
ме. Превеждането и издаването 
на анархистки текстове чес‑
то се извършва нелегално, за да 
се избегнат репресиите, какъв‑
то е случаят с превода на Хляб 
и свобода на Кропоткин от Ко‑
току. Друга особеност на свое‑
образните местни условия е, че 
текстовете, в които се опис‑
ва западната действителност, 
се адаптират, за да звучат раз‑
бираемо за местното население. 
Например в широко разпрос‑
транения японски превод на съ‑
браните съчинения на Кропот‑
кин европейското понятие ко-
муна е заменено с традиционна‑
та японска селска община. Този 
процес обаче протича частично 
с помощта на западните анар‑
хисти, а също така с емигра‑
цията и имиграцията на хора и 
идеи. Така всъщност тези оч‑

ерци се превеждат на японски. 
Кропоткин кореспондира ди‑
ректно с Котоку и му дава свое‑
то съгласие да преведе няколко 
от основните му творби, а пъ‑
туванията му до Сан Франсиско 
също водят до сериозни про‑
мени в японското анархист‑
ко движение. Тези връзки меж‑
ду анархистите по цял свят са 
изключително важни, но как‑
то вече казах, всичко се прави 
разбираемо за хората на мест‑
но ниво.

Друга местна особеност, 
която формира развитието на 
източноазиатския анархизъм, 
е, че Япония, подобно на САЩ, 
счита по‑голямата част от ре‑
гиона за своя зона на влияние. 
Както често се случва и другаде, 
японските анархисти се въз‑
ползват от своето относител‑
но привилегировано положение, 
за да разпространяват анар‑
хизма по целия регион. Плод на 
тези усилия в цяла Азия е осно‑
ваването на Източната федера-
ция на анархистите, в която се 
включват анархисти от Китай, 
Виетнам, Тайван и Япония. Така 
всъщност анархизмът стига за 
пръв път до Корея, след нахлу‑
ването на Япония през 1894 г., за 
да я „защити“ от Китай. Корей‑
ските емигранти в Токио попа‑
дат под влиянието на японския 

анархизъм и се включват с го‑
товност в антиимпериалисти‑
ческото движение. Повече от 
6000 са арестувани от автори‑
тарната японска държава с аб‑
сурдното обвинение, че са пре‑
дизвикали земетресението от 
1923  г. Те са пребити, хвърлени 
в затвора, а двама дори получа‑
ват смъртна присъда по „Де‑
лото за държавна измяна“. По‑
късно, по време на борбата за 
независимост през 1919 г., в коя‑
то анархистите вземат дейно 
участие, бежанците емигрират 
в Китай, който по това време е 
в зенита на анархисткото вли‑
яние в руслото на Движение-
то за нова култура. Японските 
анархисти по това време са со‑
лидарни с корейското освободи‑
телно движение и продължават 
да го подпомагат.

Към 1924  г. Корейската анар-
хокомунистическа федерация 
(КАКФ) в Китай е вече формира‑
на с явен антиимпериалистиче‑
ски облик и също така дава своя 
принос за организирането на 
открито анархистки синдика‑
ти. Същевременно анархисти‑
ческите тенденции се развиват 
и в самата Корея. Приблизител‑
но по същото време е организи‑
ран Съюзът на революционери-
те, който поддържа стабилни 

» » » продължава на страница 9



септември 2021, брой 9 9
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Що е анархокомунизъм?
теза на анархокомунизма вече е 
доказана от самия ход на капи‑
тализма, който яростно я ос‑
порва. Днешният капитализъм 
е зависим изцяло от науката и 
техниката, защото те осигу‑
ряват най‑висок ръст на про‑
изводителността (а оттам и 
на печалбата). Науката и тех‑
никата обаче са плод на човеш‑
ката изобретателност, а тя е 
изключително хаотичен, то‑
ест естествен процес. Вся‑
ко изобретение преминава през 
напълно неизмеримо време на 
„проби и грешки“, проверка на 
хипотези, оспорване на „уста‑
новени истини“, изхвърляне на 
всичко изписано дотук в коша 
и започване „на чисто“ – всич‑
ки книги за най‑великите днеш‑
ни постижения на науката са 
изпъстрени с подобни исто‑
рии, да не говорим за „случайни‑
те“ открития. Това днес е ис‑
тинският труд, който не може 
да се измери – безплодни и дори 
смешни са всякакви опити за 
„механизация и автоматиза‑
ция“ на откритията, – но този 
труд накрая дава съвсем изме‑
рима „добавена стойност“, от 
която на капиталиста текат 
лигите. Този труд е такъв на‑

всякъде, в лабораториите и ин‑
женерните бюра дори на най‑за‑
костенелите авторитарни сис‑
теми. Другото е просто работа 
на машини, чието „остойнос‑
тяване“ отдавна вече не е ин‑
тересно. Капитализмът е ка‑
питулирал отдавна пред про‑
блема за остойностяването на 
интелектуалния труд, който 
напъва да експлоатира все по‑
ожесточено все едно е дупка с 
въглища. Опрял е само до брът‑
вежите за „насърчаване на ино‑
вациите“, което не е нищо дру‑
го освен осигуряване на условия 
на хората да мислят и творят 
свободно, обаче това вече не е 
капитализъм, тенкюверимач.

Осигуряването на най‑добри‑
те условия за свободна мисъл и 
творчество не е проблем на ка‑
питализма. Неговият проблем 
по дефиниция е осигуряване на 
най‑висока възвращаемост на 
вложения капитал, сиреч ка‑
питалистът винаги трябва да 
живее по‑добре от некапита‑
листа, но това вече противо‑
речи на най-добрите условия по‑
горе, защото най-добрите, но не 
по-добри от моите вече не зна‑
чи най-добрите. Това е класи‑
чески пример за доказване чрез 
опровергаване на противното 
или както се казва в известния 

анекдот, капиталистът, ако 
трябва, ще се обеси на въжето, 
за да ти го продаде.

Най‑добрите условия за сво‑
боден живот и изява на ли‑
чността са практически пъл‑
ното име на анархокомунизма. 
Освен това тези условия – то‑
ест нещо извън личността  – 
трябва да бъдат нещо, кое‑
то тя приема най‑леко, най‑
естествено, нещо, което не 
„дразни“ човещината. Кропот‑
кин е съвсем ясен:

Всеки взима колкото иска от 
онова, което е в изобилие. Дру-
гото, което трябва да се брои и 
дели, се разпределя според нужди-
те. От 350 милиона, населяващи 
Европа, 250 и до днес живеят по 
тези две съвсем естествени пра-
вила.

Излез днес в някое народно съ-
брание и кажи, че лигльовците 
от аристокрацията трябва да 
се хранят със захаросани лешни-
ци, а болните в болниците тряб-
ва да ядат клисав хляб  – ще те 
освиркат. Кажи обаче в същото 
събрание или проповядвай на все-
ки ъгъл,  че на слабите и болните 
трябва да се осигури силна храна, 
че ако в целия град са останали де-
сет лешника и една лъжица захар, 
те трябва да бъдат дадени на 
пациентите, за да се излекуват; 

кажи, че след болните идват де-
цата, че те трябва да пият краве 
и козе мляко, ако не стига за всич-
ки; че детето и старецът тряб-
ва да получат последното парче 
месо, а здравите и прави мъже ще 
ядат сух хляб, ако нещата опрат 
дотам; кажи, че ако няма доста-
тъчно запаси, последните трябва 
да бъдат дадени на онези, които 
имат най-голяма нужда от тях; 
кажи така и ще видиш как всички 
ще бъдат съгласни с теб.

Философията на 
анархокомунизма

Анархокомунистите отричат 
стоково‑паричните отноше‑
ния, които били „необходими 
поради естествения мързел и 
егоизъм на човека“. Техните 
привърженици твърдят, че ако 
няма пари, никой няма да има 
стимул да работи, ще настъ‑
пи хаос и война на всеки срещу 
всеки. Анархокомунистите им 
отвръщат, че дори „бездел‑
ниците богаташи“ нерядко се 
захващат с полезна  – дори об‑
щественополезна – работа, въ‑
преки че на практика всички‑
те им материални потребно‑
сти са задоволени от работата 
на другите. Нерядко това пра‑
вят дори онези, които са тол‑

кова високо на върха, че изобщо 
не изпитват някаква принуда 
да се харесват комуто и да било.

Трудът е полезен и такъв съ-
вет дават лекарите на най-бо-
гатите и привилегировани хора. 
Затова лекарят съветва болна-
вата шведска кралица да си под-
режда сама всеки ден стаите.

Наистина трудът очевид‑
но е потребност, която изобщо 
не опира само до изхранването 
на тялото. Някои съвремен‑
ни анархокомунисти като Боб 
Блек дори напълно отхвърлят 
понятието „труд“ и го заме‑
нят с доброволна „игра“, която 
служи за задоволяване на всички 
човешки нужди:

Това изобщо не означава, че 
ще спрем да правим каквото и 
да било. Това означава нов на-
чин на живот, основан на игра-
та. „Игра“ в смисъла на забавле-
ние, творчество, близост, спло-
теност, отбор, майсторство, 
дори изкуство. Това не е просто 
детска игра, макар тя вероят-
но да е най-чистото ѝ проявле-
ние. Призовавам към всеобщо ве-
селие и истински свободно без-
разсъдство. Играта е противо-
положност на бездействието. 
Да, несъмнено, днес дори чисти-
ят мързел и безделие ни липсват, 
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връзки с Черния младежки съюз 
в Токио. Към 1929  г. тяхната 
дейност вече е напълно офор‑
мена в самата Корея, предим‑
но около градските центрове 
на Сеул, Пхенян и Таегу. Корей‑
ският анархизъм обаче достига 
своята връхна точка по‑късно 
през същата година извън гра‑
ниците на страната  – в Ман‑
джурия. Повече от два милиона 
корейски емигранти живеят в 
Манджурия, когато КАКФ обя‑
вява провинция Шинмин за ав‑
тономна под управлението на 
Сдружението на корейския народ. 
Сдружението има децентрали‑
зирана федерална структура 
от селски съвети, окръжни съ‑
вети и областни съвети, които 
си сътрудничат по въпросите 
на селското стопанство, обра‑
зованието, финансите и други 
жизненоважни проблеми. Сек‑
циите на КАКФ в Китай, Корея, 
Япония и другаде насочват всич‑
ки свои усилия за успеха на Шин‑
минското въстание, а много от 
тях направо се преселват там. 
Корейските анархисти са при‑
нудени да воюват на два фрон‑
та  – срещу опитите на ста‑
линска Русия да смаже Шинмин‑
ския автономен регион и тези 
на империалистическа Япония 
да го завземе  – и са разгромени 
окончателно през 1931 г.

В цяла Източна Азия анархи‑
стите заемат твърди интер‑
националистически позиции, 
поддържат се взаимно и укреп‑
ват движенията на своите дру‑
гари, а не се затварят в грани‑
ците на техните национални 
държави. „Национализмът“ на 
китайските и корейските анар‑
хисти съответно е вид анар‑
хистки интернационализъм, об‑
лечен в народна носия от чис‑
то тактически съображения. И 
в двете страни анархисткото 
движение поддържа национал‑
ните борби, доколкото те от‑
хвърлят империалистическото 
господство, но са категорич‑
но интернационални в своята 
дългосрочна цел да премахнат 
както китайската, така и ко‑
рейската система на национал‑
ната държава. Същото важи и 
за японските анархисти, кои‑
то проявяват своята солидар‑
ност с антиимпериалистиче‑
ските движения в Япония, Корея 
и други части от Източна Азия. 
Както вече отбелязахме, въз‑
ходът на Източната федерация 
на анархистите и нейния вест‑
ник Изтокът (Дон Бан) е свиде‑
телство за глобалния характер 
и насоченост на анархизма от 
началото на 20 век.

Въпреки че Индия и Китай 
имат обща граница, връзки‑
те между анархизмите в две‑
те страни са сравнително не‑

изследвани, защото в Индия 
анархизмът така и не придо‑
бива „формално“ анархистиче‑
ски характер. В Индия анархи‑
змът оставя своя отпечатък 
предимно с дълбокото влия‑
ние, което негови основни чер‑
ти оказват върху значими дви‑
жения за национално и социално 
освобождение. Развитието на 
силно анархистичното движе‑
ние Сатяграха може да се разбе‑
ре само ако първо се разгледат 
обективните местни условия, 
в които протича. Индия е вто‑
рата по население страна в све‑
та, с повече от 1 милиард жи‑
тели. Предтечи на идеята за 
общество без държава опреде‑

лено може да се намерят в древ‑
ната индийска мисъл. Сатя Юга 
например практически е опи‑
сание на възможно анархист‑
ко общество, в което хората се 
управляват сами по всеобщия 
природен закон дхарма. Въпреки 
че общество без държава се раз‑
глежда като възможност, голя‑
ма част от индийската поли‑
тическа мисъл подчертава из‑
начално злата човешка приро‑
да, а оттам и „божественото 
право“ на царете да управля‑
ват, стига да пазят народа. Ако 
обаче не управляват по дхарма, 
в Чанакясутра се допуска, че е 
„по‑добре без цар, отколкото 
разюздан цар“. Това очевидно е 

в сериозен разрез със западното 
схващане за неотменното бо‑
жествено право на царете, не‑
зависимо от последиците.

Анархизмът намира своя 
първи и най‑известен израз в 
мисълта на Махатма Ганди, че 
„злините на държавата не са 
причина, а следствие от злини‑
те в обществото, както въл‑
ните са следствие, а не причи‑
на за бурята. Болестта може да 
се излекува само ако се премах‑
не причината“. С други думи, 
за Ганди насилието е коренът 
на всички злини, а държавата 
е очевидно проявление на това 
насилие, защото нейната власт 
зависи от нейния монопол върху 
неговата законна употреба. За‑
това той твърди, че „държава‑
та е идеална и не упражнява на‑
силие, когато управлява хората 
най‑малко. Най‑близо до чиста‑
та анархия е демокрация, осно‑
вана на ненасилието“. За Ганди 
процесът за постигане на та‑
кава държава без никакво наси‑
лие (ахимса) изисква промяна на 
сърцата и умовете на хората, а 
не на държавата, която ги уп‑
равлява. Самоуправлението (су-
арадж) е основният принцип, 
залегнал в неговата теория за 
Сатяграха. Мнозина погрешно 
разбират това като просто по‑
стигане на политическа незави‑
симост на индийската нацио‑

БЕЗ ГРАНИЦИ

Незападните анархизми
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ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Що е анархокомунизъм?
защото не можем да си ги позво-
лим, независимо какво работим и 
колко изкарваме. Когато изнемо-
гата от натрапения труд обаче 
премине, почти всеки ще иска да 
се захване с нещо. Обломов и Ста-
ханов са двете страни на една и 
съща фалшива монета. 

[Обломов е обеднял помеш‑
чик, герой на едноименния ро‑
ман (1859  г.) на руския писател 
Иван Гончаров. Обломов не из‑
лиза от квартирата си, не пра‑
ви нищо, по цял ден умува за 
това как трябва да се живее, 
мечтае за безгрижния живот в 
родното си имение Обломовка, 
дори когато целият свят около 
него, общо взето, го сритва от‑
зад – б. ред.]

Анархокомунистите също 
така не вярват в „човешката 
природа“, за тях тя е индиви‑
дуална и обусловена от заоби‑
калящата среда. Мнозина от 
тях са съгласни с Пьотър Кро‑
поткин, че ако има някакъв 
вроден инстинкт, то това е 
„инстинктът за взаимопо‑
мощ“, който просто се е съхра‑
нил в еволюцията, защото съ‑
трудничеството помага пове‑
че за оцеляването, отколкото 
егоизмът.

Комунистическите отно‑
шения осигуряват най‑добра‑
та среда за свободата и благо‑
денствието на всички, а не само 
за малцинството най‑богати и 
привилегировани. Затова анар‑
хокомунизмът е преди всич‑
ко философия на равенството. 
Анархокомунистите не прием‑
ат, че всеки има право да бъде 
нечий собственик, господар или 
началник, което е неразделна 
черта на капитализма и държа‑
вата.

За анархокомунистите стро‑
гият контрол на обществото 
върху личността е тирания и 
не само противоречи на идеите 
на анархокомунизма, но и сами‑
те понятия са подменени. Мно‑
го анархокомунисти (и анар‑
хоколективисти) подчерта‑
ват, че противопоставянето 
на „индивидуализма“ на „колек‑
тивизма“ е измамно. Човек не 
може да „жертва“ своите ин‑
тереси в „полза на мнозинство‑
то“, не може да бъде „управля‑
ван“ от „обществото“, защо‑
то обществото се състои от 
отделни хора, то не е някакво 
външно монолитно образува‑
ние. Може ли да се каже, че ато‑
мът жертва своите интереси 
в полза на молекулата, а пък тя 
своите в полза на веществото? 

Кропоткин развенчава абсурда 
така:

В нито една историческа епо-
ха, че даже и геоложка ера, полза-
та за човека не е била и не може да 
бъде в разрез с благото за обще-
ството. Те винаги са в единство 
и хората, които са го разбирали 
по-добре от останалите, винаги 
са живели по-пълноценен живот. 
Затова според нас разграничение-
то между алтруизъм и егоизъм е 
безсмислено.

Лъжата за комунизма

Когато хората чуят „комуни‑
зъм“, те най‑често го свързват 
с тоталитарното общество, в 
което всяка стъпка на човека 
е строго разписана и зорко сле‑
дена, като СССР е типичният 
пример. Привеждат се изтърка‑
ни – и отвратителни – клише‑
та за това как при комунизма 
всичко щяло да бъде общо, даже 
жените щели да бъдат общи.

За изопачаването на поняти‑
ята най‑добрият пример може 
би е самото име на властваща‑
та шайка  – КПСС. В него няма 
нито една вярна „буква“. Съ‑
юзът изобщо не беше съюз, ви‑
дяхме как се разпадна за броени 
дни веднага щом престана да 
бъде „забранено“. Той изобщо не 

беше съветски, защото никой с 
никого не се съветваше, а всич‑
ко се нареждаше отгоре. Парти‑
ята изобщо не беше партия, от 
латинското pars  – част, защо‑
то други „части“ нямаше. И на‑
края и най‑важно  – тя не беше 
комунистическа. Най‑точното 
определение за политическата 
и икономическата система на 
СССР не е социализъм, а държа‑
вен капитализъм. Капиталът 
се инвестира в експлоатация на 
труда и природните богатства 
в полза на държавата, а не на 
отделни частни „физически или 
юридически“ лица. Държавата е 
това, което при частния капи‑
тализъм би се получило, кога‑
то всички корпорации се обеди‑
нят в един конгломерат (абсо‑
лютен монопол), а този процес 
и в момента върви в тази по‑
сока и няма изгледи да се обър‑
не. Дали висшето ръководство 
на такъв конгломерат ще се на‑
рича партия, или борд няма ни‑
какво значение. Дали консолиди‑
рането ще се извърши с репресии 
„и/или“ рецесии – също. Крайни‑
ят резултат е еднакъв  – един 
властови център, един огромен 
консорциум, който може дори 
вече да не се нарича „държава“. 
Вероятно това е имал предвид 
Ленин, като е писал за нейното 

„отмиране“. Държавният ка‑
питализъм също беше започ‑
нал своята „глобализация“ под 
формата на „Съвета за иконо‑
мическа взаимопомощ“. Разбри‑
цаната му каруца обаче има‑
ше нещастието да закъса точ‑
но на релсите, по които фучеше 
частнокапиталистическият 
влак, защото мина на спусната 
бариера, а пък и беше натова‑
рена с танкове и прочее шаячна 
солдафонщина.

Държавният капитализъм е 
пълната противоположност на 
анархокомунизма. Единствено‑
то общо между държавата/ка‑
питала и анархията/комунизма 
е барикадата, която ги дели. Ос‑
вен това политиката на болше‑
виките е коренно различна от 
методите, по които анархоко‑
мунистите са готови да дейст‑
ват, най‑вече по въпроса за пре‑
махването на държавата и дик‑
татурата, а не за нейното уве‑
ковечаване.

По въпроса за това дали дик‑
татурата – както и да я нари‑
чат болшевиките  – е „по‑ефи‑
касна“ за увеличаването на про‑
изводителността и развитие‑
то на икономиката като цяло, 
най‑добрият пример е с Испан‑
ската революция от 1936  г. Ру‑
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нална държава, но всъщност е 
точно обратното. Суарадж за‑
почва от личността, след това 
се разгръща навън на ниво село и 
по‑нататък до ниво народ. Ос‑
новният принцип е нравстве‑
ната автономия на личността 
над всички останали съображе‑
ния.

Общо взето стремежът към 
колективно освобождение при 
Ганди произлиза преди всичко 
от чисто анархистко схваща‑
не за индивидуализма. Според 
него съзнанието на личност‑
та наистина е единствената 
справедлива форма на управле‑
ние. По думите му „суарадж е 
немислим, ако хората трябва 
да подчиняват своите възгледи 
на някакво мнозинство“. С яс‑
ното съзнание, че това е в пъ‑
лен разрез със западните схва‑
щания за управлението, Ганди 
казва, че едно разумно мнение 
е много по‑полезно от това на 
99,9% от населението, ако мне‑
нието на мнозинството е не‑
разумно. Именно този индиви‑
дуализъм при суарадж го кара да 
отхвърля както парламентар‑
ната политика, така и нейно‑
то оръдие за узаконяване – по‑
литическите партии. Той смя‑
та, че хората, които наистина 
искат светът да стане по‑до‑
бър за всички, няма нужда да се 

включват в определена партия, 
за да го постигнат. Това е раз‑
ликата между Радж-Нити (дър‑
жавна политика) и Лок-Нити 
(народна политика). Индивиду‑
ализмът при суарадж означава 
пълно преосмисляне:  например 
схващането, че човекът съ‑
ществува за благото на по‑го‑
лямата организация, е погреш‑
но, защото по‑голямата орга‑
низация съществува за благото 
на човека и той винаги трябва 
да бъде свободен да я напуска и 
да изразява своето несъгласие.

Схващанията на Ганди за 
пацифисткия път към суара-
дж обаче имат своите опонен‑
ти, дори сред хората, повлияни 
от анархизма. Преди 1920  г. ус‑
поредно се развива едно по‑от‑
крито анархистическо движе‑
ние, представено от индий‑
ските анархосиндикалисти и 
легендарния борец за незави‑
симост Бхагат Сингх. Сингх е 
повлиян от различни западни 
анархистически и комунисти‑
чески идеи, отявлен атеист в 
страна, където такива въз‑
гледи са изключително непопу‑
лярни по това време. Интерес‑
но е, че той задълбочено изуча‑
ва Бакунин, определено се ин‑
тересува по‑слабо от Маркс, 
но за сметка на това е запален 
от писанията на Ленин и Троц‑
ки, които „успяват да прове‑
дат революция в своята стра‑

на“. Общо взето Сингх остава 
в спомените като своеобразен 
анархист‑ленинист, ако изоб‑
що такова нещо може да съ‑
ществува. В историята на ин‑
дийската политика Сингх днес 
се поставя някъде между па‑
цифизма на Ганди и тероризма, 
защото участва дейно в орга‑
низирането на антиколониал‑
ните борби за освобождението 
на Индия от британска власт. 
Той обаче е и част от среди‑
те, които Ганди нарича „кул‑
та към бомбата“ и естествено 
обявява за поддръжници на за‑
падните схващания за употре‑
бата на насилие като средство 
за освобождение. Индийските 
революционери му отвръщат, 

че неговите идеи за ненасилие 
също имат западни корени в 
Лев Толстой и затова също не 
са автентично индийски. Веро‑
ятно Сингх наистина е повлиян 
от западните схващания за со‑
циални промени.  Картар Син‑
гх Сарабха – като своя японски 
събрат Котоку Шусуи  – орга‑
низира южноазиатските ра‑
ботници в Сан Франсиско. Кар‑
тар е близък другар и настав‑
ник на Бхагат, а накрая и два‑
мата жертват своя живот за 
освобождението на индийците 
по цял свят.

Известни в тези среди са 
Индустанското републиканско 
сдружение и младежката орга‑
низация Науджауан Бхарат Саб-
ха. Сингх участва и в двете. Ма‑
кар в началото да е против, към 
средата на 1920‑те Сингх става 
привърженик на стратегията 
за въоръжаване на индийското 
население, за да изгони британ‑
ците от страната. За целта 
той пътува из цялата страна, 
организира народно опълчение и 
набира множество последова‑
тели. През 1928 г. тази страте‑
гия за открито въоръжено въс‑
тание отстъпва място на при‑
зиви за индивидуални актове на 
жертвоготовност и терор в 
статия, публикувана от Сингх 
в поддържащия борбата за не‑
зависимост вестник Кирти. В 
други броеве на същия вестник 

той публикува своя знаменит 
текст „Защо съм атеист“, 
както и редица статии за анар‑
хизма. Сингх приравнява тра‑
диционната индийска предста‑
ва за всеобщото братство на 
анархистическия принцип без 
господари, като набляга на ос‑
новното значение на отвоюва‑
нето на независимост от всяка 
външна власт. Макар и повлиян 
от писанията на Ленин и Троц‑
ки, Сингх така и не става член 
на Индийската комунистиче‑
ска партия, основана шест го‑
дини преди смъртта му. Веро‑
ятно това се дължи на влия‑
нието на анархизма върху него‑
вите идеи. Така или иначе, идеи 
на анархизма (а може би и цяла‑
та анархистическа идеология) 
изиграват значителна роля и в 
двете движения за суарадж – на 
Ганди и на Сингх.

Анархизмът в Африка: 
Игбо, Египет, Либия, 
Нигерия и Южна Африка

В началото африканският анар‑
хизъм се развива по външните 
граници на континента, основ‑
но в контекста на етнически 
разнообразните пристанищни 
градове в Северна и Южна Аф‑
рика. Много малко литерату‑
ра е публикувана по тази тема. 
Подобно на случая с Индия това 

БЕЗ ГРАНИЦИ

Незападните анархизми

» » » продължава на страница 12

» » » продължава от страница 9

Бхагат Сингх
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А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 01.09.1846 в гр. Барлета 

(Италия) е роден анархи-
стът Карло Кафиеро.

• На 03.09.1991 г. в с. Копани-
ца (Пернишко) умира анар-
хистът Евлоги Цветков, 
един от отговорните ре-
дактори на вестник “Ра-
ботническа мисъл”.

• На 04.09.2000 умира анархи-
стът Желязко Петков Же-
лязков, сътрудник на „Сво-
бодна мисъл”.

• На 05.09.1872 г. в гр. Хага се 
провежда последният кон-
грес на Първия Интерна-
ционал и изключването на 
Бакунин и Джеймс Гийом.

• На 09.09.1944 г. е извършен 
болшевишки преврат в 
България.

• На 10.09.1891 г. в Испания из-
лиза безвластническият 
вестник „Революционер”.

• На 12.09.1976 г. в гр. Твър-
дица умира анархистът 
поет Димо Канев Димов.

• На 13.09.1988 г. в София уми-
ра безвластничката Васил-
ка Данева Лясова (Веса).

• На 15.09.1872 г. в гр. Сент 
Имие е открит първият 
конгрес на Анархисткия 
Интернационал.

• На 19.09.1904 г. е роден анар-
хистът Михаил Динков Ци-
целков, организатор на 
Златишко-пирдопската 
нелегална анархистическа 
група.

• На 19.09.1958 г. в САЩ умира 
теоретикът на безвлас-
тието Рудолф Рокер.

• На 20.09.1932 г. е роден аме-
риканският писател Ъп-
тън Синклер, автор на ро-
мана „Бостън” (посветен 
на анархистите Сако и 
Ванцети).

• На 22.09.1932 г. в Килифаре-
во умира Надежда Симео-
нова Попова, участничка в 
Килифаревското въстание 
и Килифаревската анархо-
комунистическа чета.

• На 25.09.1903 г. край гр. Кра-
тово (Македония) в сраже-
ние с турски аскер загива 
анархистът-революцио-
нер Никола Дечев.

• На 27.09.1921 г. в Москва са 
разстреляни от болше-
вишката ЧК десет анархи-
сти, между които Лев Чор-
ни.

• На 28.09.1923 г. при село Звъ-
ничево е убит анархистът 
Илия Георгиев Юруков.

• На 29.09.1923 г. в местност-
та „Грамадите” край Бра-
цигово са убити анархи-
стите Васил Атанасов По-
пов и Павел Атанасов Тер-
зиев.
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1 Александър Наков. Досие на обект 
№ 1218

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

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

4 Анхиела Граупера. Любовта 
на малката безвластничка

5 Бойчо Огнянов. А бях само 
на 17 години

6 Борислав Менков. Без бог, 
без господар

7 Ганчо Петришки. Гняв
8 Гастон Левал. Събитието на века
9 Георги Божилов. Живот под черен 

небосвод
10 Георги Божилов. Лични откровения
11 Георги Божилов. Българският преход 

през погледа на един анархист
12 Георги Константинов. Емигрантски 

спомени т. 3
13 Георги Константинов. 

Антиистория Славянобългарска
14 Георги Константинов. Революциите 

в селското стопанско и изхранването 
на човечеството

15 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 2

16 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 1

17 Георги Константинов. Барутни 
помисли

18 Георги Константинов. Адски 
калейдоскоп т. 1

19 Георги Константинов. Адски 
калейдоскоп т. 2

20 Георги Константинов. Свободата, 
Санчо, е велико нещо

21 Георги Константинов. Напред и ако 
пътят води към Голгота

22 Георги Константинов. Ставайте, 
робове...

23 Георги Константинов. 
Бакуниновата теория и практика 
на Социалната революция

24 Георги Константинов. С думи 
вместо с куршуми

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

26 Георги Константинов. Емигрантски 
спомени т. 4

27 Георги Константинов. Краят 
на държавата и капитала

28 Георги Константинов. Социална 
революция или смърт

29 Георги Константинов. Възможна ли 
беше съпротивата срещу ДС

30 Георги Константинов. Анархизмът 
в 21 век

31 Георги Константинов. Anarchism 
in 21 Century

32 Георги Хаджиев. История 
на безвластническото движение 
в България

33 Георги Хаджиев. Основи 
на безвластието

34 Георги Хаджиев. Федерация 
на автономните комуни в България

35 Георги Хаджиев. Вчерашни, днешни 
и утрешни проблеми

36 Георги Хаджиев. Моят път, 
том 1 и 2

37 Георги Хаджиев. Проблемът 
за организацията в анархизма

38 Георги Хаджиев. Стопанисването 
на земите

39 Георги Хаджиев. Националното 
освобождение и безвластният 
федерализъм

40 Георги Хаджиев. Михаил Герджиков
41 Георги Хаджиев. Наш Път – сборник 

статии
42 Георги Шейтанов (от и за него). 

Целунат от смъртта
43 Евгени Волков. Христо Ботев
44 Желязко Петков. Спомени 

за бъдещето
45 Иван Дръндов. Руската революция 

в 1917
46 Илия Троянов. Интервю на Илия 

Троянов пред Евроком
47 Константин Кантарев. Един 

безвластник в лапите на властта
48 Кръсто Павлов. Спомени за Никола 

Янкулов

49 Лъчезар Кръстев. Пуста кюския
50 Милош Зяпков. Милош Зяпков – 

Събрани творби
51 Михаил Бакунин. Избрани страници 

от и за него
52 Мъри Букчин. За преобразуването 

на обществото или Екоанархизъм
53 Мъри Букчин. Спонтанност 

и организация в революцията
54 Петър Манджуков. Предвестници 

на бурята
55 Пиер Рамю. Заблужденията 

на марксизма
56 Пламен Цолов. За общината
57 Протокол от конгреса. VII конгрес 

на ФАБ
58 Пьотр Аршинов. Феноменът Махно
59 Пьотр Кропоткин. Взаимопомощта, 

фактор на еволюцията
60 Пьотр Кропоткин. Хляб и свобода
61 Рудолф Рокер. Федерализъм 

и централизъм
62 Рудолф Рокер. Национализъм и 

култура, том 1 и 2
63 Рудолф Рокер. Крахът на руския 

държавен комунизъм
64 Себастиан Фор. Отговор на една 

вярваща
65 Стаменко Димитров. С поглед 

към светлото бъдеще
66 Стефан Досев/Степан. В изгнание
67 Стефанка Христова. Аз и моят 

живот
68 Стоян Цолов. Стоян Цолов – 

Спомени
69 Трендафил Марулевски. Отвъд 

границите
70 Трифон Терзийски. Достоен живот
71 Федерация на анархистите 

във Франция. Един проект за 
социална революция

72 Федерация на анархистите 
във Франция. Що е анархизъм

73 Христо Карастоянов. Записки 
по исторически наивизъм

74 Христо Колев – Големия. Спомени 
за израстването
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Златко Тодоров Костадинов

ФАБ БЛАГОДАРИ 

ЗА ОКАЗАНАТА 

ПОДКРЕПА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Що е анархокомунизъм?
ският историк Александър Шу‑
бин пише:

Зависимостта на ефектив-
ността на производството от 
степента на самоуправление се 
илюстрира с динамиката на до-
бива на въглища в синдикализи-
раните предприятия. От август 
1936  г. до юли 1937  г. то нараства 
от 302 до 360 тона, а след като 
през август−декември е замене-
но от бюрократично управление 
и държавен контрол, пада до 235 
тона.

Подобно е развитието в ме‑
талообработването, машино‑
строенето (от които зависи 
доставката на оръжие за фрон‑
та) и много други отрасли. Анар‑
хистката колективизация про‑
цъфтява в Каталуния, където 
са съсредоточени 75% от испан‑
ската промишленост. Така е и в 
селското стопанство. В анар‑
хистка Каталуния производ‑
ството на картофи нараства 
с 50%, а това на захарно цвекло 
и фураж за добитъка се удвоя‑
ва. С модернизация на машини‑
те и химически торове добивът 
на хектар е с 50% по‑висок в ко‑
лективната собственост, от‑
колкото при частните ферме‑
ри. Реколтата на арагонските 
анархистки „колективи“ дори 
по официални данни нараства с 

20% през 1937 г., докато в много 
други части на страната нама‑
лява. Строят се пътища, учи‑
лища, болници, ферми, култур‑
ни институции  – за пръв път 
в много села, – трудът се меха‑
низира. За пръв път много хора 
получават достъп до медицин‑
ски грижи и безплатно – и без‑
властно  – образование (лекари‑
те и учителите са пълноправни 
членове на „колективите“).

По въпроса дали антикапи‑
талистическата революция 
трябва да вземе държавната 
власт в свои ръце, за да предо‑
тврати връщането на капита‑
лизма и да създаде икономика, 
която ще направи капитализма 
и държавата напълно ненуж‑
ни  – както твърдят болшеви‑
ките и прочее марксисти,  – е 
достатъчно да видим до какво 

доведе това в държавите с най‑
голяма територия и най‑голямо 
население – Русия и Китай. Там 
държавата не само не тръгна 
да отмира и не премахна капи‑
тализма, а се вкопчи в него със 
зъби и нокти навътре и с огро‑
мна „търговска отстъпка“ на‑
вън, за да оцелее.

Що се отнася до това дали 
„жените ще бъдат общи“, така 
може да говорят само хора, за 
които жената е вещ, стока, а 
не личност. Анархокомунисти‑
те са проливали кръв в своята 
борба срещу този вулгарен кон‑
суматорски цинизъм през цяла‑
та нейна история. Те са привър‑
женици на пълното равенство, 
в което жената е абсолютно 
пълноправен член на общество‑
то.

Френският теоретик на 
анархизма Жан Грав пише, че ако 
мъж и жена искат да живеят за-
едно до края на дните си и техни-
ят съюз наистина е свободен, на 
анархистите и през ум не им ми-
нава да им се бъркат. Анархи‑
стите са против семейство‑
то като законова институция, 
защото тя по своята същност 
е репресивна в такива сложни 
чувства като любовта. Мъжът 
и жената трябва да се събират 
и разделят по волята на сърце‑
то, а не на съда. ◼

Свободна мисъл
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Незападните анархизми
отчасти се обяснява с по‑сла‑
бото присъствие на анархизма 
в историята на континента 
като движение с последовател‑
на идеология. Друга причина е 
хегемонията на капиталисти‑
ческите и империалистически 
национални държавни системи 
или постколониалните систе‑
ми на африканския социализъм 
в региона. Най‑мощното анар‑
хистко движение на континен‑
та през първата четвърт на 20 
век е в Южна Африка. В скорош‑
ните изследвания на нигерийски 
анархисти като Сам Мба се от‑
белязва, че анархистката ми‑
съл като идеология достига до 
африканския континент едва 
към средата на 20 век. Макар да 
признават липсата на идеологи‑
чески последователна форма на 
анархизъм, в своите изследва‑
ния те подчертават анархист‑
ки социални елементи, които се 
срещат при множество афри‑
кански племена. Този вид пле‑
менен комунализъм се счита за 
незападна форма на анархизма, 
уникална и специфична за афри‑
канските условия. По техните 
думи „във всички традицион‑
ни африкански общества при‑
състват анархистически еле-
менти“ и „идеите, залегнали в 
основите на анархизма, едва ли 
са нови за африканските усло‑
вия. Нова е само идеята за анар‑
хизма като социално движение 
или идеология“.

В този смисъл понятието 
комунализъм е донякъде близ‑
ко до представата на Маркс за 
първобитния комунизъм  – об‑
щество без държава от първо‑
битно‑общинния строй пре‑
ди феодализма. Подобни тези с 
претенции за историческа об‑
щовалидност обаче отдавна не 
звучат сериозно, защото този 
„исторически етап“ така и 
не „преминава“ в по‑голяма‑
та част от Африка, особено в 
селските райони на континен‑
та. Там старейшините в пле‑
менната общност са призна‑
ти за авторитети поради своя 
опит, а не по някаква законоус‑
тановена принуда. Религията и 
възрастово разслоените групи 
мъже, които изпълняват опре‑
делени дейности за селото, слу‑
жат за поддържане на вътреш‑
ната сплотеност на общност‑
та, а в някои общества без дър‑
жава основните функции са по‑
ети от жените. По‑конкрет‑
но Игбо, Таленси и народите от 
делтата на Нигер са добре из‑
вестни със своите антиавто‑
ритарни и прякодемократич‑
ни обществени образувания. Те 
са организирани основно око‑
ло върховенството на общи‑
те селски събрания  – форма на 
пряка демокрация,  – които се 
вслушват в препоръките на съ‑
вета на старейшините. Макар 
че тези общества са предимно 
патриархални, жените играят 
определена роля в управлението 
на обществото със собствени 
организации.

Възходът на така наречения 
африкански социализъм започва 
с колонизацията, индустриа‑
лизацията и урбанизацията на 
континента след Берлинската 
конференция през 1884−1885  г., 
когато Европа разделя Африка 
на национални държави, разпо‑
ложени върху и между бездър‑
жавните общества, образувани 
на основаната на децентрали‑
зираното обществено управле‑
ние в миналото. Тези колониал‑
ни национални държави улес‑
няват добива на природни бо‑
гатства в полза на европейски‑
те елити, като унищожават, 
изселват, разделят и отслаб‑
ват бездържавните общества. 
В много африкански национал‑
ни държави антиколониалното 
движение е оглавено от афри-
кански социалисти като Муамар 
Кадафи в Либия, Гамал Абдел 
Насър в Египет и негърските 
социалисти като Сенгор. Общо 
за всички тях е, че много бър‑
зо се продават и подчиняват на 
интересите на западния капи‑
тал. Макар повечето форми на 
африкански социализъм да имат 
предимно марксистка ориен‑
тация, оформяна и направля‑
вана от външни капиталисти‑
чески интереси, при някои не е 
така.

След като Нигерия получава 
независимост през 1960  г., тя 
въвежда общонационална сис‑
тема на колективно земеделие, 
в която се преплитат елемен‑
ти на традиционния африкан‑
ски комунализъм и израелска‑
та система на кибуците. В из‑
вестната Зелена книга на Ка‑
дафи също личи влиянието на 
неговия прочит на Бакунин и 
Маркс. Неговата идея за джа-
махирия е много близка до тази 
на системата на колективно‑
то земеделие в Нигерия. Много 
по‑показателен обаче е приме‑
рът с теорията и практика‑
та на системата Уджамаа на 
Джулиъс Ниерере. В тази сис‑
тема, която се противопос‑
тавя еднакво на капитализма и 
доктринерския социализъм, една 
обновена форма на африкан‑
ския комунализъм става основа 
на постколониалното танза‑
нийско общество. За съжаление 
системата Уджамаа в край‑
на сметка се проваля, защо‑
то бързо дегенерира в държа‑
вен контрол над селското на‑
селение под строгото настав‑
ничество на Световната бан‑
ка. На африканския континент 
Танзания изобщо не е изолиран 
пример за подобно развитие на 
нещата, като е интересно, че 
то се среща еднакво често в 
„социалистическите“ и капи‑
талистическите национални 
държави.

Както вече отбелязахме, 
единствената страна, в която 
има значително организира‑
но анархистко движение в на‑
чалото на 20 век, е Южна Аф‑
рика. Бял африканер [заселник 
от предимно холандски произ‑
ход  – б.  пр.] на име Хенри Гла‑
се помага за организирането 

на първите зачатъци на анар‑
хистко движение в страната 
в края на 19 век. В началото на 
следващия век е основана Со-
циалдемократическата федера-
ция в Кейптаун  – коалиция от 
анархисти и други антидър‑
жавни социалисти,  – послед‑
вана от кратко просъщест‑
вувалия Южноафрикански IWW. 
Отличителна черта на тези 
формации е, че техните члено‑
ве в огромната си част са бели 
в национална държава, в коя‑
то огромното мнозинство не 
е. Повечето добре платена ква‑
лифицирана работа е запазе‑
на за белите, докато индийци‑
те, цветнокожите (от смесен 
произход) и бедните бели вър‑
шат „съпътстващи дейнос‑
ти“, а за чернокожите е запа‑
зен най‑тежкият неквалифи‑
циран труд.

Ситуацията окончател‑
но се променя през 1917  г., ко‑
гато членове на Социалисти-
ческия интернационал помагат 
за организирането на Африкан-
ските промишлени работници – 
синдикална организация с пре‑
димно чернокожи членове. Ма‑
кар и силно повлияна от IWW, 
тя съхранява ранните пропо‑
литически елементи на после‑
дователите на Даниел Де Леон, 
изоставени от IWW след разри‑
ва между синдикалистите и де‑
леонистите през 1908 г. Когато 
някои членове започват да се 
съмняват в смисъла на учас‑
тието в електоралната поли‑
тика, се създава Работнически-
ят социалистически съюз  с ясно 
изявена антиелекторална на‑
соченост и тактика на пря‑
ко действие. От 1918 до 1920  г. 
в ръководството на Африкан-
ския национален конгрес има ня‑
колко анархосиндикалисти. 
Към 1921  г. обаче първата въл‑
на на анархизма в Южна Афри‑
ка вече затихва, водещи дейци 
изоставят анархизма и се зах‑
ващат с основаването на Юж-
ноафриканската комунистиче-
ска партия. Като вече отбеляз‑
ахме, анархисти стават ви‑
дни комунистически вождове в 
Китай и много други държави, 
както по‑нататък ще видим в 
Бразилия и други латиноамери‑
кански страни.

Подобно на Южна Африка се‑
верноафриканските средизем‑
номорски пристанищни градо‑
ве също изиграват важна роля 
за разпространението на анар‑
хистките идеи. Египетското 
анархистко движение е добър 
пример за тази тенденция, за‑
щото там анархизмът е прак‑
тически изцяло имигрантско 
явление. Още през 1877  г. еги‑
петското анархистко дви‑

жение започва да издава анар‑
хистки вестник на италиански 
език – Работник (Il lavoratore) – и 
малко по‑късно Социалният въ-
прос (La questione sociale). Основ‑
ната им читателска публика е 
процъфтяващата италианска 
имигрантска общност в сре‑
диземноморския пристанищен 
град Александрия. Като прис‑
танищен град Александрия има 
много разнообразно население и 
става притегателна точка не 
само за анархистка дейност, но 
и за много анархисти изгнани‑
ци от цялото Средиземномо‑
рие. В края на 19 век Малатес‑
та намира убежище там, след 
като прави опит за атентат 
срещу крал Умберто  I, а през 
1900  г. градът приютява и Лу‑
иджи Галеани. За кратко време 
анархистките идеи на итали‑
анската общност се разпрос‑
траняват сред гръцките ра‑
ботници имигранти, които 
организират синдикат с анар‑
хистка насоченост за обуща‑
рите в Александрия. Няма оба‑
че много данни за разпростра‑
нение на анархистките идеи 
сред коренното египетско на‑
селение извън имигрантските 
общности.

Тунис и Алжир са други‑
те две страни, където анар‑
хизмът пуска корени. В прис‑
танищния град Тунис в север‑
ната част на страната, как‑
то в Египет, има анархистко 
движение сред италианските 
имигранти, което издава ня‑
колко вестника като Работник 
(L’Operaio) и Човешки протест 
(La Protesta Umana), последни‑
ят издаван от известния пуб‑
лицист Луиджи Фабри, който 
тогава живее в Тунис. Приста‑
нищният град Алжир също е 
сериозен център на анархист‑
ка дейност с различни вестни‑
ци като Революционно действие 
(L’Action Révolutionnaire), Камба-
на  (Le Tocsin),  Безвластник (Le 
Libertaire) и  Социален котел (La 
Marmite Sociale). Макар да няма 
много сведения за междин‑
ния период, е добре известно, 
че след поражението в Испан‑
ската гражданска война през 
1939 г. много анархисти се пре‑
селват в Алжир около приста‑
нищния град Оран.

Анархизмът в Латинска 
Америка: Аржентина, 
Уругвай, Бразилия, Чили, 
Мексико и Куба

Развитието на анархизма в Ла‑
тинска Америка е процес, оф‑
ормен както от спецификата 
на всяка страна в региона, така 
и от фактори, които са общи 
за много от тях. Всички те са в 
подчинено отношение съгласно 
доктрината Монро от 1823  г., 
според която Америките са под 
надзора на страната, която 
нагло нарича себе си единстве‑
ната Америка  – Съединените 
щати. По този начин, малко 
след получаването на незави‑
симост от Испания и Порту‑
галия, Западното полукълбо на‑

бързо е колонизирано наново  – 
неофициално  – в името на ин‑
тересите на САЩ. В контекста 
на това подчинение възникват 
първите анархистки движения 
в Латинска Америка, най‑чес‑
то под железния юмрук на на‑
трапените от Севера (El Norte) 
диктатори. Важно е също така 
да се отбележи, че държавната 
идеология в Латинска Америка 
е много по‑силно повлияна от 
философията на Аристотел и 
Тома Аквински, отколкото от 
либерализма, който е най‑вли‑
ятелното философско течение 
в англо‑саксонските демокра‑
ции. В Латинска Америка кор-
поратизмът е най‑влиятел‑
ната философия със своя въз‑
глед, че държавата „естест‑
вено“ отразява волята на на‑
рода, а не служи като „арби‑
тър“ между различните поли‑
тически сили, както е в Север‑
на Америка. Странният резул‑
тат от това е, че голяма част 
от обществото счита всички 
опозиционни сили за противни‑
ци на освобождението. Идеоло‑
гическият процес на корпора-
тизма включва лукаво присъе‑
диняване на одържавени рево‑
люционни движения и жестоки 
репресии над всички, които не 
приемат подобни ходове. Доми‑
ниращата роля на римокато‑
лическата църква в общество‑
то, съчетана с традициите на 
римското право, са другите два 
основни фактора, по които ла‑
тиноамериканските общества 
се отличават от голямата 
част от Севера. Това естест‑
вено означава, че анархизми‑
те, които се развиват там, са 
качествено различни, защото 
възникват в много по‑различ‑
на политическа среда.

В Латинска Америка анар‑
хисткото движение несъмнено 
е най‑силно в Южна Америка, а 
там несъмнено е най‑силно в 
„южния триъгълник“ на Ар‑
жентина, Уругвай и Бразилия. 
То е най‑голямото социално 
движение в Аржентина от око‑
ло 1885 г. до 1917 г., когато дър‑
жавните социалисти овладя‑
ват големите профсъюзи. Дви‑
жението е изключително бор‑
бено поради господстващата 
система на латифундиите, в 
която шепа семейства владеят 
почти цялата земя. Това край‑
но разслоение на обществото 
формира основата за перониз-
ма – система, в която старите 
елитни семейства имат без‑
контролна власт над масата 
прииждащи имигранти, която 
упражняват като среднове‑
ковни аристократи. Тъй като 
единственото законно сред‑
ство за постигане на проме‑
ни в такова общество е гласу‑
ването, фактът, че близо 70% 
от градското население е лише‑
но от право на глас по закон, не 
прави системата особено при‑
влекателна за мнозинството и 
създава благодатна почва раз‑
витието на анархизма. ◼

(следва)
Джейсън Адамс
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