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Дневният ред на 

безвластниците

Трябва да знаем, че нуждата от 
истинско революционно движе-
ние, което да движи обществото 
напред, тепърва ще се изостря.

Във фокус: 

Латинска Америка

За историята на борбите през 
изминалото столетие и днешни-
те „леви завои” във Венецуела и 
други американски страни.

Репресии срещу 

работници във 

Франция

Френскоговорящите анархисти 
заклеймяват репресиите на дър-
жавната полицейщина.

Делото срещу Сако 

и Ванцети

88 години след екзекуцията на 
двамата анархисти, малко из-
вестните факти по делото, кое-
то продължава да вълнува света.

Капитализмът и 

собствените му 

кризи

Поглед към новите „свински” 
психози и хроничните заболява-
ния на капитализма.

133 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ХРИСТО БОТЕВ

Често ни питат защо смятаме Христо Ботев за безвластник и именно като такъв го 
издигаме до нашето знаме. Не искаме ли и ние като болшевиките да го узурпираме и 
да си правим пропаганда с него? А когато обясняваме, че макар да не се е обявил за анар-
хист, Христо Ботев е изповядвал идеи и виждания за обществото, които се покриват 
с нашите, всички наши опоненти протестират и твърдят, че идеите на Ботев били 
общонационални и че той бил на всички. Нямаме нищо против това и ние не отнемаме 
Ботев на никой, който го носи в сърцето си и мислите си. » » » продължава на страница 12

КАКВО ОЩЕ СЕ СЛУЧИ НА 1 МАЙ

Националисти 
нападат инвалид
След шествието на анархи-
стите и левите организа-
ции на 1 май, хулиганите не-
онацисти, които безуспеш-
но се опитаха да го саботи-
рат, си изкараха злобата 
върху няколко жени на кръс-
товището на Орлов мост.

Една от тях разказа за 
Свободна мисъл какво се е 
случило, страхува се да на-
зове името си затова са из-
ползвани инициали.

Разкажете ни какво се 

случи след шествието?

Л. Ц. След шествието, с 
приятелка, дъщеря ми и още 
четирима души от нашата 
партия отидохме в Парка 
на Свободата. Вървяхме към 
спирката на автобусите 
на Орлов мост, когато сре-
щу нас от около 30 метра 
се затичаха 15-16 младежи, 
членове на фашистка орга-
низация. Може би направи-
хме грешка, че побягнахме. 
Тичахме колкото можем, но 
онези ни настигнаха. Двама 
от нашите изостанаха, дру-
ги двама избягаха. Дъщеря 
ми не се подчини на вика ми 
да бяга, а аз изобщо не мога 
да тичам, както и третата 
жена. Събориха ни на земя-
та, като ни разделиха. Пър-

воначално станахме, аз се 
опитвах да покрия с тялото 
си дъщеря ми и знамето, кое-
то носех на митинга, а след 
това и към момента на на-
падението, в брезентов зе-
лен калъф. Естествено, не 
успях да предпазя детето 
си, както и да спася знаме-
то. Бяхме пребити, ритани 
и удряни с бирени бутилки в 
главите. Всичко трая не по-
вече от 5-6 минути, кога-
то дойдоха другите двама 
от нашите и нападателите 
ни избягаха, защото няма-
ха срещу себе си вече само 
3 жени, две от които болни. 
Абе, фашистка история.

Уплашихте ли се? Какви 

наранявания получихте?

Л. Ц. Дали се уплаших? Бяс-
на съм! И не ми минава! Не 
мога да опиша с думи какво 
ми е, защото на празничен 
ден, в 13,45 ч., на общест-
вено място, не можем да се 
разхождаме спокойно.

Нараняванията още ги 
лекувам, от ритниците по 
краката, в корема, където 
имам операция отпреди че-
тири години, пръстите на 
ръцете ми бяха изкълчени, 
защото се опитвах да запа-
зя знамето си, което ми бе 

откраднато от нападате-
лите.

Какво е здравословното 

ви състояние?

Л. Ц. Аз съм инвалид с Кро-
он – много тежко автоимун-
но заболяване на храносми-
лателната система, от 99 
кг преди десет години, сега 
съм едва 43 кг за 168 см 
ръст. Тънкочревна резекция 
150 см, половината ми чер-
ва са извън София, постопе-
ративна хистологична диа-
гноза тънкочревна саркои-
доза. Имам висше медицин-
ско образование и съм наяс-
но със състоянието си. Ако 
бях по-яка, едва ли щяха да ни 
нападнат онези „куражлии”. 
Лошото в случая е, че не ви-
дях лицата им.

Това, че Л. Ц. не е видяла 
лицата на нападателите, не 
им е помогнало много, защо-
то точно след нападение-
то, налетели на полицейски 
патрул в Борисовата гради-
на. Младите „националисти” 
явно са били без служебни 
карти от телевизия ББТ, за-
щото седем от тях са били 
задържани и един впослед-
ствие е осъден по бързата 
процедура. •

СМ

ИЛИЯ ТРОЯНОВ:

Приятелят ми Г. ме завари 
на необичайно място. Седях 
в един бар близо до Виенска-
та борса и наблюдавах ме-
ланхолията сред спекулан-
тите, когато той връхлетя 
и заразмахва три червени 
книжки:

„Мога ли да ти представя 
новата ни поредица – Анта-
гонист? Ще излиза по един 
том на година. Получаваш 
три книжки на цената на 
две. Ако продадеш другите 
две, твоят собствен екзем-
пляр няма да ти струва и хе-
лер. Първото ни заглавие – 
продължи той – е „Марксиз-
мът – заблуда или цялостна 
теория?”

Кой знае на какво се дъл-
жеше – дали на подвеждащия 
му търговски талант или на 
възцарилото се кризисно на-

строение сред посетители-
те в бара, но моят приятел 
начаса остана без 30 от 
книжките си. На самия мен 
пробута пакет от три. Мо-
ята покупка обаче се оказа 
недотам сполучлива. В край-
на сметка платих за единия 
екземпляр двойна цена и спе-
челих две ненужни вещи.

Маркс отново е станал 
актуален, гукат гълъбите по 
всички площади; съвремен-
ната криза можела да се раз-
бере само с негова помощ. 
По немското радио Маркс 
беше титулуван като мо-
ралист, макар той никога 
да не е писал ред за мора-
ла и е отричал всички тече-
ния на социализма, които из-
граждат програмата си на 
етична основа, пък била тя и 
справедливост, свобода или 
човешки права. А в една ан-
кета на ВВС наскоро Маркс 
беше избран за най-великия 
от всички философи – с 28% 
от гласувалите 30 000 слу-
шатели.

Ако измерваме величието 
на Карл Маркс чрез извест-
ната му фраза: “Задачата на 
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Маркс в бара 
до борсата
Отново ли е актуален Карл Маркс?

Приятелят ми Г ме завари
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философите е да променят 
света, а не само да го обяс-
няват!”, то резултатът от 
приложението на неговата 
доктрина (“научният социа-
лизъм”) е плачевен, а той май 
ще се окаже най-катастро-
фалният от всички филосо-
фи, на всички времена. За-
щото диктатурата “на про-
летариата”, която той обя-
ви за цел на класовата бор-
ба, доведе до изграждането 
на една преизподня за ра-
ботниците и селяните, коя-
то се разпростря от Изто-
чен Берлин до Владивосток. 
Разбира се, Маркс не може 
да бъде отговорен за това, 
че ние с моя приятел в бара 
до борсата го разглеждахме 
през старомодната призма 
на морал и нравственост. 
Защото, отказвайки да 
обоснове социализма вър-
ху етически норми, той не 
е могъл – и не е искал – да 
има нищо общо с подобни 
категории. За него, както 
и за неговия учител във фи-
лософията – Георг Фридрих 
Вилхелм Хегел – “Всичко съ-
ществуващо е разумно”. 
Следователно “разумен”, 
макар безнравствен и не-
човешки, се е оказал и съз-

даденият, според неговия 
проект от учениците му 
подземен “Рай”.

Поставянето на хегели-
анската диалектика с глава-
та надолу не е могло да про-

мени нищо (както ако бяхме 
обърнали наопаки картина-
та, окачена в хола). Големи-
ят принос на Маркс във фи-
лософията се състои в при-
лагането на диалектиката 
на “Абсолютния дух” (кой-
то, според Хегел, намерил 
последното си въплъщение 
и убежище в абсолютната 
пруска монархия!) в сферата 
на материалния свят. От 
тази спекулативна опера-
ция е произлязъл диалекти-
ческият материализъм или 
накратко диамат, а от при-
ложението ґ към обществе-
ните отношения се е полу-
чил така нареченият ист-
мат или историческият ма-
териализъм.

Според един от трите 
основни закона на хегели-
анството, количествени-
те натрупвания водели до 
качествени изменения. По-
следното може и да е вярно 
в идеалния смисъл (например 
при обясненията в любов). 
Но дали планината изпраж-
нения е качествено различ-
на от купчинка говна, това 

читателят трябва сам да 
реши. Приложението на по-
следния хегелов закон в по-
литикономията – този за 
“отрицание на отрицание-
то” – е трябвало да послужи 
на Маркс, като научно дока-
зателство за края на капи-
тализма. Днес всички знаем, 
каква се оказа действител-
ната научна стойност на 
това “доказателство”.

Имайки това и още хиляди 
други едри и “дребни” мисли 
и дела на “възкръсналия про-
рок”, поканих приятеля ми на 
чаша бира в бара. Той ме по-
пита:

„Кога се променя една сис-
тема?”

„Никоя социаликономиче-
ска формация, не слиза от 
сцената на историята – от-
говорих аз с думите на най-
великия от всички филосо-
фи – преди да е развила всич-
ки свои възможности”.

„Ти за идиот ли ме смя-
таш? – извика той – Това 
го знам. То е от предговора 
„Към критиката на полити-
ческата икономия”.

„Имаш право, но “в Дания 
има нещо гнило!” Защото в 
първия си предговор към „Ка-
питалът” Маркс твърди, че 
Англия била узряла за соци-
алната революция, чиито 

корени могло да се напипат 
с ръка”. Вместо това, след 
сто и толкоз години, напи-
пахме бакалската щерка – 
лейди Тачър, заменилия я лей-
бъристки келнер и други су-
бпродукти на съвременния 
капитализъм. А ако съдим по 
руския и изобщо по източ-
ните марксически експери-
менти, можем да заключим, 
че Пътят на марксизма се 
оказа най-кървавият и най-
калният обиколен път към 
капитализма.”

„Получи се лош калам-
бур.” – призна моят приятел.

„Да, но “каламбурът” не се 
случи в Англия и “науката” 
трябваше да бъде наглася-
вана според реалностите. 
Затова в предговора си към 
руското издание на „Капита-
лът”, написан петнайсети-
на години по-късно, Маркс 
твърди, че “пролетарската 
революция могла да се извър-
ши и в Русия (макар там по 
него време да нямало ника-
къв пролетариат), докато в 
по-развитите страни като 
Холандия, Англия или САЩ 
тя щяла да протече мирно, 
по парламентарен път”.

„Което спаси социалдемо-
кратическия Маркс, – пре-
късна ме моят приятел – а 
как стоят според теб не-

щата с въпроса за властта, 
за бъдещето на държава-
та? Маркс не е ли очертал и 
друг, различен път от онзи 
на диктатурата?”

„Пътищата му са мно-
го и неведоми – и в това е 
проблемът. Например, в „Ко-
мунистическия манифест” 
Маркс твърди, че целта на 
пролетариата била завою-
ването на демокрацията 
и одържавяването на ико-
номиката, което щяло да 
предизвика органическото 
трансформиране на буржо-
азната демокрация в социа-
листическа държава. Енгелс, 
който имал по-добър нюх за-
ключава: не всяко одържавя-
ване било социализъм, в про-
тивен случай Наполеон III и 
Бисмарк, които за военни 
цели одържавили големи час-
ти от икономиката, трябва 
да се считат за предтечи 
на социализма, заедно с пру-
ския кайзер Вилхелм III, кой-
то, както е известно, напра-
вил публичните домове дър-
жавна собственост. Одър-

жавяването не винаги за-

вършва със социализъм, каз-

ва Енгелс, имайки предвид 

Бисмарк, а аз бих добавил – 
никога! Етатизацията на 
икономиката е основата, 

ИЛИЯ ТРОЯНОВ

Маркс в бара до борсата
» » » продължава от страница 1
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ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Дневният ред на безвластниците

Не се считам за класически 
анархист, затова няма да 
пиша от позицията на та-
къв. Не съм запознат издъл-
боко нито с миналото на 
анархизма, нито с теоре-
тичните му постановки. Но 
мисля, че познавам доста-
тъчно добре моментното 
състояние на безвластниче-
ското движение в България, 
за да изразя мнение за първо-
временните задачи, които 
стоят пред него. Мнението 
ще бъде лично и без обширна 

аргументация – надявам се, 
че и така ще представлява 
интерес за читателите.

На хората в нашата 
страна не им е леко. Не и по-
леко, отколкото на хората в 
САЩ например. И все пак ние 
сме в „златния милиард”. Ос-
новни жизнени придобивки 
като вода и електричество 
у дома, градски транспорт, 
образование, здравеопазва-
не все още са широко, макар 
и трудно, достъпни. Здрав 
човек рядко остава без хляб. 

Общо взето, ако умее и же-
лае да се труди, ако не му 
се случи нещо непредвиде-
но като тежка нетрудоспо-
собност, катастрофа или 
разпра с някой с достатъч-
но пари, човек има сериозен 
шанс да изхрани едно дете и 
да доживее до пенсия. С пен-
сията вече няма да живее 
много.

Лошото е, че този шанс 
намалява все повече. Капи-
талът се окрупнява, насе-
лението се пролетаризира, 
класите се оформят. Нор-
мално е – в общи линии кла-
сическите критики към ка-
питализма са валидни пове-
че от 100 години, няма нуж-
да да ги повтаряме и тук. Но 
трябва да си даваме смет-
ка, че класовата борба не е 
дотам изострена, че да съз-
даде условия за небивал по-
дем на нашето движение и 
заедно с това – че тепърва 
ще се изостря и ще се поя-
вява нужда от истинско ре-
волюционно движение, кое-
то да движи обществото 
напред.

Причината за относител-
но слабите класови различия 
на този етап виждам основ-
но в „социалистическото” 
минало на страната. Колко-
то и да го критикуваме, поне 
в последните години в някои 
отношения държавният ка-

питализъм беше постигнал 
ако не относително равен-
ство, то поне приемливи ус-
ловия за живот. Практичес-
ки всички бяха нахранени, ня-
маше големи разлики в част-
ната собственост на хо-
рата, практически нямаше 
частна собственост вър-
ху средствата за производ-
ство в класическия смисъл, 
образованието беше масо-
визирано и на относително 
добро равнище. Все още съ-
ществува инерция от тези 
отношения и тя смекчава 
ефекта от безскрупулното 
ограбване.

В чисто географски план, 
членовете на управлява-
щата класа преди, а дори и 
сега, не са достатъчно обо-
собени. Особено в провинци-
ята все още често могат 
да се видят цели „мутрен-
ски палати” на фона на схлу-
пени къщурки. Дори новото 
поколение, което тепърва 
захранва фирмите и цехове-
те – току-що излезлите от 
училище деца – не се чувст-
ват изолирани от богата-
шите. Частното образова-
ние у нас почти не същест-
вува, бъдещите „успели” и 
„неуспели” деца ходят заед-
но на училище, на купони, по 
концерти – малцина могат 
да осъзнаят, че никога няма 
да бъдат сред успелите, 

просто защото не са се ро-
дили където трябва.

Инерцията в образова-
телна система играе и дру-
га съществена роля. Класо-
вата принадлежност все 
още не е единственият фак-
тор за нивото на образова-
ние, което ще получиш. Голя-
мо мнозинство от хората 
имат възможност да завър-
шат средно образование. 
Не са малко тези, които по 
един или друг начин могат 
да вземат диплома от няка-
къв университет. Не са еди-
ници случаите, когато деца 
на малоимотни родители ус-
пяват да се издигнат доня-
къде в социалната стълбица 
на базата на образованието 
си.

Не са единици и случаите, 
в които по-инициативните 
люде, успели да натрупат 
някой лев сравнително поч-
тено, все още се водят при 
„успелите”. Били те дреб-
ни търговци, предприема-
чи със златна пазарна ниша, 
подставени лица или прос-
то обикновени бачкатори, 
техният пример все още е 
еталон за успеха на честния 
частник.

Това няма как да не по-
влияе отрицателно на оф-
ормянето на класово съзна-
ние сред населението. Не е 

Не се с та за к ас еск арг е та ад ва се
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или ако употребим марксо-
вата терминология – „ба-
зата” на държавния капи-
тализъм.

По-нататък, през 1851 г., 
Маркс за първи път споме-
нава диктатурата на про-
летариата, понятие, ко-
ето той е заимствал от 
Луи Блан и други ранни со-
циалисти, без дори да забе-
лежи неговото вътрешно 
противоречие: ако негови-
ят “пролетариат” е устано-
вил господството си, той е 
престанал да бъде пролета-
риат, а ако се е съхранил и 
след социалната революция, 
то очевидно някои други са 
станали негови господари, 
но да не издребняваме и да 
продължим по серпантини-
те на философската мисъл. 
На 18 март 1871 г. се създа-
ва Парижката комуна и на 
Маркс се наложило отново 
да се изметне: пролетари-
атът не можел да използва 
стария буржоазен държавен 
апарат за своите собстве-
ни цели. Тази машина тряб-
вало да се разруши и на ней-
но място да се създаде нова 
пролетарска държава, чия-
то “нова форма” била Кому-
ната! “Талантът” Енгелс от 

своя страна, раболепно пред 
“гениалния” си приятел, по-
късно я отъждествил с “про-
летарската” диктатура. 
(Двамата “класици” са жон-
глират с думите, макар да 
знаят, че комунарите пре-
махват полицията, армия-
та и съдилищата, като на 
тяхно място въоръжените 
парижки работници създа-
ват функциониращи и взаи-
модействащи си комунални 
структури, с равенство в 
заплащането на всеки при-
знат от тях за обществе-
нополезен труд – мерки, ко-
ито нямат и не могат да 
имат нищо общо с държав-
ността и нейните постоян-
ни спътници – господство-
то и паразитизма).”

„Това не го знаех – призна 
моят приятел – но, какъв 
извод правиш от тези фа-
кти?”

„Че най-великият от фи-
лософите е принуден да се 
приближи до истината, за 
да я фалшифицира. Скоро 
след разгрома на Парижка-
та комуна обаче той се връ-
ща отново към парламен-
тарната си идея. Неговият 
приятел Енгелс признава, че 
този зигзаг в теоретична-
та мисъл на Маркс се дъл-
жи на нарасналото влияние 
на Бакунин и анархистите 
сред европейската работ-
ническа класа след Комуна-
та, която, както признава 
техният ученик Франц Ме-
ринг, “като че ли потвърж-

давала това, което те пов-
таряли неуморно”. Когато в 
Европа отново се възцари-
ла реакцията на Бисмарк и 
“Версайските бандити” и за-
едно с нея настъпила и “ху-
бавата епоха”, двамата “кла-
сици” изоставили поредна-
та си “погрешна корекция на 
курса.”

“Очевидно, Маркс е имал 
повече от две лица – отбе-
ляза моят приятел – и всяко 
от тях е внушавало различ-
ни тълкувания и интерпре-
тации.”.

„И днес – отговорих аз – в 
марксизма има повече тече-
ния, отколкото реки по зе-
мята”.

„Преувеличаваш!” – Рече 
приятелят ми Г., който вече 

се бе изправил. Той трябва-
ше да отнесе книжките си 
на следващата сергия.

„Не! Само в Париж днес 
има три троцкистки “Чет-
върти Интернационала”. Па-
норамата от трупове на 
пожънатите от него бълхи 
(както той наричал “нераз-
бралите” го последовате-
ли) се простира от анархо-
марксистите до национал-
социалистите. Фюрерът 
на последните претендира-
ше да е “най-добрият реали-
затор на идеите на Маркс.” 
(Виж книгата на Херман Рау-
шинг – „Хитлер ми каза”. )

„Значи за теб Маркс е за-
блуда?”

„Не само. В основното си 
произведение “Капиталът” 
той пише, че капитализмът 
е роден в кал и кръв. Аз пов-
тарям: марксистката пъ-
тека се оказа най-калният 
и най-кървавият обиколен 
път към капитализма”.

„И какво следва от това?”
„От това следва, че връ-

щането към Маркс може 
само да увеличи кръвта и 
калта! Крайно време е да се 
потърси истинският изход 
от безчовечността на ка-
питализма и зверството на 
държавата”. •

Илия Троянов

ИЛИЯ ТРОЯНОВ

Маркс в бара до борсата
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своя страна раболепно пред Това не го знаех – призна давала това което те пов-

Марксистката пътека се 

оказа най-калният и най-

кървавият обиколен път 

към капитализма.

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Дневният ред на безвластниците
лесно да се осъзнаеш като 
част от потиснатата кла-
са, когато твоят съсед, род-
нина, съученик или приятел е 
„успял”, още повече по нечес-
тен път. Знаеш, че нито си 
по-глупав, нито по-мързелив 
от него. Значи остава само 
малко късмет. Какви класи, 
какви революции, какви пет 
лева?!

Не на последно място 
идва ролята на медийната 
култура. Информацията ни 
се поднася във вид, който не 
толерира обяснението на 
настоящето в термините 
на класовата борба. За огро-
мна част от хората „класа” 
е име на нов вестник, „про-
летариат” е мръсна дума от 
минало, което е най-добре 
да забравим, „комунизъм” е 
нещо като универсално зло, 
а „работник” е човек, който 
не става за нищо друго, ос-
вен да носи камъни за жъл-
ти стотинки. Тази подмяна 
и обезсмисляне на понятия-
та подлива масло под всич-
ки леви движения и ги пре-
връща в маргинални елемен-
ти на обществото, още по-
вече, че остарялата рито-
рика все още няма истинска 
основа, на която да стъпи 
и придобие реално израже-
ние – старите понятия все 

още не са съвсем на място 
в следболшевишката дейст-
вителност.

С увеличаването на раз-
ликите в собствеността и 
властта между хората, кла-
совото разделение все пове-
че ще се набива на очи. Им-
отните граждани няма да 
искат да живеят в кварта-
лите с разбити улици, бе-
дните няма да могат да пла-
щат за жилище в хубав квар-
тал, все по-нискокачестве-
ното обществено образова-
ние скоро ще получи сериоз-
на конкуренция в лицето на 
висококачествено частно, в 
което децата на „по-добри-
те граждани” ще се изживя-
ват като първа ръка хора. 
Може би още децата, кои-
то се раждат днес, след де-
сетина години ще почувст-
ват, че кръвта може да бъде 
не само червена, но и синя. 
Ще се намерят понятия, 
стари или нови, с които кла-
совите противоречия ще 
бъдат отново поставени на 
дневен ред. Въпросът е оба-
че по кой път ще тръгне об-
ществото.

Трудно можем да отгово-
рим на този въпрос, защо-
то ценностната система 
на хората е много объркана. 
Може би най-големият грях 
на 45-те години управление 
на БКП е отглеждането на 

типично еснафски морал по 
време на „развития социали-
зъм”. Изкуствено потискан 
по време на „социализма”, с 
навлизането на „свободата” 
той се превърна в основно 
мерило за действията на хо-
рата. Традиционните морал-
ни ценности, които поддър-
жат едно общество сплоте-
но – справедливостта, при-
ятелството, равенството, 
солидарността, взаимопо-
мощта бяха не просто под-
менени, а направо премах-
нати от речта на хората. 
Новата мяра за Човека е 
количеството пари, което 
притежава. Пари се пече-
лят единствено на базата 
на егоизма, останалото са 
подробности. Единствена-
та ценност, която е широко 
призната в нашето обще-
ство, е правото да обичаш 
себе си. Това е и основната 
причина политическият раз-
говор у нас да се свежда до 
взаимно оплюване – практи-
чески останалите аргумен-
ти за загубили значението 
си.

Политическата ситуа-
ция в България не е особено 
сложна. Практически няма 
потенциален участник във 
властта, зад когото да не 
стоят интересите на кру-
пен бизнесмен. Политиче-
ската дискусия е сведена 

до оплюване на опонента и 
безсъдържателни обещания, 
които бързо губят актуал-
ност след изборите. Не се 
поставя въпросът дори за 
козметични промени в ка-
питалистическото устрой-
ство на обществото. Кри-
тиката към настоящето 
идва основно от опозиция-
та и се изчерпва с „ние ще 
управляваме по-добре”, раз-
бирай „ще ви лъжем по-дълго, 
че живеете по-добре”. Авто-
цензурата в медиите е сред 
най-високите в света.

Разбира се, не изключвам 
съществуването на отдел-
ни малки партийки, екологич-
ни, социалистически и други, 
чиито активисти малко или 
много се борят за идеята 
си с чиста съвест. Дори ако 
те, въпреки презрението на 
медиите, добият някаква по-
пулярност в обществото, 
вездесъщият аргумент „ама 
те няма да влязат (в парла-
мента)” премахва отчайва 
потенциалните им гласопо-
даватели. Така че от тази 
посока едва ли можем да оч-
акваме сериозна промяна на 
политическото статукво. 
Системата за елиминира-
не на жалките ентусиасти 
„от народа” е усъвършенст-
вана стотици години. Като 
крайна мярка срещу изборна 
изненада, управляващите се 

постараха да вдигнат прага 
за влизане в парламента за 
следващите избори.

Друга мярка, насочена към 
запазване на политическо-
то (и заедно с него иконо-
мическото) статукво, е въ-
веждането на нови ограни-
чения за протести. Заедно с 
дирижирания провал на пре-
тендиращия за „национален” 
протест от 14 януари т. г., 
това показва страха на уп-
равляващите от ескалация 
на напрежението на улица-
та. Хората си имат анали-
тици, имат и повече инфор-
мация от нас и щом се стра-
хуват, значи има от какво. 
Предполагам, че сред хора-
та има натрупано недовол-
ство и по-точно – чувство 
за безперспективност, кое-
то може в даден момент да 
разтърси основите на влас-
тта и да предизвика разме-
ствания в горните слоеве. 
Такива размествания никак 
не биха били удобни на оли-
гархията, която вече се е на-
местила стабилно зад поли-
тическата класа.

Но дори недоволството 
да ескалира, няма кой да го 
организира. Няма организа-
ции, били „почтени партии” 
или „обикновени хора”, които 
да се ползват с доверие.

(следва)
Златко
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Първомайските 

протести по света

Големи протести се про-
ведоха в Гърция, Турция, 
Франция, Германия, Испа-
ния, Италия, Куба, Русия. В 
последната около 30 000 
души преминаха по улици-
те на Москва в организи-
раната от управляваща-
та партия „Единна Русия” 
манифестация по повод на 
Деня на труда и междуна-
родната работническа со-
лидарност.

Манифестацията е под-
крепена и от повечето 
партии и организации в 
страната с изключение на 
десните опозиционни.

В Истанбул полиция се 
наложи да използва съл-
зотворен газ и водни 
струи, за да разпръсне де-
монстрантите, които са 
няколкостотин. Властите 
съобщават и за арести на 
протестиращи.

Германската столица 
Берлин се превърна в аре-
на на сблъсъци между ор-
ганите на реда и протес-
тиращите. По полицаите 
са хвърляни бутилки и ка-
мъни. В охраната на про-
тестите са ангажирани 
5 000 служители на реда.

Франция, в която и без 
това се провеждат стач-
ки на академичната общ-
ност, медицинските ра-
ботници и рибарите, също 
стана свидетел на мащаб-
ни протести на работещи 
в други отрасли.

Протестни митинги се 
проведоха и в Азия – в Кам-
боджа и Япония. •

406 души освободени от 

работа в Кюстендилска 

област

406 души са освободени 
от работа от началото 
на годината в Кюстендил-
ска област. Причината – 
намаляване на производ-
ството или закриване на 
предприятия.

За миналата година бро-
ят на безработните е 
3611, съобщи радио Благо-
евград. Извършените про-
верки от инспекторите в 
Дирекцията по труда по-
казват, че с 22% са се уве-
личили нарушенията на 
трудовото законодател-
ство при изплащане на за-
плати и обезщетения при 
съкращения. Твърди се оба-
че, че вследствие на пред-
приетите по-строги мер-
ки на контрол и санкции, 
работодателите са започ-
нали да правят инвести-
ции за подобряване на ус-
ловията на работа.
▷ ▷  п р о д ъ л ж а в а   ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷▷ ▷▷ ▷▷ ▷▷ ▷▷ ▷ п р оп р о д ъ лд ъ л ж вж а в аа ▷▷▷▷▷▷ ▷▷ ▷▷ ▷▷ ▷▷ ▷ ▷▷▷▷▷ ▷ ▷▷ ▷▷ ▷▷ ▷▷ ▷

ВЪВ ФОКУС: ЛАТИНСКА АМЕРИКА

Революция или смърт
Страните от Латинска 
Америка винаги са били по-
ставяни пред избора меж-
ду революция и смърт. Още 
от началото на 19 век за-
почват борбите за незави-
симост и опитите за из-
мъкване от примката на ко-
лонизатора, разграбил през 
изминалите две столетия 
богатствата на старите 
цивилизации и народи. През 
20-те години редица страни 
от Южна Америка успяват 
да извоюват независимост-
та си от метрополията по 
един или друг начин. 

Емоционалният латиноа-
мерикански темперамент, 
примесен с дошлите от Ев-
ропа и САЩ революционни 
идеи, лесно се възприемат 
в борбите срещу колониза-
торската политика. След 
извоюването на независи-
мостта на повечето лати-
ноамерикански страни оба-
че бившите генерали на ме-
трополията успяват да об-
разуват политическа вър-
хушка, лоялна на колониал-
ните икономически интере-
си. Така страни като САЩ, 
Испания, Франция и Велико-
британия продължават да 
държат огромни капитало-
ви позиции в тези страни, 
обезсмисляйки по този на-
чин автономността, която 
е чисто формална.

Латинска Америка през 

80-те

През втората половина на 
20 век Латинска Америка е 
обсебена от генералски дик-
татури, служещи на чуж-
ди икономически интереси. 
Поставени в пълна безизхо-
дица, глад, мизерия, безми-
лостна експлоатация, липса 
на каквито и да било социал-
ни придобивки и заплашени 
от бърза смърт, народите 
от Латинска Америка са по-
ставени пред избора или да 
въстанат срещу диктату-
рата, или да бъдат удушени 
бавно и мъчително в нейна-
та хватка.

Никарагуа

Жестока е битката за про-
гонване от Никарагуа на 
диктатурата, която упра-
влява повече от 40 години 
страната като собстве-
на асиенда. Гражданската 
война, водена в страната 
на моравите езера и неза-
тихващите вулкани, е без-
милостна. На 19 юли 1979 
г. бойците от Сандинист-
кия фронт за национално ос-
вобождение (СФНО) пленя-
ват генерал Анастасио Со-
моса. Червено-черното зна-
ме на СФНО, символ на бор-
бата срещу всяка неспра-

ведливост и власт, гордо 
се вее над Манагуа. Въста-
ниците са готови да прене-
сат борбата в съседните 
Салвадор и Гватемала, къ-
дето бушуват граждански-
те протести срещу мест-
ните хунти. Изправен пред 
реална опасност от сваля-
нето им и виждайки застра-
шаване на корпоративните 
американски икономически 
интереси, Роналд Рейгън, 
едва поел президентската 
власт през ноември 1980 г., 
изпраща финансова помощ и 
елитни американски част в 
помощ на контрите в Ника-
рагуа. Така след близо 10 го-
дини неравна борба млади-
те сандинисти, сражаващи 
се под испанския анархист-
ки девиз от 1936 година „No 
passaran”, отстъпват. Про-
веждат се „демократични” 
избори и през 1991 г. оконча-
телно е установена проаме-
риканска власт. 

Венецуела

Две години преди това, във 
Венецуела цените на петро-
ла се сриват. Един литър пе-
трол струва почти колкото 
литър минерална вода. За 
да „спаси” страната, Меж-
дународният валутен фонд 
налага „структурни рефор-
ми” – окончателен удар сре-

щу народа на Венецуела, кой-
то не може да си позволи 
нито брашно, нито захар, 
нито олио, нито ориз. Цени-
те на обществения транс-
порт скачат със 100% за 
една нощ.

На 27 февруари без лидери, 
без лозунги и знамена, абсо-
лютно спонтанно и самоор-
ганизирано народът изпълва 
улиците на Каракас, сканди-
райки „имаме право да живе-
ем, и ние сме хора!” Граждан-
ското негодувание прераст-
ва в стихиен метеж. Изгоре-
ни са хиляди коли, нападнати 
са правителствени сгради, 
разграбени са абсолютно 
всички супермаркети и тър-
говски обекти.

Президентът социалде-
мократ Карлос Перес запо-
вядва на националната гвар-
дия да възстанови незабав-
но властническия ред. Пос-
ледвалото „El Car(a)casso” 
(клането в Каракас) отнема 
живота на три хиляди души.

Еквадор

Положението на народа в Ек-
вадор е подобно. През 1990 
година гражданите блоки-
рат главните пътни арте-
рии, завзети са именията на 
местните богаташи и екс-
плоататори, окупирани са 
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Левият завой във Венецуела
Боливарската революция

Развитието на Боливар-
ската революция, което до 
днес с институционални 
средства успя да постигне 
задоволяване на човешките 
нужди и разви известни въз-
можности за хуманно пове-
дение, отчита три основни 
препятствия – остатъчни 
капиталисти, остатъчни 
олигархични власти и оста-
тъчни водещи медии.

Много хора гледат на Ве-
нецуела като на утвърдено 
общество на бъдещето и се 
питат „Добре, кои са негови-
те характерни черти, какви 
са предимствата и загуби-
те от тях, струват ли си, 
отговарят ли на най-възви-
шените ни стремежи?“ Това 
е грешка.

Революцията изисква вре-
ме да извърши гигантски-
те трансформации на пове-
дение, на навици и на струк-
тури. Обикновено минават 
много години, дори десети-
летия, за да се достигне до 
народна ангажираност и да 
се оформи народно съзнание, 
както и да се постигнат 
стабилни подобрения, кои-
то накрая да достигнат до 
повратна точка, при която 
съзнанието на масата е дос-
татъчно високо, желанието 
е достатъчно силно и вслед-

ствие на това се организи-
рат движения, които са спо-
собни на пряко развитие по-
нататък, не като опозиция, 
а като движение, основано 
на притежаването на орга-
низирана сила.

Във Венецуела нещата 
стоят различно. Боливар-
ската революция е период 
на мащабни борби и съперни-
чество, насочени към изди-
гане на съзнанието и увели-
чаване на отговорността, 
докато не се постигне по-
литика, посрещаща нужди-
те. Тази политика до голяма 
степен започва, когато Ча-
вес оглавява правителство-
то или дори по-точно – кога-
то по-късно се превръща от 
популистки прогресивен ре-
форматор в революционен 
президент.

Във Венецуела днес прези-
дент и голяма част от фе-
дералното правителство 
се застъпват за това, а не 
се противопоставят. Тази 
държавна подкрепа рязко ус-
корява хода на събитията. 
Причината е очевидна. Би 
ли желал да имаш правител-
ство, което да приветства 
твоята активност и да за-
щитава твоето работно 
място, или такова, което да 
се страхува от тях? В слу-
чая с Венецуела странният 
факт, че правителството е 

част от процеса, а не му се 
противопоставя, също дра-
матично намалява насилие-
то и кръвопролитните кон-
фликти, въпреки че реакци-
онната опозиция би желала 
да промени тази тенденция.

От тази гледна точка, 
Венецуела е огромен врящ 
котел с разнообразни перс-
пективи – включващ много 
леви ориентации, но също и 
собственици, искащи да се 
върнат назад, медии, кои-
то са невероятно реакцион-
ни, а също и стари управни-
ци, които понякога също са 
много реакционни, но засега 
по-често са прогресиращи 
или сериозно леви, но въпре-
ки това са неспособни да се 
откажат от собствената 
си власт. Те схващат себе 
си като съкровищница на со-
циална мъдрост, мислят, че 
доброто правителство е 
авторитарното, а не, че си-
лата на народа представля-
ва успешно управление, кое-
то пък от своя страна, раз-
бира се, е препятствие пред 
желаните облаги.

Препятствията пред 

успеха

Собствениците пречат на 
опитите на правителство-
то да задоволи нуждите на 
населението и да облекчи не-

доимъка. Има безброй приме-
ри, но да вземем например 
строителните компании, 
които не искат да строят 
за бедните, или циментови-
те заводи, които изнасят 
стоките си в чужбина, вмес-
то с тях да се построят 
сгради за бедните у дома. С 
други думи, не само че тези 
остатъчни собственици не 
се откъсват от контрола 
на своите собствени, все 
още частни фирми, а и на-
числяват печалба за себе си, 
която би следвало да има об-
ществена полза. Факт е, че 
те също активно пречат на 
революцията, като отказ-
ват достъп до своите ак-
тиви, а също се опитват да 
попречат на Боливарските 
усилия в полза на широката 
общественост.

Влиянието на мнозина от 
кметовете и държавниците 
е подобно, въпреки че сега 
често не е толкова откри-
то и злостно. Тези чиновни-
ци, които принадлежат на 
стария тип власт, се счита, 
че работят, за да изградят 
комунален съвет. Смята се, 
че те работят, за да увели-
чат знанието и увереност-
та на избирателите, както 
и че трябва постоянно да 
предават повече полити-
ческа власт на своите под-
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Български работници 

масово се връщат от 

Гърция

Българските емигранти в 
Гърция започват все по-ма-
сово да се завръщат у нас 
заради световната иконо-
мическа криза.

Това съобщи лидерът на 
партия „Другата България” 
Божидар Томалевски, след 
работно посещение в Гър-
ция по повод учредяване-
то на нови клубове на дви-
жението в Солун и Серес. 
Томалевски коментира, че 
в най-близко време можем 
да очакваме вълна от еми-
гранти, която вероятно 
ще достигне до 150 хиля-
ди души.

Той допълва, че голяма 
част от тях са работили 
нелегално, най-вече ниско-
платени професии и сега 
нямат необходимия тру-
дов стаж за пенсиониране-
то си.

Българската диаспора в 
Гърция е близо 380 хиляди 
души и това налага специ-
ални мерки за решаването 
на този проблем, катего-
ричен е Томалевски. •

Вендета между гръцки 

работодатели и 

български работници

За инциденти между гръц-
ки работодатели и българ-
ски работници в село Ва-
тилакос край Солун съоб-
щава гръцката телевизия 
„Антена”. В селото е имало 
сблъсъци с размяна на из-
стрели. Леко са пострада-
ли четирима гърци.

Проблемите между две-
те страни са възникнали 
след искане на българите 
за увеличение на надници-
те. •

Национализират 

петролната индустрия 

във Венецуела

Правителството на Вене-
цуела продължава национа-
лизацията на петролната 
индустрия.

Президентът Чавес съ-
общи, че редица предприя-
тия, свързани с производ-
ството на петрол, ста-
ват държавна собстве-
ност след гласуването на 
съответния закон. В пет-
ролодобивния район Ма-
ракайбо армията е окупи-
рала съоръженията на 20 
фирми. Законът позволя-
ва по-късно одържавяване-
то и на по-големи предпри-
ятия като действащите 
във Венецуела американ-
ски концерни Халибъртън 
и Шлъмбъргър. •р р
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Революция или смърт
черквите, а голяма част от 
свещениците са прогонени. 
Подновява се дългата исто-
рия на съпротива срещу ко-
лонизатора, земевладелци-
те и църквата, местното 
население кара властта да 
трепери. Всичко това оба-
че е стихийно и позициите 
на властта са скоро възста-
новени. Революцията е от-
ложена за по-добри времена.

Боливия

В Боливия през 1985 г. се 
развихря дива приватиза-
ция на калаените мини, коя-
то изхвърля за една нощ на 
улицата 24 хиляди миньори. 
Изоставени на произвола, 
те виждат единствен из-
ход в отглеждането на кока. 
Вашингтон обаче вижда в 
това застрашаване на свои-
те позиции, обявява хората 
за наркотрафиканти и сто-
варва репресиращия си юм-
рук, като прогонва бивши-
те миньори от областта 
Чепаре.

Латинска Америка през 

90-те

След бунтовете и размири-
ците, Латинска Америка  – 
някогашният рай за дикта-

торите – се превръща в 
арена на разюздан неолибе-
рализъм – „демократизира-
не”, внесено, разбира се, от  
САЩ. Статистика на Све-
товната банка сочи, че през 
1980 година в страните от 
Латинска Америка бедните 
наброяват 120 милиона. Три-
десет години по-късно те 
достигат 300 милиона.

Въпреки това социални-
те движения не стоят със 
скръстени ръце – от Брази-
лия и Парагвай на юг до Бо-
ливия на север, всички во-
дят „водни” или „газови” вой-
ни срещу многонационални-
те компании. Бунтовете 
понякога са изключително 
яростни, защото целите са 
тясно концентрирани и не-
посредствено постижими.

Мексико

„Започнахме борбата, която 

трябва да водим, за да по-

стигнем това, което мекси-

канската държава никога не 

е искала да ни даде: работа, 

земя, покрив, препитание, 

здравеопазване, образова-

ние, независимост, свобода, 

демокрация, справедливост 

и мир”, това е част от про-
кламацията от декември 
1993 г. на Сапатистката 
армия за национално осво-
бождение (ELZN), която на 1 

януари 1994 година премина-
ва към въоръжена борба.

След установяването на 
автономността на Чиапас, 
шест години след започва-
нето на бойните действия, 
не може да се отрече прино-
сът на ELZN са свалянето на 
Институционно-революцио-
наната партия (ИРП) след 70 
годишна абсолютна власт. 
Субкоманданте Маркос за-
явява, че сапатистката ар-
мия няма за цел установява-
не на власт над цяло Мекси-
ко и призовава хората от 
всички щати да последват 
примера на Чиапас. Никой от 
тя, освен Уахака донякъде, 
не успява да последва приме-
ра на Чиапас. Междувремен-
но Партията на национал-
ното действие (ПНД) успява 
да затвърди властта си на-
чело на държавата.

Падането на 

президентите

На юг от Мексико, държавни-
те глави не могат се закре-
пят и под обществения на-
тиск падат един по един. В 
Еквадор за кратко падат Ха-
мил Мауад и Лусио Гутиерес, 
в Перу – Алберто Фуджимо-
ри, в Боливия – Гонсало Сан-
чес де Лосада и Карлос Меса, 
за да се стигне до сваляне-
то на Фернандо де ла Руа в 

Аржентина. Последният е 
прогонен с възгласи „Не на 
глобализацията! Вън МВФ! 
Que se vayan todos!” („Да се 
махнат всички!”). За 30 го-
дини в Латинска Америка 14 
президенти не са могли да 
завършат мандата си.

Но от кого бяха заместе-
ни? Последвалите избори се 
превръщат в панаирджий-
ски цирк с потоп предиз-
борни обещания и рекламни 
заклинания. Народите ста-
ват заложници на пазара в 
разгара на създадената от-
горе икономическа и соци-
ална криза. Всички тради-
ционни партии – леви или 
десни – служат на мулти-
националните корпорации. 
Точно затова управляващи-
те се оказват съвсем без-
помощни, когато бурята 
на недоволството ги връх-
лети – защото независимо 
от превратностите, наро-
дите имат колективно съз-
нание. А в Латинска Амери-
ка колективното съзнание 
е като буре с барут, гото-
во да избухне, нуждаейки се 
само от една искра. Искра-
та на народната спонтан-
ност се крие изключително 
в духа на латиноамерикан-
ската съпротива и разбира-
нето „нито бог, нито госпо-

дар, нито закрилник”! •
Ал. Пешунски
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дръжници, което значи на 
широкото население, чрез 
своите местни организации 
и частично чрез комунални-
те съвети. Така нарежда фе-
дералната конституция, но 
вместо това много оста-
тъчни чиновници се държат 
здраво за своите привиле-
гии и парадират с властта 
си. Някои се държат за оли-
гархичната власт, като ба-
щински вярват, че е по-до-
бре за страната, ако упра-
вляват те, отколкото ако 
населението само трябва 
да решава съдбата си. Ос-
таналите са просто алчни и 
жадни за власт.

Подобно на това, частни-
те медии също играят сво-
ята вредна роля, като от-
делят оскъдно внимание на 
истината, за да насаждат 
страх и съмнение и да ма-
нипулират чрез лъжи, като 
също пречат на развитие-
то на съзнанието и дори се 
опитват да преобърнат ре-
алния напредък.

Тези препятствия – соб-
ствениците, олигархичните 
управници и медиите – не 
само че забавят прогреса, 
а дори застрашават успеха 
на Боливарската революция.

Обществеността чува 
прекрасни изявления от пре-

зидента Чавес и останали-
те и вижда чудесни новости 
като литературни и образо-
вателни мисии, Боливарския 
университет, обществени-
те съвети, но междувремен-
но хората започват да се чу-
дят и защо не е направено 
повече? Защо все още има 
големи проблеми с престъп-
ността и връзкарството? 
Защо няма повече нови до-
мове за бедните? Как така 
аз все още нямам власт? С 
отлагането на постижения-
та, рано или късно, надежда-
та отслабва. От тази глед-
на точка, страхът, който 
се предава по медиите, се 
превръща в движеща сила и 
подкрепата започва да спа-
да малко по малко, вместо 
да расте.

На последните избори Бо-
ливарската платформа спе-
чели с 55/45, но защо не с 
60/40, 70/30 или дори пове-
че? Защо подкрепата не рас-
те? Точният отговор не е, 
че това е така, защото ре-
волюцията не може да се 
разпространи повече. Факт 
е, че революцията е посто-
янно подложена на препят-
ствия, ограничавана е, хуле-
на е и обществото не вина-
ги разбира, че именно ста-
рите частни собственици, 
старите олигархични чинов-
ници и някогашните медии 

са виновните. Всъщност 
дори тези, които осъзнават 
източника на забавяне, все 
още понякога се чудят „До-
бре, това е спирачка на ре-
волюцията, но защо тогава 
революцията не се справи с 
нея и не продължи напред?”

И така, какво да се прави?

Достатъчно скоро ли ще 
настъпи промяната, за да 
предотврати угасването 
на надеждата поради заба-
вянето на Боливарския про-
цес? Това е големият въпрос. 
Все още частната собстве-
ност трябва да се преобра-
зува. Чиновниците и струк-
турата на все още олигар-
хичната власт трябва да се 
преобразуват. Медиите от 
едно време трябва да се пре-
образуват. И тези три про-
мени трябва да се осъщест-
вят, преди да бъдат нанесе-
ни прекалено много вреди. 
Трябва ясна идея в какво да 
преобразим останките. Кой 
е най-добрият начин да се 
справим със собственост-
та, политическата мощ и 
комуникациите?

По отношение на соб-
ствеността например, 
представете си недвусмис-
лено постановление, че вся-
ка частна фирма, която от-
казва да се включи в произ-

водството за обществе-
но благоустройство, от-
клонява своя продукт от 
обществена употреба или 
отрича достойното и спра-
ведливото отношение към 
общността и наемните ра-
ботници, както беше оце-
нено от мрежата на Кому-
налния съвет на Венецуела, 
губи частния си статут и 
се връща на своите работ-
ници като нова социална ин-
ституция.

Що се отнася до държав-
ното устройство или дър-
жавните институции, ми-
сля, че във Венецуела има 
много ясно издигната цел, 
може би засега дори по-чис-
та отколкото нейното ико-
номическо копие, споменато 
по-горе. Целта в този случай 
е силата на хората, основа-
на на федерация от местни 
комунални събрания – 50 000 
на брой – из цялата страна. 
Става въпрос за взимане на 
участие, но и за подготов-
ка – гражданите трябва да 
имат вярна и практическа 
информация и средства да 
обработват тази информа-
ция така, че да достигнат 
до мнения и да агитират за 
тях и да регистрират жела-
ния с реално самостоятел-
но влияние. Тази стъпка би 
означавала трансформира-
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Intel oтнесе €1,06 млрд. 

глоба от ЕК

Най-големият световен 
производител на компю-
търни процесори Intel е 
глобен с 1.06 милиарда 
евро за нелоялна конку-
ренция под формата на 
злоупотреба с отстъп-
ки. Санкцията е наложена 
от Европейската комисия. 
След осем години разслед-
ване EK установи, че Intel 
възпрепятства конкурен-
цията и запазва пазарния 
си дял от над 80% чрез да-
ване на отстъпки на про-
изводителите на компю-
три, които купуват всич-
ки или почти всичките си 
процесори от компанията. 
Наказанието е най-голяма-
та антитръстова глоба в 
историята на ЕС, над два 
пъти по-голяма от нало-
жената глоба от 497 млн. 
евро на Microsoft през 2004 
година. •

Египетски фермери 

се бият с полицаи в 

защита на свинете си

Фермерите в Египет вля-
зоха в сблъсък с полиция-
та в опит да спасят пра-
сетата си от унищожава-
не. Властите в страната 
започнаха масово избива-
не на свине, като част от 
превантивните мерки на 
правителството срещу 
разпространението на ви-
руса A (H1N1), познат като 
„свински грип”.

Стотици стопани са 
хвърляли камъни по служи-
телите, които искали да 
отнемат животните им. 
В отговор полицията из-
ползвала сълзотворен газ 
срещу недоволните от 
мярката фермери. Египет 
е подложен на остра кри-
тика от страна на експер-
ти на ООН, които неколко-
кратно заявиха, че виру-
сът не се предава чрез кон-
сумация на свинско. Според 
тях избиването на живот-
ните е погрешна и ненуж-
на мярка. Очаква се над 
250 000 животни да бъ-
дат убити.

Ирански хеликоптери 

бомбардираха иракски 

Кюрдистан

Ирански хеликоптери бом-
бардираха 3 кюрдски села в 
Северен Ирак, като мише-
на били ирански и кюрдски 
сепаратисти. Това съобщи 
представител на иракска-
та гранична охрана, цити-
ран от Франс прес. Няма 
сведения за жертви. Цел 
на атаките били бойци от 

▷ ▷  п р о д ъ л ж а в а   ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷

РЕПРЕСИИ СРЕЩУ ПРОТЕСТИРАЩИ РАБОТНИЦИ ВЪВ ФРАНЦИЯ

74 арестувани работници: 
държавата разкрива своята същност
Федерацията на  френскоговорящите анархисти изобличава насилниците

Федерацията на анархисти-
те заклеймява репресиите 
от четвъртък, 14 май 2009 
срещу 74 работници от га-
зоснабдяването, борещи се 
срещу цялостното влоша-
ване на социалните условия 
след отварянето на профе-
сионалния енергиен сектор 
за конкуренцията. След не-
законното задържане на Жу-
лиен Купа, приемането на 
постановлението „срещу 
маските”, скорошното поли-
цейско насилие в Страсбург 
и почти всекидневното из-
ползване на полиция за защи-
та на (заграбената) част-
на собственост върху сред-
ствата за производство, 
тези деяния потвърждават 
убежденията на анархисти-
те, че държавата няма да 
реши нашите проблеми: тя 
все повече и повече ще иг-
рае ролята на копой на капи-
тала и ще го прави все по-
жестоко.

Нито един акт на наси-
лие във Франция и по света 
днес не е извършен от ра-
ботниците; това е насилие 
на варварския капитализъм, 
на насъскването на работ-
ниците едни срещу други в 

конкуренция за най-ниско за-
плащане. То превръща синди-
катите в оръдия, в послуш-
ни слуги на господарите. То 
принуждава младежите да 
заемат все по-несигурни ра-
ботни места и кара безра-
ботните да се чувстват 
виновни. То разрушава таки-
ва обществени услуги като 
болниците и училищата и 
ги превръща в източници 
на колосални печалби. Сре-
щу това насилие намериха 
смелост да се изправят 74-
те арестувани: незначител-
ните материални щети са 
нищо в сравнение с него!

Федерацията на анархи-
стите настоява работни-
ците да не бъдат преслед-
вани за своите действия и 
всички текущи дела срещу 
активисти, участващи в 
борбата, да бъдат прекра-
тени – от „нелегалните” до 
студентите и работници-
те. Федерацията на анархи-
стите за пореден път за-
явява, че единствено едно 
обществено движение, ор-
ганизирано от себе си и за 
себе си, ще доведе до онова 
съотношение на силите, ко-
ето накрая ще наклони вез- ито цял живот не познават 

нищо друго освен една дълга 
поредица от кризи. •

в

не на остатъчни стари оли-
гархични правителствени 
структури така, че те по-
вече да не пречат на прогре-
са.

Стигнахме до последния 
стълб на реакция – медиите. 
Тук мисля, че е важно да се 
осъзнае, че свободната реч 
не представлява малка гру-
па от богати хора, управля-
ващи основните органи на 
комуникация на цялото об-
щество, които превръщат 
медията в опозиция и целят 
тя да всява страх и да създа-
ва пречки.

Тук е мястото да кажа, 
че Боливарската революция 
има най-малко развития из-
глед за алтернатива. Досе-
га има примери за известна 
медия във Венецуела, която 
функционира благодарение 
на администрация, съста-
вена от обикновени хора от 
народа, и предава обикнове-
на информация, близка до на-
рода, но също и, а тук пред-
полагам отговорът е ясен, 
вярна. Това, което трябва да 
се случи на старата медия, 
най-вероятно е, че тя тряб-
ва да се превърне в новата 
медия на народа. Това не оз-
начава, че всички журнали-
сти и коментатори в опо-
зиция губят своя достъп до 
медията. Това значи, въпре-

ки всичко, че медията, като 
институция, става публич-
на. Институциите – теле-
визията, пресата, радиото 
са преправени така, че те се 
движат и организират чрез 
работнически контрол и по-
требителски принос също 
като други производстве-
ни съюзи. И, разбира се, гла-
совете в опозиция ще си ос-
танат и може би те дори 
ще бъдат субсидирани спо-
ред пропорцията им в обще-
ството. Но цялостният ме-
диен апарат не би трябвало 
да бъде агенция за всяване 
на страх и лъжи. Това тряб-
ва да приключи естестве-
но. Ще осъзнаем и ще бъде 
напълно ясно, че ако това се 
случи, няма да бъде крачка 
назад от свободата на сло-
вото, а крачка към нея. Това 
или нещо доста подобно на 
него, би било третият лост 
на една различна програма 
за преодоляване на трите 
главни препятствия пред 
по-нататъшната Боливар-
ска революция.

Реакционното минало 
трябва да бъде оставено в 
историята, настоящото – 
само в музеите, докато Ве-
нецуела пътува към бъдеще-
то. •

Майкъл Албърт
със съкращения

http://www.zmag.org/znet/
viewArticle/21019

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

„Отмирането“ 
на държавата
Моделът на общинско само-
управление в Дупница, Вели-
ко Търново, Велинград, Ха-
сково и други е резервен ва-
риант на маркс-ленинизма 
при всеки политически, сто-
пански и духовен провал на 
господарите. Примерите са 
стотици – плод на натрап-
чиви лъжи, грабеж и жестоки 
садистични убийства в име-
то на привилегии, разкош и 
охолство. Вината не е само 
в злодеянията на болните за 
власт дебили, но и в т. н. „не-
зависима” правораздавател-
на система, която десети-
летия мандахерца съдебни 
дела от типа Вальо Топло-
то, сестри Белнейски, СИК, 
ВИС и много други углавни 
престъпления, които насме-
тоха столетницата. От не-
прекъснато реформиране и 
хуманизиране се стигна до 
обратен резултат. Домини-
рането на ченгета от „ДС” 
във властовите структу-
ри със своята колоритност 
в социалния сюжет помрачи 
хоризонта. Тоталното обър-
кване в пътищата на друга-
рите ги заслепи. А загърбва-
нето на проблемите доведе 
до геноцид над всички чест-
ни, почтени и трудолюби-
ви хора-отрицатели на ста-
туквото. В такава ситуа-

ция чумавата триада се оп-
итва да прилага ленинския 
принцип за „отмиране” на 
държавата. Не с отмиране-
то ґ, а след окончателното 
ґ погребване може да се уп-
ражнява пряка демокрация. 
Преди функционирането на 
общинското самоуправле-
ние трябва нещо друго, на-
речено експроприация на не-
законно придобити имоти и 
финансови средства. Ясно е 
къде са те – ще ги откриете 
по зрелищните демонстра-
ции на феновете на „пряка-
та” демокрация по образе-
ца Дупница, Велико Търново, 
Хасково и други. Тези „реали-
зации” на ленинския принцип 
за „отмиране” са поредната 
коварна заблуда за решава-
не на социалните въпроси. В 
тях можеше да има нещо по-
ложително, ако не се тира-
жираха от лакеи.
Стига мизерия, физически и 
духовен геноцид. Да живее 
свободата, справедливост-
та, взаимопомощта и соли-
дарността в обществото! 
Това е благородният строи-
телен материал за свобода-
та и благоденствието, въз-
можен и постижим, ако го 
искаме независимо от цена-
та. •

Н. Кацарски

ВЪВ ФОКУС: ЛАТИНСКА АМЕРИКА

Левият завой...
» » » продължава от страница 5
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„Педжак” – сепаратистко 
движение на ирански кюр-
ди, което действа в пла-
нините на иракски Кюрдис-
тан. Седмица преди напа-
дението 26 души загинаха 
при ожесточени сражения 
между ирански полицаи и 
кюрдски бунтовници близо 
до иракската граница. •

Турски самолети 

бомбардираха позиции 

на ПКК

Турските военни самоле-
ти са бомбардирали бази 
на кюрдски бунтовници в 
Северен Ирак, съобщи Би 
Би Си, като цитира тур-
ски официални лица. Напа-
дението е извършено часо-
ве след като десет войни-
ци от турската армия за-
гинаха от крайпътна бом-
ба, поставена от кюрдски 
бунтовници. •

САЩ поиска Европа да 

приеме затворници от 

Гуантанамо

Министърът на правосъ-
дието на САЩ Ерик Хол-
дър се обърна с призив към 
страните от Европейския 
съюз да приемат някои от 
затворниците от Гуанта-
намо, съобщи Си Ен Ен. Така 
според него ще се подпо-
могне администрацията 
на президента Обама, ко-
ято нареди затварянето 
на затвора. •

Зад атентата от 12 

май в Атина вероятно 

стои „Революционна 

борба”

Зад атентата от 12 май 
срещу клон на Евробанк в 
Атина вероятно стои „Ре-
волюционна борба”. Преди 
взрива, нанесъл сериозни 
материални щети на сгра-
дата и паркираните в ра-
йона автомобили, е има-
ло телефонно обаждане 
в редакцията на вестник 
„Елевтеротипия”, след ко-
ето полицията отцепила 
района. •

„Народна воля” пое 

отговорност за две 

нападения в Атина

Атаките са срещу офи-
са на държавната имот-
на компания от 19 март 
и офис на инвестиционна 
компания в Атина. Напа-
денията са свързани със 
скандалите около свето-
горския манастир „Вато-
пед” и скандала с черните 
каси на „Сименс” и съмни-
телните доставки на сис-
темите C4I. •

ДРУГАТА ИСТОРИЯ

Делото срещу Сако и Ванцети
На 6 май 2009 г. се навърш-
ват 88 години от началото 
на един от най-големите съ-
дебни процеси в историята 
на 20-ти век – „делото сре-
щу анархистите Сако и Ван-
цети”. И до днес историци, 
хора, занимаващи се със съ-
дебно дело, и изследователи 
не са единодушни по въпро-
са за вината или невинност-
та на двамата подсъдими 
безвластници. Материали-
те по делото, разпитите 
на свидетелите, протоколи-
те от съдебните заседания, 
както и спомените на очеви-
дците вече са публично дос-
тояние. Във връзка със слу-
чая са написани множество 
книги и статии, направени 
са игрални и документални 
филми, а видеопорталите 
в Интернет изобилстват 
от архивни кадри и сним-
ки, свързани със съдбата на 
двамата осъдени на смърт 
анархисти.

Мнозина от читателите 
на вестник “Свободна мисъл” 
са запознати с делото “Сако 
и Ванцети”, но малцина зна-
ят истинските причини до-
вели започването на този 
съдебен процес.

През ноември 1919 г. край 
малкото градче Нидем в 
американския щат Масачу-
зетс е откраднат автомо-
бил “Буик”. Местният детек-
тив Майкъл Стюарт започ-
ва разследване на кражба-
та, но следствието стига 
до задънена улица. Месец по-
късно, на 24 декември съща-
та година в съседното на 
Нидем градче Бриджуотър, 
трима неизвестни лица с ав-
томобил “Буик” нападат ка-
мион, пренасящ заплатите 
на работещите в обувната 
фабрика “Райс енд Хаткинс” 
в града. След завързалата се 
престрелка с полицаите, ох-
раняващи камиона, напада-
телите успяват да избягат.

На 15 април 1920 г. трима 
въоръжени нападат касиера 
на малката обувна фабрика 
“Слейтър и Морил” в градче-
то Саут Брейнтри. Те успя-
ват да застрелят него и те-
лохранителя му и да задиг-
нат парите, които той носи 
в себе си, след което избяг-
ват с автомобил, отново с 
марка “Буик”. Открадната-
та сума е 15 776 долара и 
51 цента. Няколко случайно 
намиращи се там граждани 
стават неволни свидетели 
на случая.

Тези три инцидента всъщ-
ност са основата, върху ко-
ято съдебната система на 
Съединените щати започва 
делото срещу Сако и Ванце-
ти.

На 17 април в гората око-
ло Саут Брейнтри детекти-
ви от полицията намират 
откраднатия “Буик”, с кой-
то са били извършени напа-
денията. Полицейският ин-
спектор Стюарт, водещ 
разследването, на базата 
на веществени доказател-

ства намерени в колата, я 
свързва с италианския анар-
хист Феручио Коачи, който 
според полицейски инфор-
матори известно време се 
е укривал в една полуразру-
шена къща в околностите 
на Саут Брейнтри, а после 
се е преместил да живее 
в дома на друг италианец, 
също анархист “Майк” Бода 
(истинското му име е Ма-
рио Буда). Стюарт, който 
се е сблъсквал с Коачи и Бода 
през 1918 г. по време на ра-
ботнически демонстрации, 
свързва веднага двамата 
анархисти с нападенията, а 
и двамата безвластници из-
вестно време са работели 
в обувната фабрика в града. 
Истината е, че и Майк Бода, 
и Феручио Коачи са всъщ-
ност част от нелегалната 
бойна група на италианския 
анархист емигрант Луиджи 
Галеани. Самият Галеани бил 
привърженик на революцион-
ния терор и “пропагандата 
на дело”. Групата на Галеани 
се занимавала с подготов-
ката на редица атентати, 
като най-големият бил осъ-
ществен през септември 
1920 г. на “Уолстрийт” в бли-
зост до сградата на “Дж. П. 
Морган Инк.” – експлозията 
убива 31 души, а над 400 са 
ранени, причинени са и се-
риозни материални щети. 
След този атентат Бода и 
Коачи успяват тайно да на-
пуснат Съединените щати 
и да избягат в Италия.

Интересното е, че Нико-
ла Сако и Бартоломео Ван-
цети са арестувани, докато 
придружават Бода, който 
отива да си вземе колата 
от местен автомонтьор. 
От Сако детективите из-
земват зареден пистолет 
“Колт” тридесет и втори 
калибър, идентичен с този, 
с който били извършени на-
паденията в Бриджуотър и 
Саут Брейнтри. Истината 
е, че ако у Сако и Ванцети по 
време на обиска не са били 
намерени оръжия, може би 
“най-големият съдебен про-
цес на 20-ти век” просто е 
нямало да се състои.

На 6 май започва първото 
съдебно заседание по дело-
то срещу двамата анархи-
сти. Окръжният прокурор 
Фредерик Кацман започнал 
с разпитите на двамата об-
виняеми и свидетелите. Сви-
детелските показания обаче 
се оказали твърде много и 
твърде противоречиви. На 
състоялото се опознаване 
много от свидетелите въ-

обще не разпознали Сако и 
Ванцети като участници в 
нападенията в Бриджуотър 
и Саут Брейнтри. Единстве-
но служителят на местния 
железопътен прелез уверено 
казал, че Сако бил забелязан 
като шофьор на автомоби-
ла. Други две жени отбеля-
зали, “че им се сторило да са 
мернали Сако като един от 
нападателите”.

Арестуваният два дни 
по-късно Рикардо Орчиани 
имал неопровержимо алиби 
за дните, когато били извър-
шени нападенията в Бриджу-
отър и Саут Брейнтри. След 
като бил разпитан Орчиани 
бил освободен.

При разпита на двамата 
анархисти Сако и Ванцети 
признали, че отишли заедно 
с Бода до гаража на Джонсън 
да вземат неговата кола, за 
да могат с нея да изнесат 
от града и укрият докумен-
ти и литература с анархис-
тическо съдържание, тъй 
като се страхували от ши-
рещите се репресии на поли-
цията спрямо живеещите в 
САЩ анархисти. Те наисти-
на са познавали Бода като 
добър организатор и истин-
ски безвластник. Но двама-
та никога не са принадлежа-
ли към бойната група на Га-
леани.

Вторият процес е от-
крит на 31 май 1921 г. в Пли-
мут. За защитник на Сако 
и Ванцети е призован Фред 
Мур. Именно той преобръ-
ща процеса от дело за обик-
новено криминално деяние в 
дело за нарушаване на основ-
ните човешки права на два-
ма абсолютно невинни хора, 
чието единствено провине-
ние е, че са анархисти и се 
стремят към един по-до-
бър живот, неподвластен 
на господстващата капи-
талистическа репресивна 
система. По време на този 
втори процес били повика-
ни оръжейни експерти, кои-
то да установят оръжията, 
с които е стреляно по време 
на нападенията. Полицейски-
те експерти дали оценка в 
своето заключение, че една 
от жертвите наистина е 
била простреляна с писто-
лет “Колт”, тридесет и вто-
ри калибър. Другите изстре-
ли според тях били дадени 
от автоматичен пистолет 
“Савидж”. Експертът на за-
щитата пък упорито твър-
дял, че изстрелите по време 
н нападенията били произве-
дени от пистолет система 
“Баярд”.

Петдесет години по-къс-
но, при независимо разслед-
ване направено от амери-
канския писател и журна-
лист Франсис Ръсел и след 
направена обстойна балис-
тична експертиза на база-
та на сравнително модер-
на за времето си техника е 
установено, че наистина с 
пистолета, който полиция-
та представила като иззет 
от Никола Сако – а някои екс-
перти от окръжната проку-
ратура твърдят, че цевта 
му е подменена – е извърше-
но убийството на касиера 
от Саут Брейнтри. Дори и 
да е стреляно с този пис-
толет, това не потвържда-
ва в никакъв случай вината 
на Сако. Напротив по-веро-
ятното е той, носейки оръ-
жието в себе си, да е знаел 
неговата история, която до 
последния си дъх не разкрива 
пред съда и отнася тайната 
в гроба си, верен на дадена-
та дума и своите безвлас-
тнически принципи. И това 
доказателство, вместо да 
очерни неговата личност, 
напротив, показва, че той е 
действал като един истин-
ски честен и достоен човек, 
комуто предателството е 
нещо чуждо и позорно.

Близо шест седмици про-
дължават съдебните засе-
дания. Мнозина от свидете-
лите на защитата са ита-
лиански анархисти, които 
трудно говорят или въобще 
не знаят английски език, за-
това съдът ги приема с не-
доверие и неразбиране. На 
14 юли 1921 г. Сако и Ванце-
ти са обявени за виновни и 
съдът ги осъжда на смърт.

Вълна от многохилядни 
протести в защита на осъ-
дените залива целия свят. 
Въпреки това делото се про-
точва още цели шест годи-
ни. Нищо не може да помог-
не на осъдените. Дори и сви-
детелските показания на ня-
кой си Селестино Мадейруш, 
португалец, който прави са-
мопризнания, че е участвал в 
нападението в Саут Брейн-
три и че въобще не е позна-
вал нито Сако, нито Ванце-
ти, не успява да ги спаси.

На 5 август 1927 г. присъ-
дата е препотвърдена. От-
ново вълна от протести в 
тяхна защита залива голе-
мите градове на САЩ и све-
та. На 8 август над десет 
хиляди демонстранти се оп-
итват да превземат затво-
ра Чарлстън, където чакат 
изпълнението на присъдите 
си Сако и Ванцети. Властта 
се принуждава да разпръсне 
демонстрантите, като за 
целта използва роти мор-
ска пехота, които стрелят 
и разгонват тълпата. Сама-
та екзекуция е извършена 
на 22 срещу 23 септември 
1927 г. Заедно с осъдените 
Сако и Ванцети, е екзекути-
ран и португалецът Селе-
стино Мадейруш. •

Владо

ства намерени в колата, я обще не разпознали Сако и

н
в
к
л
н
т
т
н
у
п
т
о



 юни 2009, брой 6СВОБОДНА  МИСЪЛ8
ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Капитализмът и собствените му кризи
Почти всички сгромолясали 
се империи през вековете са 
били жертва на собствено 
създадените си хронически 
болести за “Пари и власт”, 
наричани по новому кризи, 
предвестници на бъдеща ги-
бел.

Днешната глобална капи-
талистическа империя е на-
влязла вече в последния ста-
дий на своето съществува-
не, но по дълголетие далеч 
надминава всички досегаш-
ни империи и системи в пре-
мижаване на кризите, ко-
ито биха я отдавна запра-
тили в пепелището, както 
всички други, ако народите 
и работническата класа не 
бяха в летаргия и безпъти-
ца. В момента повече от 
всякога се раздухва светов-
но напрежение и страх от 
всякакъв вид кризи, физиче-
ски преродени, материални, 
финансови, икономически и 
здравословни. Вече дълги го-
дини търпим убийствена-
та екологична криза. Неот-
давна имахме две китайски 
епидемии, с пълна пара ни 
дойде пак на гости финансо-
во-икономическата криза, в 
този момент световните 
медии вестници и други пра-
вят милиони от „мексикан-
ския” свински грип – криза, 
предизвикана от замърсява-
не и изкуствено хранене на 
прасетата. Именно алчни-

те милионери и милиардери 
с техните колосални конгло-
мерати са най-големите за-
мърсители на околната сре-
да във всякакъв смисъл.

Спомням си как само пре-
ди няколко десетилетия се 
почна налудничаво сечене 
на “Белите дробове” на на-
шата планета, дъждовни-
те гори главно по течение-
то на Амазонка в Южна Аме-
рика и Индонезия в Азия. Из-
плашените народи, еколо-
зи и учени вдигнаха доста 
бездействен и неорганизи-
ран шум против патенто-
ваните от властите и ели-
та официални престъпници. 
Страшно много се писа и 
каза по медиите за последи-
ците: “опасност от глобал-
но затопляне и напрежение 
на планетата, последвано 
от озонови дупки, стопява-
не на ледниците и повиша-
ване на морското равнище, 
наводнения и страхотни 
разрушителни бури”. Жад-
ните за милиони се изсмя-
ха и се оправдаваха, че не 
било научно доказано горно-
то. Разрушението продъл-
жи и продължава. В послед-
но време сме свидетели на 
демагогски лъже-обещания, 
намаляване на газови и дру-
ги емисии, контролирани от 
световните икономически 
елити, покровителстващи 
в повечето случаи своите 

партньори властници. “Сме-
шен плач”!

Постиженията на Чарлз 
Дарвин и Пьотр Кропот-
кин за прогреса и революци-
ята в нашето общество са 
захвърлени по кюшетата 
на държавните институ-
ти, даже в Америка още се 
опитват с техните скова-
ни закони и мумифицирани 
съдии да отхвърлят Дарви-
новата теория по училища-
та, да възстановят оста-
рялата теория на изкуфели-
те фанатици за божието се-
демдневно създаване на све-
та, с неговите кални творе-
ния, Адам и Ева, чиито днеш-
ни потомци сме самите ние.

Птичият грип и 

епидемията SARS

Рожба на Китай, пак за го-
леми печалби, неотдавна се 
повтори за урок на спящи-
те. Нова криза пак в Китай, 
злоупотребата с евтин, от-
ровено мляко на прах, пак 
безсрамно за пари, от кое-
то пострадаха хиляди и ум-
ряха доста невинни китайци 
и невкусили още от мизер-
ния живот новородени бебе-
та. За жалост народна поука 
и тук не последва, нито со-
лидни организирани дейст-
вия на народен протест.

На всички ни е известно, 
че лошите епидемии се раж-

дат и са продукт на замър-
сяване, бездействие и алч-
ност.

Няма да забравя идване-
то си в Нова Зеландия. След 
3 години време, наместо да 
работя в замърсените фа-
брики, реших да стана фер-
мер и да отглеждам кокош-
ки. До това време отглеж-
дането беше по подобие на 
нашето в България, свобод-
но разхождане на кокошките 
по земята, с удобни широ-
ки гнезда навсякъде. Извед-
нъж, за много кратко време, 
стана революция в цялата 
индустрия. Наместо кокош-
ките да се оставят на сво-
бода да носят яйца, постро-
иха се навсякъде грамадни 
постройки с отделни по-
стоянни железни клетки, из-
куствено осветявани непре-
къснато за пресилено снася-
не на повече яйца за повече 
доходи. Когато отидох и ви-
дях гаврата с природата на 
пресиленото хранене – гор-
ките кокошки бяха в посто-
янно напрежение с разни хор-
мони, антибиотици, евтини 
замърсени жита, цялата ат-
мосфера вонеше от нечис-
тотиите и десетките ум-
рели от напрежение, от сър-
дечен удар кокошки, – не из-
държах, излязох навън и по-
върнах. Това беше началото 
и краят на моята кокошкар-
ска професия. За себе си ще 

кажа, че по-нататък, след 
известно време развих гра-
динарство и овощарство 
и досега съм единствени-
ят на любеници без семки в 
Нова Зеландия.

Затова нито свинският 
грип, нито SARS преди това 
не ме изненада никак, нито 
неотдавнашната трагедия 
с млякото на прах. Капита-
листите казват “Бизнесът 
е да се правят пари, не прия-
телства”. За тези епидемии 
трябва да обвиним и без-
действието на Китайски-
те псевдокомунисти, което 
пак не е изненада за нас. При 
такъв сценарий и логика, при 
господстващата алчност 
и престъпно бездействие, 
последвани от изкуствена 
паника на официалните дър-
жавни медии, които са ин-
струмент за пари и всява-
не на страх и напрежение у 
народите, може да се очак-
ват и още по-лоши и опас-
ни епидемии, кризи и вмеша-
телства на силните в лич-
ния живот на хората и пла-
нетата.

Алтернативата е само 
една, организирана револю-
ционна борба против всич-
ки държавни терористи, по-
литически и икономически – 
раковият тумор на нашето 
общество. •

Златко Златков
Нова Зеландия

НИЩО НЕ Е ЗАБРАВЕНО

Атентатът в „Света Неделя“
Задачите бяха очертани от 
другаря Марек (Станке Ди-
митров). Те бяха следните: 
наказание на предателите, 
изменниците и провокато-
рите вътре в партията. 
Обезвредяване на извест-
ни органи на властта: обез-
вредяване на известни фа-
шистки контрареволюци-
онни елементи. За тая цел 
трябваше да се организира 
терористическа група – из-
пълнителен орган. Присъди-
те се обмислят и решават 
от нашата тройка – Чека-
та, но те не могат да се из-
пълняват без потвърждени-
ето на Бюрото на ЦК. Със-
тавът на тройката бе след-
ният: Марек – от партията, 
Иван Минков – от Военната 
организация (при ЦК на БКП) 
и Вълко Червенков от Мла-
дежкия съюз. Организиране-
то на терористическата 
група бе поверено на другаря 
Иван Минков. Събирахме се 
веднъж седмично за обсъж-
дане на предстоящите рабо-
ти. В първите заседания на 
ЧК ние решихме да се убият 
македонските терористи – 
Дрангов, Шалев, прокуро-
рът Димчев, по-късно и Иван 
Михайлов. След убийство-
то на прокурора Димчев – 
декември 1924 г. – ние взе-
хме решение за убийството 

на професор Никола Милев, 
на бившия партиен член на 
БКП Ангел Алексиев, който 
беше предал другаря Влади-
мир Зографов. Някои от ре-
шенията за другите двайсе-
тина убийства сега не мога 
да ги прецизирам с абсолют-
на точност. Съгласихме се 
единодушно за началник на 
терористическата група в 
София да вземем Петър Аба-
джиев. Ние се стремяхме да 
централизираме работата 
и да създадем в София здрава 
терористическа група от 
различни македонствующи 
и други елементи, но безре-
зултатно. Терористическа-
та група бе образувана от 
софийски младежи и неколци-
на наши хора от провинция-
та. През м. декември ликви-
дирахме прокурора Димчев. 
Макар да отхвърляхме идея-
та за удар във върховете на 
буржоазията и властта, все 
пак ние още в началото на м. 
декември 1924 г. изостави-
хме дребните първоначални 
присъди и ударихме по-нави-
соко. Първият удар от наша 
страна – това бе убийство-
то на прокурора. Ние започ-
нахме да организираме нови 
убийства. Именно по това 
време ние взехме решение 
да се убие професор Никола 
Милев и бе дадено надлеж-
ното разрешение. Бяхме 

единодушни всички. Ние ре-
шихме и бе проведено в из-
пълнение убиването на про-
вокатора Кузинчев (агент 
на Обществената безопас-
ност). Също ЧК организира 
и реши обира на митница-
та. Планът бе разработен 
от Военната организация и 
отделни терористи. Пора-
ди заминаването на партий-
ният представител в ЧК 
Станке Димитров вън от 
България, на негово място 
дойде другарят Яко Дороси-
ев. През м. февруари бе убит 
Никола Милев. ЧК взе реше-
ние да бъдат убити и агент-
провокаторите Стефан По-
пунчев и Воденичаров. Про-
ектът за атентата в „Све-
та Неделя” е узрял във Воен-
ната организация при ЦК на 
БКП. Аз узнах за тоя проект 
към края на м. януари 1925 
г. Междувременно загина-
ха Митрето (дал идеята за 
атентата в катедралата), 

Вълчо Иванов и други друга-
ри в провинцията. През м. 
февруари аз възприех изцяло 
проекта за атентат в църк-
вата „Света Неделя”. Проек-
тът беше следният: да се 
убие сговористът Начев. 
Погребението му щеше да 
събере цялата Военна лига, 
правителството, Общест-
вената безопасност и фа-
шистките върхове на ВМРО. 
Всичкият тоя народ трябва 
да се убие.ЧК не се събираше 
вече редовно. Във военна-
та организация всички бяха 
единодушни с проектирания 
атентат – Коста, Минков, 
Фридман, Желязков, Дими-
тър Златарев и прочие. От 
ЦК на БКП казаха: подготов-
ката нека продължава, но за 
изпълнението ние ще си ка-
жем думата. Подготовка-
та по атентата вървеше 
усилено. Взривът бе внесен. 
Проектът за атентата 
обаче започна да се изменя, 
придобиваше вече по-друг 
характер в началото на ме-
сец март с новия ЗЗД (Закон 
за защита на държавата). 
Атентатът носеше вече 
ярко политически характер. 
Той се превърна в изключи-
телно средство за събаря-
не на Цанковия фашизъм. И 
не след много време за нас 
главният обект беше не Об-
ществена безопасност, а 

правителството. То тряб-
ваше да бъде избито в черк-
вата, него ние търсихме да 
унищожим. Коста Янков каз-
ваше: „Ние имаме достовер-
ни сведения, че царят е недо-
волен от Цанков и търси по-
води да се отърве от него, 
че лявата буржоазия готви 
преврат. Ние ще спомогнем 
за развитието на работи-
те: ще отървем и царя и ля-
вата буржоазия от Цанков. 
Трябва да се вземат мерки 
атентатът да бъде послед-
ван и от други атентати 
(вдигане на мостове, ж. п. 
линии, казарми, полицейски 
управления и др.), за да се па-
рализира всякакъв живот в 
страната, та самата бур-
жоазия да вдигне ръце и да 
каже, че Цанков трябва да 
си върви. Сигурно ще има го-
ляма касапница след взрива, 
ще бъде обявена военна дик-
татура. Ние трябва да взе-
мем мерки и да запазим сво-
ите хора, особено ръково-
дителите. Вихрушката ще 
мине скоро, един-два месе-
ца. Военната диктатура ще 
рухне. Ще се създаде положе-
ние на Керенщина, в която 
ние ще излезем на повърх-
ността и ще организираме 
въстанието”. Тия са прибли-
зително думите на Коста. •

(следва)
МАКАР
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БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ФИЛОСОФИЯТА НА АНАРХИЗМА

Философията на Пьотр Кропоткин

Мястото на 

анархическата 

философия на Кропоткин 

сред различните 

течения на научната и 

философската мисъл

При разработването на 
анархическата теория Кро-
поткин обръща особено вни-
мание на факта, че корените 
на анархията като общест-
вено-политическо движение 
и идеология не са в интелек-
туалната сфера – в сфера-
та на философията и наука-
та, а са в сферата на дейст-
вителния, практическия жи-
вот на народните маси. Той 
започва фундаменталния си 
труд „Съвременната наука и 
анархията” с думите: „Анар-
хията, естествено, води 
своя произход не от някакво 
научно откритие и не от ня-
каква система на философи-
ята. Както и социализмът 
изобщо и както всяко дру-
го обществено движение, 
анархизмът се е родил сред 
народа и той ще запази сво-
ята жизненост и творческа 
сила само дотогава, докато 
си остане народен.”1

Но това, че и по отноше-
ние на произхода му в мина-
лото, и по отношение на жи-
вителната му сила понас-
тоящем, главното за анар-
хизма е връзката му с на-
родните маси, съвсем не оз-
начава, че той трябва да се 
разглежда като откъснат 
от интелектуалното раз-
витие на човечеството. На-
против. Както вече видяхме 
при разглеждането на проце-
са на формиране на анархи-
ческата философия на Кро-
поткин, още в програмно-
то си съчинение, написано в 
началото на революционна-
та си дейност, „Длъжни ли 
сме да се занимаваме с раз-
глеждането на идеала за бъ-
дещия строй?”, той дава – в 
противоположност на Неча-
ев – положителен отговор 

на този въпрос. При това, в 
съответствие с този отго-
вор, младият учен-революци-
онер разработва теорети-
ческо обосноваване на рево-
люционното движение в Ру-
сия, съдържащо формулира-
не на идеал за бъдещото об-
щество след революцията 
и програма за борба за осъ-
ществяване на този идеал.2 
Като продължение на тази 
позиция, формулирана през 
1873 г., звучи първото из-
речение от написания след 
четири десетилетия пред-
говор към френското изда-
ние на „Съвременната наука 
и анархията”: „Когато раз-
глеждаме някаква социална 
теория, скоро забелязваме, 
че тя не само представлява 
програма на някаква партия 
и известен идеал за преу-
стройство на обществото, 
но че обикновено тя също се 
присъединява към някаква 
определена философска сис-
тема, към общата предста-
ва за природата и човешко-
то общество.”3

Предвид изстраданата 
от него в революционната 
му дейност току-що форму-
лирана връзка на социално-
политическите теории, за-
даващи идеал и програма за 
политическа дейност, насо-
чена към преустройство на 
обществото, с философия-
та, Кропоткин идва логиче-
ски до поставянето на въ-
проса за отношението на 
анархизма към различните 
направления във философия-
та и науката. Той пише: „Но 
ако анархизмът, подобно на 
всички други революцион-
ни направления, се е зародил 
сред народа, в шума на бор-
бата, а не в кабинета на уче-
ния, то не по-малко важно е 
да се знае какво място зае-
ма той сред различните на-
учни и философски течения 
на мисълта, съществуващи 
понастоящем? Как се отна-
ся анархизмът към тези раз-

лични течения? На кое от 
тях той се опира преиму-
ществено? Какви методи на 
изследване използва, за да 
обоснове и подкрепи своите 
изводи и заключения? Иначе 
казано, към каква школа във 
философията на правото 
принадлежи анархизмът? И 
с кое от сега съществува-
щите направления в наука-
та той проявява най-голямо 
сходство?”4

След поредица от разсъж-
дения авторът на тези въ-
проси идва до следния отго-
вор: „Анархията е мироглед, 
основан върху механическо-
то разбиране на явленията, 
обхващащо цялата приро-
да, включвайки и живота на 
човешките общества. Ней-
ният метод на изследване 
е методът на естествени-
те науки; чрез този метод 
трябва да бъде проверено 
всяко научно положение. Ней-
ната тенденция е да осно-
ве синтетическа филосо-
фия, т. е. философия, която 
би обхващала всички явления 
на природата, включвайки 
и живота на човешките об-
щества и техните икономи-
чески, политически и нрав-
ствени въпроси, без да из-
пада обаче в грешките, на-
правени от Конт и Спенсър 
вследствие на посочените 
по-горе причини.”5

Тук правят впечатление 
следните два момента от 
общ характер:

Първо, както се вижда от 
самото начало на цитирания 
текст, Кропоткин характе-
ризира анархическото уче-
ние преди всичко като миро-
глед. Като вземем предвид 
казаното вече за разцепле-
нието на философията на 
два типа6, съгласно приведе-
ния по-горе цитат анархиче-
ската философия следва да 
се третира по-точно в сми-
съл на философия на живо-
та (в отличие от философи-
ята на науката), основната 
функция на която е да служи 
като мироглед, като „обща 
представа за природата и 
човешкото общество”7, на-
правляващ жизнената чо-
вешка дейност, а заедно с 
това и човешката мисъл 
при решаването на едни или 
други въпроси, касаещи дей-
ността на личността в об-
ществото. Последното оз-
начава, че анархическата 
философия като мироглед, 
заедно с общата представа 
за природата и общество-
то, по необходимост съдър-
жа в себе си и съответен 
подход към поставянето и 
решаването на жизнено ва-
жни въпроси, включващ в 
себе си цял комплекс от ме-
тоди на мислене.

Второ, на пръв поглед 
може да изглежда необичай-
но, че в такава сбита харак-
теристика на анархизма, 
по езиковата си структу-
ра даже имаща вид на дефи-

ниция на понятието „анар-
хизъм” – „Анархия есть” – 
Кропоткин споменава име-
на, по-точно тези на Конт 
и Спенсър. Всъщност това 
споменаване съвсем не е слу-
чайно. Работата е там, че 
Конт и Спенсър, със свои-
те философски учения, не са 
просто предшественици на 
Кропоткин, а нещо повече, 
техните философски систе-
ми са критически снети във 
философската система на 
Кропоткин.

Тук намираме за уместно 
да обърнем вниманието на 
читателя, че горната фра-
за съвсем не е някаква игра 
на думи, а има съществен 
смисъл. За да поясним този 
смисъл, трябва най-напред 
да подчертаем, че подобно, 
както ключови думи и ва-
жни изречения във формули-
ровката на една абстракт-
на аксиоматична система (а 
още по-ярко това се проявя-
ва при чисто формална логи-
ческа система) придобиват 
определен смисъл в рамките 
на дадената система, клю-

човите думи и важните из-

речения във формулировката 

на една философска система 

в значителна степен придо-

биват своя смисъл именно в 

рамките на тази система и 

именно осмислени в рамки-

те на дадената система из-

реченията могат да претен-

дират да изразяват исти-

ни. Като казваме, че Хегел е 
предшественик на Бакунин, 
имаме предвид, че Хегел, 
като предшествува по вре-
ме Бакунин, с философското 
си учение е изиграл същест-
вена роля за формирането 
на философията на Бакунин8, 
но при това системата от 
философски идеи на Бакунин, 
при все, че носи върху себе си 
печата от влиянието на Хе-
гел, е различна от философ-
ската система на Хегел и 
може да се разглежда напъл-
но самостоятелно, без да се 
разглежда философията на 
Хегел. Що се отнася до Кро-
поткин, за него Конт и Спен-
сър са не само предшестве-
ници, техните философски 
системи не просто са оказа-
ли съществено влияние вър-
ху формирането на философ-
ските му идеи, а нещо пове-
че: с главните части от съ-
държанието си и с главните 
си характеристики влизат 
във философската систе-
ма на Кропоткин, като по-
лучават по-нататъшно раз-
витие, обогатяване в нея, в 
резултат от творческата 
мисъл на учения-революцио-
нер в новите исторически 
условия и по-специално в ус-
ловията на новите пости-
жения на науката. При това, 
инкорпорирането на елемен-
ти от философските сис-
теми на Конт и особено на 
Спенсър във философската 
система на Кропоткин е се-
лективно, критически обо-

сновано – елиминирани са 
онези части от съдържание-
то им и онези техни харак-
теристики, за които Кро-
поткин е разкрил, че са по-
грешни, като същевременно 
е посочил обективно-исто-
рическите и субективните 
причини за появата на та-
кива погрешни схващания в 
рамките на иначе напредни-
чави философски системи. В 
случая Кропоткин е далеч от 
прочутите по това време 
немски нрави едва ли не все-
ки студент по философия 
да си създава своя собстве-
на философска система и по-
стъпва по начин, който му 
е привичен като учен в об-
ластта на геологията и фи-
зическата география – в на-
учните си изследвания ши-
роко да се опира на постиг-
натото вече в тези две об-
ласти и да прибавя към тях 
нови собствени открития, 
които в редица случаи во-
дят до преоценка на стари 
положения. Предвид на това, 
при разглеждането на фило-
софията на Кропоткин ние, 
така да се каже, не започ-
ваме от нулата, а стъпва-
ме върху почвата на онези 
постижения във философия-
та, до които са достигнали 
Сен-Симон, Конт и Спенсър, 
и на този фон ще разгледа-
ме какво ново е добавил Кро-
поткин, чрез което, докато 
Спенсър е способствувал 
философията на ХIХ век да 
стане анархическа9, учени-
ят-революционер Кропот-
кин е направил решаващата 
крачка позитивната синте-
тическа философия, разви-
та през ХIХ век, действи-
телно да стане анархическа.

Въпросът за мястото на 
анархическата философия на 
Кропоткин сред различните 
течения на научната и фило-
софската мисъл ще бъде до-
пълнително изяснен при раз-
глеждането на нейните ос-
новни положения, към което 
пристъпваме. •

(Следва)
Ст. н. с. I ст. д. ф. н.

Борис Чендов

БЕЛЕЖКИ
1 П. А. Кропоткин, Хлеб и воля/Со-

временная наука и анархия, Изд. „Пра-

вда”, Москва, 1990 г., с. 244.
2 Ср. Философията на Кропоткин, 

в-к „Свободна мисъл”,  2008 г., бр. 9.
3 П. А. Кропоткин, Хлеб и воля/Со-

временная наука и анархия, Изд. „Пра-

вда”, Москва, 1990 г., с. 239.
4 П. А. Кропоткин, Хлеб и воля/Со-

временная наука и анархия, Изд. „Пра-

вда”, Москва, 1990 г., с. 249.
5 Пак там, с. 280.
6 Ср. в-к „Свободна мисъл”, 2008 г., 

бр. 11, с. 10.
7 П. А. Кропоткин, Хлеб и воля/Со-

временная наука и анархия, Изд. „Пра-

вда”, Москва, 1990 г., с. 239.
8 Ср. статиите за философията 

на Бакунин в „Свободна мисъл”
9 Ср. финала на статията ни за 

философията на Кропоткин в „Сво-

бодна мисъл”, 2009 г., бр. 4 (април).
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СКРЪБНА ВЕСТ

За добрия приятел няма забрава
На 13 май 2009 г. в София 
след дълго боледуване почи-
на Милчо Славов Любенов. 
Роден в село Косача, Пер-
нишко на 11.10.1918 г., той е 
петото дете на стрина Ка-
рина и чичо Славе, с една го-
дина по-голям от мен. Игра-
ли сме заедно като съседи и 
връстници. Като малко по-
малък аз винаги бях под него-
вото крило. Когато учехме, 
той беше един клас пред мен 
и ми е помагал, когато съм 
срещал трудности с уроци-
те. Отраснахме. Той продъл-
жи в прогимназията. Заради 
беднотията ни не можах да 
уча повече от 4-ти клас. На-
пуснах училището. Започнах 
работа из разни бакалнички 
и кръчми в София и Перник.

През 1936 г., под влияние 
на Петър Михайлов, учител, 
и Асен Томов, адвокат, Мил-
чо приема идеите на анар-
хизма. От бай Пешо, който 
беше учител и едновремен-
но с това библиотекар, по-
лучаваше анархистическа 
литература и не само я че-
теше, но и я раздаваше на 
много от останалата будна 
младеж в селото. За кратко 
време в селото се образува 
една внушителна група от 
последователи на анархи-
зма.

Макар че по това време, 
след преврата на Кимон Ге-
оргиев всички политически 
организации бяха забране-

ни, а също и вестниците им 
спрени, ние успяхме да ока-
жем влияние сред косачка-
та младеж и там се офор-
ми една значителна група 
от последователи на анар-
хизма. За илюстрация ще 
спомена имената на младе-
жите с анархистически въз-
гледи: Милчо Славов Любе-
нов, Милчо Крумов, Йордан 
и Христо Павлови, Йордан 
и Стефан Георгиеви, Ста-
мен Петров Димитров, Лю-
бен Любенов, Иван Ананиев, 
Георги Йорданов, Йордан То-
мов, Богдан Алексов, Богдан 
Цветков. Имаше и по-млади, 
които впоследствие приеха 
нашите идеи. Един от тях 
беше Кирил (Карчо) на поп 
Иван.

И така, по това време от 
1936 г. до 1947 г. в Косача ня-
маше младежи, които да чле-
нуват в РЕМС или ЗЕМС.

Ние с Милчо Славов в два 
различни процеса попаднах-
ме в затвора. Бяхме съде-
ни по ЗЗД. Престояхме из-
вестно време в Софийския 
централен затвор. Премес-
тиха ни в Скопския затвор 
(нали по това време Бълга-
рия беше велика). След ня-
колко месеца Милчо, заедно 
с други затворници, го пре-
местиха в мина „Брежани”, 
Благоевградско. След бол-
шевишкия преврат на 9 сеп-
тември 1944 г., когато се 
завърнахме от затворите, 

в селото бяхме единствени-
те антифашисти. Там няма-
ше властници, които да са 
настроени срещу нас. Милчо 
вече беше учител. Там също 
учителстваше и Мария До-
ганова. Дейността на група-
та беше на висота. Правеха 
се най-редовно събрания, ко-
ито ставаха в читалището. 
Кмет беше Иван Ананиев. 
На новите властници им се 
видя непростим грях анархи-
стите необезпокоявани да 
имат своя организация и да 
провеждат дейност несъв-
местима с техните разби-
рания и решиха да се отър-
ват от нас като „от горе” 
назначиха свой кмет от 
село Пчелинци. Казваше се 
Борис Паргов. Беше завър-
шил прогимназиалното си 
образование в нашето село. 
Той се оказа добър изпълни-
тел на поставените му за-
дачи от новата власт. Пър-
во уволни учителката Ма-
рия Доганова, а бившия си 
съученик Милчо Славов при-
нуди да отиде на работа из 
Хасковска област. Докато 
учителства в Хасково, се 
ожени за една хубава комсо-
молка – Мария – и така от-
ърва болшевишките концла-
гери. Създадоха добро се-
мейство. Имат деца, внуци, 
внучки. Когато идваха в Ко-
сача, се ползваха с уважение-
то на съселяните. •

Александър Наков

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Долу Бог
„Толкова ужасно ще бъде състоянието на грешниците, 

че те ще огласят вечно с писъците си тъмните бездни на ада”

(из новозаветните християнски писания)

Всемилосърден, Всемилостив, Всеопрощаващ и Всеблаг,
а всеки хомо сапиенс дебнеш с взор жесток –
в Теб не вярва ли, греши ли – в пъкления мрак
натикваш го завинаги. Нали си Господ-Бог!
Навремето – там в райските морави и дъбрави –
дибидюс от скука изглежда обладан,
експериментално Ти Човек със земна пръст направи,
душа му вдъхна и нарече го Адам.
А сетне за сексуална негова разтуха –
с Жена на име Ева Творбата си снабди,
та в дует да славят Онзи льохман, дето духа
из космическите бездни, планети и звезди!
Но нечестивият архангел и съзаклятник Сатаната
спрямо теб – о, Всемогъщий! – спретна лют джумбуш
и Адам, подсторен от каприза шантав на Жената,
Божествения люто уязви престиж!
Изплюскаха те гратис ябълките в парка райски
и Ти тозчас изрита ги бойрум от своя Рай навек
и оттогаз зарад тия двама плюсници абдалски
Смъртта е свършек лих за всеки жив човек.
И ето – грешните пищят с ужасни мъки в Ада,
а праведниците се кефят в оргазмичен транс
в селенията светлозарни за поука и награда,
че в Бог да вярват имали са хъс и шанс.
Ала сред Твоя необятен, лъчезарен небосвод,
нима, Господи, не чувстваш поне капка срам –
гъзопльоснат връз небесно-царствен трон –
да се отнасяш като зъл свиреп тиран
към страдния предсмъртен стон
на човешкия низвергнат род,
въврян в житейския, трънлив хомот
от Теб Всеведецо – Всевишний идиот!
Ех, за Господ и братовчед му, кръволокът – Сатаната –
Не струва даже пукнат грош човещината!
И затуй не трябва да сме с ум някакъв дълбок,
за да ревнем гръмко, дружно: Долу! Долу Бог!

Забележка: Всеведец – църковнославянски термин: Който всичко знае.

МАКАР

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Подвигът на един 
Homo Sapiens

“Признавам за прогрес не 

материалното изобилие, а 

всеобщата готовност да 

разделим недостигащото”

Александър Солженицин

Впечатлен и 
удивен съм 
от книгата 
на Христо 
Колев – Го-
лемия, “Спо-
мени за из-
растване -
то”. Само 

човек с висока култура и то-
чен критерий, съчетани с 
непоколебима убеденост в 
идеите на анархизма, е спо-
собен да напише книга, в коя-
то от първата до последна-
та страница отразява сво-
ята лична одисея, преди и 
след 9 септември 1944 г.

Според изнесените в кни-
гата факти, животът на 
Христо Колев – Големия 
представлява за мен един 
огромен човешки подвиг, в 
името на една справедли-
ва идея: БЕЗВЛАСТИЕТО. Но 
Големия не разказва само 
за себе си. Напротив, с рес-
пект, уважение и трогател-
ни думи той описва житей-
ския път и на плеяда видни 
дейци на българското анар-
хистическо движение, сред 

които са имената на моите 
съграждани д-р Любен Янку-
лов и Славейко Павлов.

Но най-силно впечатление 
ми направиха в книгата не-
говата осведоменост, воля, 
хъс и несломим дух при раз-
ясняването на идеите на 
анархизма сред затворни-
ците и концлагеристите, с 
които е лежал Хр. Колев. Той 
отстоява идеите си докрай, 
с личния си пример и себеот-
рицание, с голямата си про-
светеност върху трудове-
те на Кропоткин, Бакунин и 
Толстой, той спечелва сър-
цата на жадуващите за сво-
бода хора и доверието на 
следовниците си.

Аз вярвам, че ако днес у 
нас се появи един нов Хрис-
то Колев – Големия – бунтар 
и апостол на АНАРХИЗМА, 
невежеството в тълкува-
нието на тази идея (като 
хаос и безредие) ще изчезне. 
Защото днес ние сме сви-
детели на една невиждана 
и нечувана по мащабите си 
демагогия, наситена с дог-
ми и пладнешко обирджий-
ство. Според мен изходът 
от това е перманентната 
съпротива на плебеите сре-
щу нотабилите-олигарси и 
експлоататорите. •

Благой Варсанов
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НОВО ИЗДАНИЕ

Досие на 
обект №1218
Ново преработено и до-
пълнено издание на био-
графията на Александър 
Наков

Излезе от печат второто, 
преработено и допълнено 
издание на биографията на 
Александър Наков „Досие на 
обект № 1218”, подготве-
но и отпечатано по случай 
90-годишния юбилей на ав-
тора.

В книгата са добавени 
нови глави за родния край на 
бай Сашо – село Косача, за 
историята на въздържател-
ното движение, за възста-
новителната конференция 
на ФАБ в Казанлък, както и 
стихотворения на негови 
другари и съмишленици. •
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Излезе от печат второто

57 ГОДИНИ ОТ УБИЙСТВОТО НА КРЪСТЬО ХАДЖИИВАНОВ

Из „Нечути песни“

„Гибелта си Кръстьо сам 

вижда, той чува ледените 

стъпки на смъртта, която 

идва отдалеч. Той вижда и 

убийците си в „Надгробно 

видение”:

Аз също любех правдата велика,

бунтовник крачех в нощните тъми,

но зъл тиранин в гроба ме натика,

с подлост от засада ме уби.

Уби ме и зари ме без пощада,

а любех аз живота без предел,

аз силен бях, кръвта ми беше млада –

и в гроба си дори не бих умрел.

Така загина талантливи-

ят поет, убеденият анар-

хист и смелият бунтовник 

Кръстьо Георгиев Хаджиива-

нов” – пише в своя послеслов 

към книгата „Нечути песни” 
арх. Кръстьо Павлов. •

Из „Пари и власт”

На таз земя царуват

заклети врагове на свободата,

не ще да има правда, братство мир,

докато те царуват на земята...

Пари и власт!...

О, вий, коварни богове

на злото, на човешките тегла!...

Макар че богове сте, пак сте смъртни

и вас не ще ви пощади смъртта.

...Измряха много богове безсмъртни,

измряха боговете на Олимп,

на вятъра, на бурите дъждовни,

и на гърма на морската вода...

Умряха всички като тях,

почитани от хората тъй много,

че бяха богове на глупостта,

измряха те, паднаха в борбата,

воювали през дълги векове

с човешкия стремеж към свободата,

към щастие, що няма го и днес...

Умряха те, умря и слепотата

в борбата със великия прогрес...

Във таз борба и вие ще умрете,

ще падне с трясък златният ви трон,

че хората далеч през вековете,

страхливо що ви правили поклон!...

Ще викнат в тоз стремеж 

  към свободата

към щастието с буреносен глас:

„Всеобщо братство, 

  правда на земята,

не робство, не разврат, пари и власт!”
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1. Никола Тенджерков, село Самоводене 195 лв

2. Станчо Кърпаров, село Бъта 20 лв

3. Александър Наков, град Перник 10 лв

4. Георги Калчев, град Варна 50 лв

5. Тодор Василев, село Турия 10 лв

6. арх. Кръстьо Павлов в памет на убития 

през 1952 г. при преминаването на границата

поет-анархист Кръстьо Хаджииванов 75 лв

7. Койчо Койчев, Велико Търново 20 лв

11

А Н А Р Х О
Р А Д И О
П Р О Г Р А М А

ДИВЕРСИЯ В ЕФИРА

Д е н о н о щ и е т о 
и м а  с а м о  2 4  ч а с а . 
И с к а м е  г и  в с и ч к и т е. 
М а л к о т о  п р е д а в а н е 
с т а в а  г о л я м а 
п р о г р а м а .  С л е д 
к а т о  п о в е ч е  о т 
г о д и н а  р а з к ъ с в а ш е 
е ф и р н а т а  р а д и о с к у к а 
в  с ъ б о т н и я 
с л е д о б е д ,  е к и п ъ т 
н а  п р е д а в а н е т о 
р е ш и  д а  п р а в и 
2 4 - ч а с о в а  п р о г р а м а 
в  И н т е р н е т. 
М о ж е т е  д а  с л у ш а т е 
п р о б н о т о  и з л ъ ч в а н е 
н а  а д р е с :

http://a-bg.net/dve.m3u

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

BG86 UBBS 8261 1010 0473 10 
T Б  О Б Б  А Д ,  К Л О Н  П Е Р Н И К
Ф А Б  Б Л А Г О Д А Р И  З А  О К А З А Н А Т А  П О Д К Р Е П А !

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ

Федерацията на анархистите в България предлага следни-
те заглавия на анархистка литература на достъпни цени:

КНИГИ:

 1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 1 лв
 2. Национално освобождение и безвластие – Г. Хаджиев 1 лв
 3. Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев 1 лв
 4. История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев 1 лв
5. Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев 2х1 лв
 6. Феноменът Махно – П. Аршинов 1 лв
 7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 1 лв
 8. Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал 1 лв
 9. Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин 1 лв
 10. Антиистория славянобългарска – Г. Константинов 1 лв
 11. Краят на държавата и капитала – Г. Константинов 3 лв
 12. С думи вместо с куршуми – Г. Константинов 5 лв
 13. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов 3 лв
 14. Нечути песни – Кръстьо Г. Хаджииванов 3,50 лв
 15. Национализъм и култура – Рудолф Рокер 2 лв
 16. Национализъм и култура – Рудолф Рокер том II 5 лв
 17. Избрани страници за и от него – Михаил Бакунин 2 лв
 18. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 5 лв
 19. Хляб и свобода – П. Кропоткин 4 лв
 20. Ставайте, робове – Г. Константинов 5 лв
21. Досие на обект №1218 – Александър Наков 2 лв
22. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 6 лв
23. Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов 2х5 лв
24. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 5 лв
25. Един проект за социална революция – ФАФ 2 лв
26. Спомени – Стоян Цолов 5 лв
27. Статии – Георги Божилов 10 лв
28. Христо Ботев – Евгений Волков 5 лв

БРОШУРИ:

1. Стопанисването на земята – Г. Хаджиев 0,50 лв
2. Проблемът за организацията на анархизма – Г. Хаджиев 0,50 лв
3. Що е анархизъм? 0,50 лв
4. Отговор на една вярваща – С. Фор 0,50 лв
5. За общината 0,50 лв
6. Федерализъм и централизъм – Рудолф Рокер 0,50 лв
7. Крахът на руския държавен комунизъм – Рудолф Рокер 1 лв
8. Килифаревско народно въстание и килифаревска чета 1 лв

Тези книги и нови заглавия можете да купите от 
антикварната книжарница на пл. “Славейков” №7. Някои 
от тях могат да се намерят и в книжарницата на бул. 
Дондуков срещу Първа английска гимназия. Същите още 
могат да бъдат поръчани и изпратени от Александър 
Методиев Наков, Перник, ул. “Република” №4, тел. 
076-631 388.

АНАРХОКАЛЕНДАР

Помощи за „Свободна мисъл”

В Е Ч Е  И  В  К Н И Ж А Р Н И Ц А  „ Н И С И М “
Анархистка литература можете да намерите вече и в книжарница 
„Нисим” на бул. Васил Левски 59 в София на обявените в каталога цени.

В Е Ч Е И В К Н И Ж А Р Н И Ц А Н И С И М “

• На 02.06.1876 г. е убит бъл-
гарският поет, публицист, 
анархист и революционер 
Христо Ботев.

• На 03.06.1966 г. умира без-
властникът Атанас Герчев 
Дедяков.

• На 06.06.1919 г. в гр. Бургас 
под редакцията на Марко 
Борзуков излиза анархисти-
ческият вестник „Комуна”.

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

• На 12.06.1856 г. в гр. Лерин 
(Македония) е роден анархи-
стът Спиридон (Спиро) Кон-
стантинов Гулапчев, идеол-
ог на „сиромахомилството” 
в България.

• На 14.06.1872 г. в гр. Иркут-
ск (Русия) е роден безвласт-
никът Юлий Цезар Розентал, 
създател и организатор на 
първите анархистически 
кръжоци в България.

• На 14.06.2002 г. в гр. Пловдив 
умира анархистът Христо 
Ганчев Бойчев, член на секре-

тариата на ФАБ и сътруд-
ник на вестник „Свободна 
мисъл”.

• От 15.06 до 17.06.1919 г. в Со-
фия се провежда Първата 
национална анархистиче-
ска конференция, на която 
е учредена Федерацията на 
анархокомунистите в Бълга-
рия (ФАКБ).

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

• На 22.06.1896 г. е екзекути-
ран френският безвластник 
Равашол.

• На 25.06.1856 г. умира нем-
ският философ и анархист 
Йохан Гаспар Шмидт (Макс 
Щирнер), автор на книгата 
„Единственият и неговата 
собственост”.

• На 27.06.1952 г. край с. Чучу-
лигово (Благоевградско) е 
убит от болшевишките ми-
лиционери поетът-анархист 
Кръстьо Хаджииванов.

• На 28.06.1936 г. умира анар-
хис тът Александър Берк-
ман.

Всяко правителство е 
заговор, съзаклятие против 
свободата на човечеството!

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

с а й т  н а  Ф А Б :     www.a-bg.net
с а й т  н а  „ С в о б о д н а  м и с ъ л ” :  sm.a-bg.net
и м е й л  н а  Ф А Б :   fab@a-bg.org

т е л е ф о н и  з а  в р ъ з к а  с  Ф А Б

    0896 613 727
а д р е с  н а  р е д а к ц и я т а

София, ЖК Надежда ,  пощенски к лон 12 2 0 ,  пощенска к у тия 5 9

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

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

п е ч а т  „Унискорп” ООД

Каталожен
номер
649

Драги читатели,
Абонаментът за вестник “Свободна ми-
съл” МОЖЕ ДА СТАВА ДО 15-ТО ЧИСЛО НА 
ВСЕКИ МЕСЕЦ ВЪВ ВСИЧКИ пощенски кло-
нове на страната. За 1 година – 6,00 лв.; 
за 6 месеца – 3,00 лв.; за 3 месеца – 1,50 лв. 
Цена на един брой - 0,50 ст.
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Скръбна вест
С дълбоко съжаление съобщаваме, че на 
13.05.2009 г. ни напусна завинаги нашият 
прекрасен другар и съидейник

Милчо Славов Любенов
Ще помним неговото всеотдайно и искрено 
другарство.

Вечна му памет
Другарите му от ФАБ
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ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Откровени думи от Поли
В този брой отново ще представим твор-

чеството на един млад анархист. Този път 

тя е момиче, от град Добрич, на 17 години. 

Представяйки се на читателите на „Сво-

бодна мисъл”, тя каза, че е много объркана, но 

обича смеха и това е, което иска да знаете за 

нея. Ще добавим, че неслучайно не е доволна 

от заобикалящата я реалност, както всички 

нас, и с изтънчеността на художник-поет тя 

създава своя такава.

Повредата не е във вашия 

телевизор.

Вървях леко замислена за кучешкия 
студ и мразовитата гавра на упра-
вляващите.

Разглеждах хората, които мина-
ваха около мен, проклинах живота, 
които ги е нарисувал толкова на-
тъжени. С погледи забити в земя-
та си проправяха път.

На кого бе нужно!?
Да цеди душите на хората.
Да ги кара да се мразят взаимно.
Да боде очите им за истината.
Злобата е стара колкото света.
Там горе.
В дебели кресла.
Стояха сенки.
Сенки, които решаваха съд-

би. Отравяха надежди. Иронично, 
в топли стаи се гушеха студени 
души.

Докато аз, заедно с народа, кра-
чехме. С погледи забити в земята. 
С нелепа тъга. Някой горе ни се по-
диграваше. Точно този някой, кои-
то ни бе довел дотам.

Да просим и да се молим, със 
зъби и нокти да се избиваме.

Система изградена върху хора. 
Хора сдъвкани и изплюти.

Политиците са толкова мазни 
и дебелокожи. Затягат веригите и 
ни крадат. Без срам. Без унижение. 
Помагат за нашето падение.

Като проронени зърна цареви-
ца падаха всички опити на народа 
да се защити. Държава, която уж 
трябва да ни обединява, да сме рав-
ни – днес отново сме забили погле-
ди в земята.

Просто ни тежи, чуйте. Зави-
сим от шепа нещастници. Днес ни 
има, утре не.

Разбрах!!!
Само с погледи в земята не ста-

ва!
Аз поглеждам към небето!
Погледни и ти!
Нека не чакаме мечтите ни да 

ни намерят!
Нека тръгнем напред със скъса-

ни обувки, със скъсани сърца.

Нека закърпим живота си. Заед-
но можем. Само заедно можем да 
сме щастливи. Дори и свободни. 
Нека откажем завистта и си пода-
дем ръце.

Народе, ние не сме стадо!!! 
Ние живеем днес! За свобода-
та ни са загивали хора! Защо 
забравяме?

Горе са кухи и отдавна 
тлеят.

Мислят, че сме в ръцете им. Не 
знаят, че вече не спим. Писна ни да 
ни тъпчат. Нека не се отказваме 
от свободата си. Само защото в 
лицето ни се завира ВЛАСТ.

ВЛАСТТА е в нашите ръце. Нека 
всички погледнем към небето. Нека 
изтрием тъгата и отворим врата-
та на СВОБОДАТА!!! •

Поли
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Безвластническата мисъл 
на Ботев е изразена недву-
смислено в публицистиката, 
в поезията, в кореспонден-
цията му. Те са публикувани 
многократно и са добре по-
знати. Правителствата 
са „извор на страданията 
на народите”, „затвор и съ-
заклятие срещу свободата 
на човечеството”. Изводът 
на Ботев за йерархичната 
структура на управление 
е категоричен – „Законът е 
напечатан за робовете”. Той 
покровителства „онзи клас 
паразити, който може да 
прекарва своя празен и вре-
дителен живот”, „станал 
душа и тяло с тираните”. 

Насилието – „Основата 
на всяко едно правителство 
са кражбата, лъжата и наси-
лието”.

Отношението към парла-
ментаризма също е безком-
промисно. Депутатите са 
„сган избрана, рояк скотове 
и сюртуци, в реси и слепци с 
очи”.

На патриотарите и на-
ционалистите Ботев е 
посветил цяло стихотво-
рение – „Патриот”: „Патри-
от е, душа дава за наука за 
свобода, но не свойта душа, 
братя, а душата на народа”.

Капиталът за Ботев е 
зло, несъвместимо с човеш-
кия морал. „Богат е – казва – 
па го не пита колко души из-
горил живи, сиромаси колко 
той е ограбил и пред олтара 
Бога измамил”. 

Ботев изобличава експло-
ататорските класи като 
цяло: „тез, що залъкът наед-
ен грабят с благороден на-

чин, грабят от народа гла-
ден, граби подъл чорбаджия, 
за злато търговец жаден и 
поп с божа литургия”.

На всички тези общест-
вени злини Христо Ботев 
противопоставя нашите 
представи за едно ново об-
щество. Това са принципи-
те на свободата и федера-
лизма. „Само разумният и 
братски съюз между народи-
те е в състояние да унищо-
жи теглилата, сиромашия-
та и паразитите на човеш-
кия род и само този съюз е 
в състояние да въдвори ис-
тинска свобода, братство, 
равенство и щастие на зем-
ното кълбо. Дордето наро-
дите бъдат разделени по-
между си с машинациите 
на своите всевъзможни им-
перии, конституции и репу-

блики, и дордето те, из сля-
по низкопоклонничество 
към божиите помазаници 
гледат един на други като 
на врагове, дотогава не ще 
има щастие на земята, не 
ще има бял ден за човека”. 
Ботев вярва „в единната 
обща сила на человеческий 
род”, в „единний комунисти-
ческий ред на обществото, 
спасител на всички народи 
от вековни теглила и мъки 
чрез братски труд, свобо-
ди и равенство”, „и в единно-
то и неделимо отечество 
на всички хора и обща соб-
ственост върху всички имо-
ти”. (Тук само за невежите 
трябва да поясним, че бо-
тевият комунизъм е вдъх-
новен от Парижката кому-
на и няма нищо общо с марк-
совия и болшевишки комуни-

зъм, който днес размахват 
като плашило с най-различ-
ни цели).

Измежду средствата за 
осъществяването на своя 
обществен идеал Христо 
Ботев избира самоинициа-
тивата и пряката борба, 
въстанието и революция-
та. „Ако би попитали гладни-
те мене, то моята рецепта 
е въстание против днешния 
обществен строй”.

Към многобройните при-
мери се добавя и личният из-
бор на Ботев. Нека всички, 
които имат Ботев за свой 
символ и се гордеят с него, 
да сложат подписа си под на-
писаното от него, така, как-
то можем да направим ние. 
Тогава Ботев ще бъде наис-
тина и тяхно знаме. •

ФАБ


