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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин
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Свобода, смешки 
и куршуми

Един убит – трагедия, хиляди – 
статистика, изличаване на гра-
дове до основи – геройство.

Равенството 
невъзможно?

Толкова очевидно ли е наистина, 
че неравенството е „естестве-
но”? Естествено, че не е.

Срещу съсипването 
на железниците

Автономният работнически 
синдикат организира акции в за-
щита на работниците от БДЖ.

Смъртта не е 
индулгенция

Георги Константинов за почина-
лия „първи демократичен прези-
дент”.

Реплика към 
„Страховито-зли 
години”

Безсмислено ли е да чертаем пла-
нове за бъдещето?

ПОД ВОЛА – ТВ

Контрабандата на прицел

Сигурно вече ви е направи-
ло впечатление най-ново-
то произведение на държав-
но поръчаната пропаганда, 
вмъкнато в досадните те-
левизионни прекъсвания за 
реклама. Между внушени-
ята да се намажете с под-
хранващ кожата крем, да из-
ползвате вълшебен прах за 
пране и да ядете само чис-
то немско масло (чисто, де-
мек добре измито, изплак-
нато и центрофугирано, или 
чисто немско, без например 
австрийски примеси?) звучи 
патетичен призив да не ку-
пувате контрабанда. Тя била 
олицетворение на пъклено-
то зло. Тя била кражба от 
всеки от нас. Тя ощетявала 
пенсионерите, майките, без-
работните, лекарите и паци-
ентите – с една дума ако не 
съществуваше в природата, 
всички жени щяха да прили-
чат на манекенките от ре-
кламата за туш за мигли, а 
мъжете да карат луксозни 
коли.

Затова – не купувайте 
контрабанда!

И понеже става дума най-
вече за контрабанда с цига-
ри, грях ми на душата, ако 
не се съглася, че пушенето е 
зло. Бих предпочел да поемам 
никотина с дъвки, вместо да 
вдишвам продукти на час-
тично горене и да отравям 
хемоглобина в кръвта си. Но 
тровенето от контрабанд-
ни и от окичени с бандерол 
цигари не е ли същото?

Но в рекламното обръще-
ние липсва призив да отка-
жем пушенето. Ехти един-
ствено: не купувайте кон-
трабанда! Ще ощетите бю-
джета!

И това е вярно е. Българ-
ският бюджет без акцизи-
те от тютюна и алкохола, 
без осигуровките и без ДДС 
би се смалил близо наполови-
на. Само че бюджетът хра-
ни преди всичко чиновниче-
ския апарат, държавните 
институции, техните па-
зители – ефективни да па-
зят политиците, бизнесме-
ните и мутрите, но безсил-
ни да защитят гражданите, 
включително от себе си. Бю-
джетът означава данъци. А 
без данъци ДЕЙСТВИТЕЛНО 
НЯМА ДЪРЖАВА, защото ни-
кой служител, каквото и да 
приказва в предизборно вре-
ме, не е навит да работи (те 
наричат тяхното РАБОТА, 
аха) за едната идея да е по-
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JE NE SUIS PAS CHARLOT*
Втори месец в република БГ 
хиляда ежедневници и седмич-
ници, стотици радиа и десет-
ки телевизии ни проглушиха 
ушите с атентата в редак-
цията на в-к „Шарли Ебдо”. Ако 
тези цифри бъдат умножени 
с по 150-200, колкото са дър-
жавите ангажирани в масова-
та, многомилионна хистерия, 
ще си създадем представа за 
мащабите на медийното об-
лъчване. Кулминацията беше 
в неделния ден на 11 януари 
т. г. когато, според полиция-
та, два-три милиона парижа-

ни излязоха да манифестират 
съчувствието си към 12-те 
жертви на атентата. В „сто-
лицата на цивилизацията и 
разврата”, както я наричаше 
нашият Ботев, бяха дошли пе-
тдесетина държавни задни-
ци (глави), за да покажат со-
лидарността си със застре-
ляните вестникари (JE SUIS 
CHARLIE) и да демонстрират 
единния фронт на властта 
срещу двамата „страшни те-
рористи”, които бяха убити 
от полицейските спецчасти. 
Охраната на високопоставе-

ните персони беше осигурена 
от кръжащи над тълпите хе-
ликоптери, пълзящи около тях 
бронемашини, десетки хиля-
ди жандарми, елитни снайпе-
ристи и още толкова воен-
ни – нещо, каквото не беше се 
случвало от края на миналата 
световна война. Милионната 
тълпа скандираше възторже-
но и храбро, че „всички са Шар-
ли”, а аналните анализатори 
казаха, че Европа вече няма 
да бъде същата и това може 
да се превърне в исторически 
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ПРЕТОПЛЕНАТА ВОЙНА

От Берлинската до 
Украинската стена
Президентът Обама гор-
до обяви края на финансо-
вата криза в САЩ. Преди 
това се изказа, че икономи-
ката на страната му отно-
во е във възход, докато ру-
ската е на парчета. В друга 
статия ще стане дума дали 
Америка възхожда, или я тре-
сат конвулсии. Тук е доста-
тъчно да кажем, че черният 
за белите и белият за чер-
ните президент избързва с 
новината за кончината на 
баба Криза. Само му се стру-
ва, че тя е счупила косата 
си. Напротив, качила се е на 

остромногозъб комбайн, жи-
вотомелачка по последната 
дума на техниката. Санкци-
ите на Запада срещу Русия 
само я привлякоха натам, но 
след като овършее Путино-
вото царство, ще направи 
обратен завой – задължи-
телно – и никакви статис-
тики за уж намаляващата 
безработица в САЩ няма да 
турят пръст в колелата ґ.

Затова статията ни ще е 
посветена на Руската нива, 
готова за жътва от мрач-
ната баба, една от сестри-
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АПОКАЛИПСИС – КОГА?
ДНЕШНИЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ Е НЕИЗБЕЖЕН И НЕПРЕОДОЛИМ РЕЗУЛТАТ ОТ РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

» » » продължава от миналия брой

Преди да изложим нашето 
мнение за кризата на ЕС и 
тежките тенденции в раз-
витието му, които ще опре-
делят неговото бъдеще, и да 
формулираме своята позиция 
по въпроса ДА БЪДАТ ИЛИ НЕ 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪЕДИНЕНИ 
ЩАТИ?, каним нашите чита-
тели на едно задочно или вир-
туално посещение на експо-
зицията в Брюксел, посвете-
на на антиутопичното бъде-
ще на Европа – информация 
за която ще намерят в яну-
арския брой на „Свободна Ми-
съл” от 2014 г. Откриването 
на музея, в който се помеща-
ва изложбата, е станало в… 
„Деня на Европа” – в четвър-
тък на 9 май 2014 г., в една 
потънала в мрак, затворе-
на и изоставена триетажна 
сграда на бивше училище-ин-
тернат, на 10 минути пеша 
от Централата на ЕС в Брюк-
сел, в един квартал, лишен 
от всякакъв архитектурен 
стил и наречен – като за иро-
ния – „Европейския”.

Плакатът съобщава, че 
„приятелите на Обединена 
Европа” са организирали Пър-
вата интернационална из-
ложба за живота в бившия 
Европейски Съюз, който, под 
теглото на собствените си 
противоречия се е разпаднал 
през 2018 г. Известен опти-
мизъм вдъхва надеждата, че 
крахът на ЕС би означавал 
години, а може би десетиле-
тия, които ще разтърсят 
света много по-силно, откол-
кото срутването на бившия 
СССР от сцената. От друга 
страна, той може да накара 
посетителите – врагове или 
приятели на планираното 
изграждане на Европейска-
та федерация или конфедера-
ция – да се замислят върху по-
следиците от подобна „хеге-
лианска шега на вероятната 
ни бъдеща история”.

Фикцията ни отвежда в 
2064 г., тоест след половин 
век. Посетителите могат 
да се „насладят” на неотми-
налите ги ужаси… в различни-
те помещения на Музея. Сме-
нящи се картини приковават 
вниманието на зрителя вър-
ху последните десет годи-
ни от историята на Съюза и 
неговия Общ пазар, т. е. от 
2008 до 2018 г., когато Ев-
ропа „е била приспана, ако не 
от своя просперитет и ста-
билност, то от илюзията за 
вечния мир на Емануил Кант” 
(според брошурата, която 
организаторите раздават 
на посетителите пред вра-
тите на „Музея”).

„Това не е научна фантас-
тика – обяснява авторът на 
идеята, фламандски теат-
рал, – а една свръх-реалистич-
на възможност. Мисля, че се 
намираме в повратна точ-
ка на историята и е импера-
тивно наложително да пред-
видим и най-ужасния възмо-
жен сценарий, който с всеки 

изминал ден става все по-ве-
роятен”. Навън гълъбите цвъ-
кат, туристите се разхож-
дат по „Гран Плас”, а щастли-
вите и безгрижни брюкселча-
ни пазаруват и се готвят за 
своите летни ваканции, ве-
дно с евро-дупетати и бюро-
крати, които с чувство за из-
пълнен дълг очакват един за-
служен и добре платен отдих 
за лето господне 2014-то.

*  *  *

Кризата на ЕС, започнала 
след „тридесетте славни” 
следвоенни години, е част от 
глобалната криза на светов-
ния капитализъм. От няколко 
десетилетия светът е раз-
търсван периодично от ней-
ните трусове, чийто край но-
беловите лауреати и „експер-
тите-сеизмолози” в икономи-
ката и финансите оповестя-
ват успокоително и… упои-
телно. Когато през 1987 г. се 
разрази една от поредните 
финансови бури, чиито въл-
ни погълнаха дребни, средни и 
едри състояния за трилиони 
долари, сред хора от ободря-
ващи певци, които възвестя-
ваха нейния финал и виждаха 
„светлина в края на тунела”, 
един от малцината трезви 
гласове сред силните на деня, 
които се чуха, беше този на 
покойния архиепископ на Па-
риж – кардинал Жан-Мари 
Люстиже, който каза: „От 
днешната криза ще излезем, 
може би, след 50 години…”, без 
да уточни защо и по какъв на-
чин. И тогава, както и при 
днешната вълна, започнала 
издигането си през 2008 г., 
експертите и политиците 
казваха, че се касае за финан-
сова криза, която е засегнала 
и реалната сфера на икономи-
ката, но тя ще премине и „пак 
ще дойдат хубавите дни”.

В действителност става 
дума за криза на господства-
щата социалноикономическа 
и политическа система, на-
ченала през 70-те години на 
миналия век, която оттога-
ва продължава да разтърсва 
апериодично болния общест-
вен организъм. Ние не твър-
дим, че последните ґ пристъ-
пи от 2008 г. насам вещаят 
края на системата. Ще има 
нови краткотрайни оживле-
ния, преди тя да ни приближи 
до момента на бифуркация, в 
който „размахът на крилата 
на пеперудата ще бъде дос-
татъчен”.

Тази всестранна и всеобх-
ватна криза не е сравнима с 
никоя от предишните и е ре-
зултат от извършващата се 
пред очите ни Роботронна 
революция (РР), която е ней-
ната обективна и незаоби-
колима основа. Новите тех-
нологии в производството, 
в услугите и в средствата 
за комуникация, в обработва-
нето и разпространението 
на информацията, в които 
са обединени роботи и ком-
пютри (електроника), навли-

зането на информатиката 
и кибернетиката в икономи-
ката, науката и културата 
революционизират с косми-
чески скорости всички обла-
сти на живота и ускоряват 
мълниеносно исторически-
те и политическите проце-
си. Това неизбежно ще доведе 
до изкореняване на всички ин-
ституции на днешния свят, 
до радикална промяна на вся-
какви отношения в него и до 
„съревнование при извърш-
ването на социалната рево-
люция в намиращите се на 
различно ниво на развитие 
зони на европейския капита-
лизъм”.

Като намалява броя на за-
етите в икономиката, РР 
води до свиването на произ-
водителния и общественопо-
лезен труд изобщо и на наем-
ния в частност, и като след-
ствие намалява принадената 
стойност, която е основата 
на печалбата и броя на пла-
тежоспособните консумато-
ри. Заедно с пазара се свиват 
и печалбите, които поради 
разгъващата се Роботрон-
на революция ще клонят към 
нула. Капиталистическата 
система се оказва застра-
шена в своя корен – печал-
барството.

РР минира пазара, засил-
ва конкуренцията, която от 
своя страна ускорява концен-
трацията и централизация-
та с поглъщането на едрите 
капитали от най-едрите и 
подчинение на държавите от 
свръхдържавите, с което се 
ликвидира дори формалната 
и фасадна демокрация. Така 
конкуренцията, т. е. съвкуп-
ността от мерки и полити-
ки на капитала, целящи увели-
чение на печалбите чрез дъм-
пинги и инвестиции, ускоря-
ва РР, а тя – края на капита-
лизма. Колкото повече се ин-
вестира, толкова по-непрео-
долима става кризата.

„Националните” капитали 
ще бъдат принудени да тър-
сят отдушници във всич-
ки посоки и във всички сфе-
ри, но възможностите им са 
ограничени: върху арената на 
световния пазар вече са се 
настанили или тепърва ще 
пристигнат новите конку-
ренти. Там си дават сраже-
ния най-напредналите в РР 
финансово-търговски и во-
енно-промишлени комплекси. 
Изправена пред всеобщия фа-
лит на „приятели” и „врагове”, 
капиталистическата маши-
на ще бъде принудена да ра-
боти все повече на „празни 
обороти”.

Временните оживления 
сред спекуланти и аферис-
ти са измамни и са за смет-
ка на „партньорите” и на по-
изостаналите в развитие-
то си „национални” капита-
ли. Последните, шибани от 
конкуренцията, разбират, 
че се води борба на живот и 
смърт и също ще заложат на 
РР, но докато я извършват у 
себе си, те ще изнасят про-

блемите си на европейския и 
световния пазар, които ста-
ват тесни и недостъпни. В 
подобна перспектива капи-
талистите ще бъдат при-
нуждавани да продават на 
кредити, които никога няма 
да бъдат погасени.

Кредитите се поглъщат 
най-вече от държавите, но 
бюджетните приходи, с кои-
то ще се изплащат лихвите 
на кредиторите, идват от 
скубането на перушината на 
поданиците под формата на 
данъци, емитиране на „ценни 
книжа”, заеми и т. н. Това ще 
добави нови гордиеви възли 
към съзряващите класови и 
международни конфликти. С 
погасяването на вътрешни-
те заеми (които възлизат на 
трилиони долари) и на годиш-
ните бюджетни дефицити 
от стотици милиарди дола-
ри, финансовият и монополи-
стически капитализъм на За-
пада ще се опита да задължи 
целия свят. От друга стра-
на, за да съхрани механизма 
на стоковото производство 
и неговия мотор – печалба-
та, капиталът си създава 
палиативен пазар с почти 
фиктивни купувачи. Сред 
тях, едни от най едрите са 
борсите и… армиите. Те са 
последните вътрешни от-
душници за господарите на 
днешното общество. Тази 
финансова и икономическа 
политика и съпътстващи-
те я борсови спекулации по-
ляризират обществото във 
всяка от страните, разде-
лят го на малцина „нови бо-
гаташи” и на стотици мили-
они „нови бедни”, на „хубави-
те” и непристъпни кварта-
ли, в които живеят обграде-
ните от частни преториан-
ци милиардери, и превърна-
тия в гето на омразата и 
мизерията „пети свят”, кой-
то вече не може да бъде ло-
кализиран географски…

Оставайки в капиталис-
тическата си и властниче-
ска черупка, със сегашни-
те социалноикономически, 
политически и военнополи-
цейски йерархически струк-
тури, с отношенията на ко-
мандване и подчиненост, и с 
формите на собственост, 
производство и разпределе-
ние, това общество, осно-
вано върху държавността 
и експлоатацията, е осъде-
но да се въоръжава! То няма 
друг избор и изход! При за-
пазване на старите общест-
вени структури и отноше-
ния, въоръжаването е пряко 
следствие от Роботронна-
та революция и тук никакви 
реформатори, хуманисти, па-
цифисти, еколози, дружества 
за защита на животните или 
„обществено мнение” не мо-
гат да променят нищо, дори 
да го желаеха искрено.

В своя марш към свръхвъ-
оръжаване, военнопромишле-
ните комплекси повличат 
със себе си всички останали – 
малки, средни и големи. Така 

стигаме до втория невралги-
чен пункт върху европейска-
та и планетарната сцена, къ-
дето цяла верига от пробле-
ми комплицира и изостря още 
повече международната об-
становка, ескалира и размно-
жава конфликти от всякакво 
естество, и в крайна сметка 
дестабилизира социалното и 
интернационално статукво.

Казахме, че изостава-
щите в развитието на РР 
у себе си са осъдени да я из-
вършат, ако не искат да бъ-
дат удушени от конкуренци-
ята. За да сторят това оба-
че и да продължат своя курс 
на свръхмилитаризация (с 
всички свръхмодерни, сее-
щи масова смърт оръжия на 
една нова „звездна война”), 
освен от астрономически 
финансови средства, кои-
то ще търсят от конкури-
ращите се свръхдържави и 
мулти- и транснационални-
те компании, те ще се нуж-
даят от реформи в ширина 
и дълбочина, засягащи всич-
ко – от реорганизацията 
на икономическите отно-
шения и нова организация 
на индустриалното и сел-
скостопанското производ-
ство и тяхното управле-
ние, през откриване на прос-
тори за обмяната на мисли 
и информация, на изследва-
ния и учебни програми, чак 
до външната си и вътреш-
на политика. Тоест, те ще 
се нуждаят от свои… „глас-
ност и перестройка”. До 
какво водят те вече знаем.

Понеже принадената 
стойност намалява обектив-
но (по-малко „работни ръце”), 
тя се преразпределя в полза 
на едрия капитал, за сметка 
на V-то съсловие и разорена-
та дребна буржоазия, която 
също става жертва на кри-
зата.

Вместо да плащат нор-
мални работни заплати, ка-
питалистите, стремейки се 
към максимални печалби, съ-
кращават доходите на свои-
те работници. Същата е 
„съдбата” и на т. нар. средна 
класа, поради което растя-
щото потребителско тър-
сене на жителите от „бога-
тите” западни страни от-
давна не отговаря на реални-
те им „заработки”. Тази класа 
обаче се считаше за база на 
днешното общество с гос-
подстващите в него „елити”, 
на държавността, на пазара 
и на социалната, икономиче-
ската и финансовата му ста-
билност. Нейният произход 
ни обясняваха с трудолюбие-
то, с умението да се „мисли 
творчески”, да се намират 
„свежи предприемачески ре-
шения” и най-вече с „равните 
шансове” за „деловия успех на 
деловите хора”, който се из-
мерва с големината (обема) 
на печалбите, на натрупано-
то имущество, на банкови-
те сметки и дебелината на 
портфейлите. •

(следва)
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лезен на обществото (волно 
или неволно, те казват „поле-
зен за държавата”, което, в 
точното значение на израза, 
е чиста истина, направо чис-
тосърдечно самопризнание).

А ако няма държава БУК-
ВАЛНО, без да броим стоно-
вете (отронвани, ако нещо 
не върви, тоест върви как-
то обикновено, обратно на 
фантазиите ни), провокира-
ни от поръчковите филми, 
тогава какво? Тогава няма 
кой да ви създава проблеми, 
да ви унижава, да оправдава 
бандити, да възнаграждава 
мерзавци, да ви смята за ма-
лоумни – и за всички тези „ус-
луги” си плащате. Данъците, 
преки и косвени са това – за-
платата на държавата за из-
пълнението ґ на задължения 
към гражданите. Това е дог-
мата, която реално е… фан-
тазия. Държавата не изпъл-
нява задължения, тя нато-
варва гражданите със задъл-
жения към себе си. Тя трети-
ра като престъпление непла-
щането на нейната запла-
та, колкото и лоша да е ра-
ботата ґ. При това не смя-
та за нещо лошо, когато ра-
ботодател уволнява немар-
лив според него работник. 

Снизходителна е когато ра-
ботодателят не плаща и на 
лоялен работник. Само към 
своите нужди е ревнива – и 
освирепява от ревност. От-
ворете си устата с искане 
да уволните държавата – 
и рискувате да ви обвинят 
в ИЗМЯНА. Ако имате къс-
мет – само в клевета.

Това се знае надлъж и на 
шир. Обаче доста хора ис-
крено се разтреперват при 
мисълта да живеят, без дър-
жавата да ги язди. Затова за 
тях посланието „не купувай-
те контрабанда!” има сми-
съл.

Има смисъл, защото не се 
замислят. Контрабандисти-
те след продаване на сто-
ката си какво правят? Ами – 
пазаруват, плащат смет-
ки. Е, дават и рушвети. Но и 
рушветчиите после пазару-
ват и плащат ДДС. Което не 
постъпва в бюджета като 
акциз, постъпва пак там под 
формата на ДДС. С извест-
ни загуби, разбира се, надали 
грамадни като цяло, ама съ-
ществени в разпределение-
то по държавните ведом-
ства. Ощетени се оказват 
данъчните служители. Гор-
ките.

Пука ли ви за тях? •
Шаркан

ПОД ВОЛА – ТВ

Контрабандата на прицел
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те на Смъртта. Въпреки че 
отдавна не е сериозна све-
товна сила, Русия остава се-
риозен регионален фактор – 
най-вече за нас, обитатели-
те на България. Сериознос-
тта е определена от трай-
ната правителствена поли-
тика през последните десе-
тилетия за обвързаност и 
свръхчувствителност към 
всяка извършена в Москва 
щуротия. Не само прокре-
мълски – защото е срамно да 
ги нарека русофилски – пра-
вителства и партии обусла-
вят тази зависимост, но и 
кадровият състав на „успе-
лите бизнесмени” у нас. Дори 
след избирателно-оскъдни-
те „оповестявания” на коми-
сарите по досиетата вече е 
неприлично да се затварят 
очи пред очевидната исти-
на – „деловите хора” почти 
без изключения имат мина-
ло на сътрудници, ако не на 
Държавната сигурност, то 
на МВР, на Външно минис-
терство (външнотърговски-
те афери от 1970-80-те), 
членове на средния и висш 
ешелон на функционерите на 
БКП. Всички тези ведомства 
на НРБ бяха закърмени с вяр-
ност към Червения площад, 
дори ако предпочитаха в лич-
ния си живот Форд пред Вол-
га, уиски пред водка и долари 
пред рубли. В Москва също 
предпочитаха западното 

лично за себе си, а родното 
производство – за нуждите 
на населението. Ето защо 
сътресенията в сегашна Ру-
сия отекват у нас, уж приоб-
щените към „европейското 
семейство” и „защитени” от 
НАТО.

Санкциите наистина тро-
шат руската икономика, 
през последния четвърт век 
изгубила практически всич-
ки активи на СССР – напри-
мер руски автомобили произ-
вежда само един грамаден за-
вод, като надеждността им 
е под тази на съветските. 
Останалите производстве-
ни мощности сглобяват за-
падни марки. Властта държи 
имиджа на велика сила само 
за сметка на наличното яд-
рено оръжие, все още грамад-
ната армия, продажбата на 
технологии (за атомни реак-
тори, пак от съветското си 
наследство) и изпомпване на 
нефт и газ. Пазарната цена 
на петрола обаче пада. Трес-
каво сключените договори за 
сътрудничество с Иран, Ки-
тай, натякването за общо-
то светло минало пред Бе-
ларус и Казахстан не дейст-
ват като метода на барон 
Мюнхаузен за самоизважда-
не от блатото. Решението 
за контрасанкции беше ав-
тогол. Решението за спира-
не на износа на зърно не е 
чак толкова странно обаче – 
житният бизнес ще претър-
пи загуби, но на вътрешния 

пазар ще има евтин хляб. Ев-
тиният хляб сега е страшно 
нужен на Путин. Парите за 
зрелища свършиха. Тегне из-
дръжката на „присъединения” 
полуостров Крим – и пробле-
мът не е това, че е голяма, а 
че е НЕИЗВЕСТНА. Също неиз-
вестна е цената на авантю-
рата в Източна Украйна. Зад 
всичко това и най-скудоум-
ните руски управници ясно 
дочуват тракането на но-
жовете на комбайна на баба 
Криза – тя вече им се хили в 
лицето с мъртвешка усмив-
ка.

Затова, в предчувствие 
на неприятности за власти-
мащите, Думата приема по-
правки в Наказателния ко-
декс за ограничаване на пуб-
лични протести, с по-жесто-
ки наказания за престраши-
лите се да протестират. Ку-
риозно, но към 2017 г. е пла-
нирано насищане на армията 
и флота с бойни роботи – са-
кън да не стане както пре-
ди 100 години армията да 
се опълчи на самодържеца, а 
роботите не се бунтуват… 
освен ако някой хакер не ги 
препрограмира. Руското дър-
жавно ръководство обаче си 
дава сметка, че проектите 
за войници-роботи, както 
и за робополицаи, при това 
състояние на руската нау-
ка и инженерство, производ-
ство с постепенно дисквали-
фицираната работна сила – 
щом в институт по физика 

въвеждат катедра по бого-
словие, не очаквай грамотни 
физици, същото важи на тех-
никумите! – е ненаучна фан-
тастика. От поне десет го-
дини расте числеността на 
т. нар. „вътрешни войски”, 
тоест жандармерия, сред-
ство за смазване на „разми-
рици”, увеличен е личният 
състав на полицията и спе-
циалните части за „борба с 
безредици”, макар че най-го-
ляма безредица в живота на 
обикновения руснак внасят 
чиновниците, но ченгетата 
не пребиват тях. Само че 
пред наближаващата всичко-
мелачка на Кризата и това 
се привижда недостатъчно.

И ето че се организират 
„граждански сдружения” с по-
казателното название „Ан-
тимайдан”. Нерде Ямбол, нер-
де Стамбол – где Москва, где 
Киев! Призракът на Майдана, 
даже оказал се ялов в истин-
ски революционен смисъл, 
тревожи Кремълските боля-
ри, втвърдява до видиотя-
ване взора на самодържеца 
от КГБ. Кризата е като не-
волята – учи. Шовинистич-
ната истерия и славослове-
не на Великия ПУТИН ще се 
изпари там, откъдето ще 
минат сатърите на Баба-
та. Хората ще се запитат 
„КОЙ?” – и ще се изкушат да 
го намерят и да му поискат 
сметка. Ето затова се фор-
мират ескадрони на смър-
тта, агиткаджии, хулигани, 

бандити с дебело минало. 
Зад тях неприкрито стоят 
военни окръжия и районни уп-
равления на МВД РФ. Нати-
снати по бюрократичните 
канали на държавата, недо-
сетилите се без подканяне 
бизнесмени правят дарения. 
„Антимайдан” в Москва вече 
проведе няколко тренировъч-
ни наказателни акции срещу 
опозиционери – в съседни-
те на мястото на разправа-
та улички стояха полицейски 
фургони, за да приберат в ар-
еста битите, стояха екипи-
рани полицаи, да се намесят, 
ако „боксовите круши” току-
виж набият протежетата 
на режима.

По време на Първата ру-
ска революция от 1905 г. по-
добни „сдружения” погрома-
джии свършиха поставена-
та им от властта задача – 
помагаха на жандармите да 
потушат „безобразието”. Но 
през февруари 1917 г. същи-
те биячи вече не смееха носа 
да си подадат на улицата.

Кризата е като Неволя-
та – учи. На хубави неща. 
Например да стиснеш юм-
руци и да изправиш гръб. Из-
прави ли гръб руският народ 
срещу мачкалата го, поква-
рявалата го, затъпявалата 
го власт – ще се разтресе и 
тук. А баба Криза ще обърне 
комбайна да посети пасища-
та на Обама или неговия на-
следник. •

Христо Николов

ПРЕТОПЛЕНАТА ВОЙНА

От Берлинската до Украинската стена
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ТЕМА НА БРОЯ

Свобода, смешки и куршуми
Не вярата е истинската, кър-
вяща и гангренясала разделна 
линия. Разделението минава 
по принадлежността към бе-
дни и богати, към управлява-
щи и подчинени, потисници 
и потиснати, лъжци и излъ-
гани. Там е мястото за хапли-
ви смешки, там е сцената на 
симфонията на куршумите, 
там е мястото за отстоява-
не на свободата. На тази сце-
на, революционната, оловни-
ят концерт би бил кратък. По 
всички други дирижирани от 
властниците сцени тази му-
зика ще се лее хронично, тя не 
е опасна за властта. И ако ня-
кой трябва – а трябва ли? – да 
мре, нека умират античовеш-
ките отношения, носителите 
им нека имат шанс да се про-
менят, колкото и мъничък да 
е той! На режисираната и за-
бавляваща управниците без-
крайна гладиаторщина ще за-
гиват не най-заслужилите ги-
бел, докато солидарността 
на „Аз съм Шарли” не се смени 
с тази на „Аз съм Спартак”.

Разстрелът на 12-те жур-
налисти заради „обидни за ис-
ляма” карикатури беше най-
доброто, което можеше да 
се случи в бизнес смисъл на 
западащото доскоро издание 
„Шарли Ебдо”. Тиражът скочи 
повече от СТО ПЪТИ, разви-

хри се пазар на значки, картич-
ки и фанелки „je suis”. Така кръв-
та на убитите се превърна в 
приятно шумоляща хартия на 
банкноти, в звън на монети, 
в блясък на нееднозначна сла-
ва. Тъкмо заради успешния биз-
нес чудото ще трае повече 
от три дни, но рано или късно 
ще отшуми, ще отстъпи мяс-
то на по-прясна информацион-
на стока за форматиране на 
мозъци.

На фона на „всепланетната 
солидарност” и „възмущение” 
с (търговската) марка „Шар-
ли” убитите по същото време 
хиляди хора в Африка, стоти-
ците в Украйна и другаде по 
света се изплъзнаха от вни-
манието на „будната общест-
веност”. Към нея се прислам-
чиха свръхбогаташи и поли-
тици, пряко отговорни за не 
едно масово и добре организи-
рано убийство. В памет на ни-
герийците и жителите на Из-
точна Украйна няма толкова 
страстно рекламирани знач-
ки и плакати, за смъртта им 
няма възмущение и милионни 
шествия. Не се надига вълна, 
увенчана с лица на шоу звез-
ди по повод на тихомълком по-
губваните чрез лишаване от 
медицинско обслужване, дохо-
ди, жилище, перспектива и на-
дежди в живота.

Един погубен човек – тра-
гедия, хиляди – статистика. 
Бомба в кафене – престъпле-
ние, бомбардировка и излича-
ване до основи на градове – ге-
ройство.

Из Европа плъзнаха жандар-
ми да търсят мними и реал-
ни „спящи клетки” – там про-
пагандната машина не е като 
нашата, за да предизвика смях 
като Пазарджишкото „разоб-
личаване” на джихадисти. На-
бедени за терористи граж-
дани, нищо чудно обикновени 
криминални елементи, опи-
рат пешкира в поредната 
кампания на държавниците да 
посочат на поданиците си по-
редния ВИНОВЕН ЗА ВСИЧКО 
ВРАГ.

Свободата на словото 
може да се използва за раздух-
ване на истерия, но хич я няма 
да се усъмни дали набързо, 
като в сериал, разкритите и 
също така спешно ликвидира-
ни лица са истинските извър-
шители на разстрела в „Шар-
ли”, кой ги е въоръжил, кой ги е 
насочвал. Какво ги е мотиви-
рало?

Впрочем, известна е моти-
вацията. Бедността и социал-
ната несправедливост, лице-
мерната интеграция и двулич-
ната толерантност са съз-
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дали благоприятна среда от 
отчаяни люде, а идеолозите и 
технолозите на ислямската 
реакция само черпят от нея – 
с пълни шепи. Парите идват 
от най-добрите приятели на 
Запада, каквито са ИСЛЯМ-
СКИТЕ ДЪРЖАВИ на петрол-
ните шейхове. Тези приятели 
на Запада се различават от 
ИДИЛ само по това, че са при-
знати за „легитимни” и че ко-
гато стрелят срещу режима 
на Асад в Сирия, ги водят „до-
бри”, а поискат ли да си отре-
жат парче за собствена сат-
рапия, без да са били ръкопо-
ложени от съответния пади-
шах, да се намесват в паза-
рите на петрол, наркотици 
и трафик на хора, чак тогава 
стават „лоши”.

Къде бяха значките „Аз съм 
Кобане”, когато жителите на 
този град спряха настъпле-
нието на ислямистите?

Разбираемо е и това, че ка-
рикатуристите са насочи-
ли гнева срещу себе си. Едно 
е със „свободата на словото” 
да критикуваш нещо лошо и 
уродливо, друго е да разяря-
ваш опонента. Тогава преста-
ва да бъде смешно. Тогава гра-
ничи с глупост.

Ислямистите атакуват 
преди всичко свои едноверци, 
от сатърите, бомбите и кур-
шумите им са загинали пове-
че мохамедани, отколкото „не-
верници”. Умно съставена сме-
шка кара обекта на присмех да 
се засрами от себе си. Поди-
гравка с негови светини оба-
че го мотивира да сметне, че 
е напълно прав – присмехулни-
кът става в очите му оскър-
бител, а оскърблението се из-
мива само с кръв. Да, нецивили-
зовано е. Само че Западът има 
дебел мазен пръст в съхране-
нието на „нецивилизованите” 
обичаи в т. нар. Трети свят. 
На държавно ниво правител-
ствата на Първия свят по-
стъпват по същия начин – за 
обида на свещените крави на 
държавата и „националната 
сигурност” не се полага само 
мъмрене, може да се стигне до 
съсипване на живота на „кле-
ветника” – Асанж, Сноудън, 
Джеймс Райсън, позабравени-
ят и самоубит Гари Уеб, раз-
крил наркотрафика на ЦРУ… 
Ако „оскърбителите” са и ня-
какви „туземци”, отговорът 
на „оскърблението” долита с 
ята бойна авиация, пристига 
като пасажи бойни кораби.

Аз съм атеист. Готов съм 
да се препирам с религиозни-

те заблудени овце, волове и 
вълци до премала. Наясно съм, 
че е почти невъзможно да ги 
разубедя. Вярата им има ко-
рени в най-чувствителните 
места, изпълнява предназна-
чението си на щит пред най-
големи страхове. Инак вяр-
ващият остана насаме с въ-
трешния си ужас: осъзнаване-
то на смъртността си, отча-
янието от равнодушния към 
него всемир, смазващото без-
смислие и несправедливост на 
собственото му, ежедневно 
битие. Вярващият не е научен 
да се справя другояче. Смър-
тта е неизбежна, а съвремен-
ната търговски ориентирана 
медицина не му обещава дори 
по-дълъг живот, ако не може 
да си плати за него с финикий-
ски знаци. Не се чувства спо-
собен да запълни пустотата 
с ЛИЧЕН смисъл, да гледа сто-
ически в очите на вечността. 
Няма и сила, която да въздава 
справедливост около него – 
корумпираните съдии и чен-
гета ли? Вярващите са хора 
с невротизирана психика, по-
ставени в наркотична зависи-
мост от обезболяващо рели-
гиозно утешение.

Заместването на това 
утешение с истински лек е въ-
прос на бъдещите десетиле-

тия, ако не и векове – и то при 
положение, че процесът на за-
местване става в общество 
на реална справедливост и 
свобода на личността. Поди-
гравките съсипват цялата 
работа.

Когато споря с христия-
нин, му посочвам, че апосто-
лът Павел е рекъл „подчиня-
вайте се на власт всякаква”, а 
какво точно е рекъл Исус – на 
поповете с дебели шкембета 
и лъскави лимузини ли да вяр-
ва? Когато споря с мохамеда-
нин, питам го, защо в Корана 
пише, че под истински джихад 
е посочено самоусъвършенст-
ването, а не сеитба на олово 
и рязане на глави? А какво ли 
бих постигнал, ако изтърся, 
че Христос е импотентен би-
тник, а Мохамед – развратник 
и тъпанар? Едно, че ще си на-
влека омразата на събеседни-
ка и второ, че ще го оставя 
да слуша наистина лоши хора. 
Ами че в същите свети писа-
ния е подчертано, че Бог те 
чува и извън черквата, а Ал-
лах е по-близо до теб от сън-
ната ти артерия. Демек – слу-
шай съвестта си. Съвестта е 
нещото, което ни шепне още 
от праисторическите, пред-
разумните ни времена, от би-
ологичния ни произход: погаж-

дай се с ближния, защо не и с 
далечния, защото САМ САМИ-
ЧЪК не ще оцелееш, не ще се 
изхраниш, облечеш, излеку-
ваш… абе, ще умреш от скука!

Та не ме е страх от човек 
с въображаем приятел в гла-
вата – за него си е истински. 
Възмущават ме и ме плашат 
хора, които държат всички да 
са като тях, всички да живеят 
според техните закони, амби-
ции, комплекси, според лична-
та им изгода и лакомия. При 
това лакомия за далеч не „ду-
ховни” неща, а алчност за ре-
ална светска власт и мате-
риални облаги. В този смисъл, 
в посочената група наисти-
на страшни люде, религиозни-
те фанатици образуват едно 
скромно малцинство. За оста-
налите е лесно да видим, че 
бог им е тяхното надуто его, 
а архангелите изпълнители – 
привилегията да командват 
и парите, които най-сигур-
но осигуряват тази привиле-
гия. Политици, банкери, пред-
приемачи, чиновници всякак-
ви, мафиоти, военни, тайни и 
явни ченгета, цинични „духов-
ни водачи”. С две думи – пра-
гматични психопати. Вярата 
за тях е средство, целта – да 
си угодят максимално на нуж-
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ТЕМА НА БРОЯ

Свобода, смешки и куршуми

АНАРХОСИНДИКАЛИЗЪМ

16 конгрес на МРА в Португалия

На 6 и 7 декември 2014 г. в 
Порто бе проведен извънре-
ден конгрес на МРА (Междуна-
родната работническа асо-
циация, International Workers’ 
Association – IWA, Asociación 
Internacional de los 
Trabajadores – AIT), в който 
взеха участие и двама пред-
ставители на АРС – един от 
варненската и един от со-
фийската секция на синдика-
та.

Основната цел на събити-
ето беше решаване на някои 
вътрешни проблеми в МРА, 
поради което и конгресът 
беше извънреден. Присъст-
ваха делегати от следните 
секции и приятелски орга-
низации на МРА: AIT-SP Пор-
тугалия, ASI Сърбия, ASF Ав-
стралия, CNT-AIT Испания. 
CNTF-AIT Франция, COB Бра-
зилия, FAU Германия, FORA 
Аржентина, КРАС Русия, NSF 

Норвегия, PA Словакия, SF 
Англия, ZSP Полша, АРС Бъл-
гария, USI Италия, ОLS Шве-
ция.

След дълги и разгорещени 
обсъждания, основните про-
блеми, заради които беше 
свикан извънредният кон-
грес, бяха решени чрез зам-
разяването на една секция и 
официалното признаване на 
друга. Освен тези вътреш-
ни проблеми, на конгреса 
беше решено стартиране-
то на много нови инициати-
ви – например създаването 
на медийна група, реализа-
цията на проект за исто-
рията на МРА, както и под-
готовката за голямо отбе-
лязване на стогодишнината 
от създаването на Асоциа-
цията през 2022 г.

На конгреса бяха приети и 
нови членове – синдикатът 
OLS от Швеция, на който 
беше даден статут „прия-
тел на МРА”. Шведите раз-
казаха за техните борби и 
наблегнаха на убеждението 
си, че анархосиндикалисти-
те не трябва да се огранича-
ват единствено в синдикал-
на дейност, а трябва да на-
сочват усилия и да се включ-
ват във всички сфери на по-
литическите и социалните 
борби.

Част от секциите разка-
заха за своите борби и по-
беди през изминалата годи-
на. Особено интересно беше 
да научим за победите на 

ZSP – полският анархосинди-
кат, – който след 3 месеца 
на стачна и протестна бор-
ба в болницата Белхатов 
успя да запази работните 
места на над 100 работни-
ци, върнати на работа с нор-
мален трудов договор и пъл-
ни осигуровки. Тъй като тук 
нямаме място да изброим 
всички борби, стачки и побе-
ди на секциите на МРА през 
2014 г., можете да ги разгле-
дате на адрес www.iwa-ait.
org/content/struggles -and-
victories-iwa-2014.

Тенденцията, която се на-
блюдава в световен мащаб, 
е повишаване на активност-
та на анархосиндикалисти-
те, повече борби във всяка 
страна и привличане на по-
вече членове към синдика-
тите. Тази оптимистична 
картина, както и опитът, 
който споделиха другарите 
от различни страни в тех-
ните борби, ни дава увере-
ността, че въпреки малкия 
за момента мащаб на дей-
ността на анархосиндика-
лизма в България, чрез преки 
действия и непоколебимост 
в защитата на работници-
те и борбата срещу капита-
лизма, нашата организация 
бързо ще стане фактор в по-
литическия и икономическия 
живот на страната, с кой-
то работодателите и дър-
жавата ще бъдат длъжни да 
се съобразяват. •

АРС

БОРБАТА СРЕЩУ КАПИТАЛИЗМА ПО СВЕТА

Ксирос е заловен 

Преди около година Христоду-
лос Ксирос, член на организа-
цията „17 ноември”, се укрива 
след отпуска от затвора и за-
явява с комюнике пред медии-
те, че минава в нелегалност 
и отново започва въоръжена 
борба срещу режима в Гърция. 
На 3 януари тази година, след 
зрелищна акция на гръцките 
спецслужби, Ксирос е заловен 
отново.

Ксирос излежава 6 дожи-
вотни присъди и една 25-го-
дишна заради участието си 
в революционната организа-
ция „17 ноември”, която за пе-
риода от 1975 до 2000 годи-
на е ликвидирала 23 мишени, 
включително гръцки полити-
ци и бизнесмени, британски, 
американски и турски фигури 
от властта и военни.

По време на разпита про-
курорът се сащисва, когато 
Ксирос му заявява, че е въз-
намерявал да се предаде пре-
ди около 2 месеца, за да спаси 
живота на Никос Романос, за-
творник-анархист, който то-
гава е обявил гладна стачка. 
„Чувствах се отговорен за жи-
вота на Романос, защото за-
творническите образовател-

ни отпуски за университета 
бяха отрязани заради моето 
бягство”. На въпрос на проку-
рора защо не се е предал, Кси-
рос отговаря така: „Опасявах 
се, че може да ме направят 
Президент на Републиката. 
Самарас и Венизелос с такава 
тревога и отчаяние търсеха 
Президент на Републиката – 
за да си спасят задниците, – 
че се опасявах, че ще предло-
жат мен за Президент и после 
с какво лице щях да се разхож-
дам по улиците или пък в кори-
дорите на затвора?”

На въпрос защо е отишъл 
да помогне на цивилния по-
лицай, паднал с мотоциклет 
(става въпрос за цирка, който 
полицията спретва на Хрис-
тодулос при залавянето му – 
симулират падане и наранява-
не на „гражданин с мотопед” и 
Ксирос отива да помогне – б. 
ред.), той отговаря: „Ние ре-
волюционерите имаме вроде-
но чувство за благородство, 
което нашите мутирали съ-
граждани трудно могат да 
разберат”.

Христодулос заявява на 
прокурора: „Вие, съдиите 
също ще давате обяснения за 
сътрудничеството си с оку-
пационните сили. Съпроти-
ва срещу Тройката! Няма кой 
друг да ни спаси – въпросът за 
освобождението ни е в наши-
те собствени ръце!” •

Екип на Без Лого
по материали 

в гръцките медии
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дите, че и на прищевките. Ре-
лигиозните институции, дър-
жавният апарат, корпорации-
те – това са колективни пси-
хопати с умения да свирят на 
човешките емоции и насадени 
предразсъдъци, да управляват 
„простолюдието” както при-
казния флейтист плъховете, 
а по-модерно – като роботи с 
дистанционно.

Свободата е многомерно 
понятие. Има не само шири-
на, дължина и височина, при-
тежава и ДЪЛБОЧИНА, НАСИ-
ТЕНОСТ. Свободата е съста-
вена от конкретни човешки 
практики като равенство, 
солидарност, справедливост. 
Тъкмо справедливостта каз-
ва: постъпвай с другите така, 
както искаш да постъпят с 
теб при аналогични обстоя-
телства. Или: каквото си на-
дробиш, ще го сръбнеш, бъди 
готов за това. Смешките, 
преливащи се в подигравки, и 
то в стила на драсканиците 
по обществените кенефи, на-
дробяват съвсем невкусна по-
пара. Нямам нищо против да 
окарикатуряват моите иде-
али. Карикатурата само ще 
покаже колко е акълът на ка-
рикатуристите. Не възразя-

вам да карикатурят мен – ако 
е лъжа, ще се разбере, срамът 
няма да е мой, а ако е истина, 
ще ми стане кисело, може би 
и горчиво, но щом е истина, 
оставя ми само да се попра-
вя. Стига да имам кураж, сили 
и желание. Мнозина други чо-
веци обаче и на истината ще 
реагират патологично, с агре-
сия. Само че кенефният стил 
„смешки” рядко изобразява ис-
тината и съответно предиз-
виква отговор със същия дъх 
и форма. Нататък е въпрос на 
темперамент и технически 
възможности дали ще се слу-
чи замерване с лайна, или по-
твърдите куршуми.

В медиите се появи един 
много уместен въпрос: ако 
едни карикатури вече са до-
вели до проблеми почти по це-
лия свят, кой и защо е искал на 
всяка цена да постигне поне 
същия по размер проблем?

Как никой не се сети да из-
образи например как Мохамед 
се е хванал за главата, гледай-
ки че идиоти развяват име-
то му, трепейки преди всич-
ко едноверци, защото не са 
неистови във вярата като 
тях? Къде са карикатури с 
Христос, който гледа днешни-
те храмове и се пита с изум-
ление: абе аз наистина ли на 

това ги учех? Защо няма ка-
рикатура, в която стоят вяр-
ващи и техните „пастири”, а 
сенките от свещите зад „пас-
тирите” са с рога, а тези на 
честните трудови хора – с 
ореоли на светци? Защо сво-
бодата на словото е толкова 
гръмка срещу примамените в 
Европа за черноработници мо-
хамедани, а едва мънка за ми-
лионите на шейховете, първи-
те дружки на европейския ка-
питал и управниците на САЩ? 
Защо не карикатурят банке-
рите и правителствата със 
същия хъс, те наистина оно-
диха целокупно цели народи, а 
дразнят сиромашията с поди-
гравки над единствената им 
утеха в живота? Спор няма, 
ислямските екстремисти са 
убийци. Но не са ли убийци „ци-
вилизованите” униформени, 
които „само изпълняват за-
поведи”? Не са ли убийци пра-
вителствата, които дават 
тези заповеди? Не убиват ли 
банките, заради които съкра-
тиха доходите – средства за 
преживяване, лечение, опазва-
не на здравето, предотвра-
тяване на злополуки, спасява-
не от бедствия – на всички, не 
само на вложителите? Защо 
няма подигравки с конкрет-
ните персонажи, заслужили 

подиграване, а се маскарят 
СИМВОЛИ, с които, за добро 
или лошо, се идентифицират 
множество хора?

Какво ще постигне картин-
ка на Мохамед с голяма пиш-
ка, освен да засегне и най-уме-
рено вярващия мюсюлманин? 
Помните ли как се почувства-
хте при изобразяване на Бъл-
гария като тоалетна? Не че 
не е вярно, баш на такава за-
мязахме, но повечето се ядо-
саха, вместо да поискат да 
променят това. Какво посла-
ние носи нарисуваният Отец 
със Сина на оная си работа и 
със Светия дух, заврян в зад-
ника му, освен да рекламира 
чалгаджийския манталитет 
на рисувача? Но пък карика-
тура, в която държавниците 
са сутеньори, а страните им 
превърнати в проститутки, 
може би ще отвори някому 
очите, че действителност-
та е точно такава, независи-
мо от факта, че някои народи 
имат „правото” да си избират 
„демократично” своите суте-
ньори, а после да им служат 
като проститутки, нека и с 
редовни медицински прегледи 
и изобилно количество лубри-
канти, за да не ги болят тол-
кова много хемороидите…

Ако карикатурите показва-
ха, нека и грубо, същината на 
джихадистите, би намалял 
потокът техни поддръжници. 
Осмиването на петролните 
принцове би срещнала одобре-
ние от потиснатите им на-
роди. Но безвкусното заяжда-
не със символа на вярата про-
вокира обединяване на потис-
натите и потисниците сре-
щу „външния враг”. Социална-
та борба трябва да спре, дока-
то не накажем оскърбителя – 
това е скритото послание. 
Може би това е и отговорът 
на уместния въпрос по-горе.

Не свободата, а търгов-
ски, финансови и политиче-
ски (властнически) интереси 
задават тон на медиите. Не 
смешки, а предизвикване и на-
сочване на омраза виждаме не 
само при Шарли, но и в цялост-
ното поведение на буржоазни-
те институции. Така че после 
да има повод за „единение” с 
цел наказване на извършите-
лите, но НЕ И ЛИКВИДИРАНЕ 
НА ОТРОВНАТА СРЕДА, в коя-
то никнат оскърбления, в коя-
то се вихри умишлено разде-
ление на хората, а помежду им 
да свирят куршуми,… които 
са стока, от която кой пече-
ли? •

Хасан Девринджи
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Свобода, смешки и куршуми

МИТОЛОВЦИ:

Равенството невъзможно?
Вариантите на това твър-
дение са обикновено два: че 
равенството така и така е 
непостижимо, или най-мно-
го да се получи я „равенство 
пред закона”, я „равни възмож-
ности”; или че, още по-твър-
до, че неравенството е ес-
тествено и даже полезно за 
обществото.

Първият мит тихомълком 
подменя равенството с ед-
наквост, с уравниловка, ка-
квато приписват на социали-
зма (истинския, на свой ред 
подменен с режима на дър-
жавния капитализъм кремъл-
ски образец от времето на 
властта на ЦК КПСС). Анар-
хическото разбиране за ра-
венство е в късата си фор-
мула „липса на привилегии и 
дискриминации”, а разшире-
но обяснено звучи така: „нео-
граничен достъп на всеки до 
материалните и духовните 
блага на човечеството, спо-
ред индивидуалните потреб-
ности и в рамките на физи-
чески възможното и пости-
жимото при даденото ниво 
производителни сили (тех-
нологии)”. Естествено, ин-
дивидуалните си потребно-
сти всеки зрял човек ги знае, 
той ги заявява – например в 
своето потребителско сдру-
жение по местоживеене или 
по актуалното си място на 
работа, нататък поръчка-
та му се обработва от ста-
тистиците на потребител-

ската федерация и постъп-
ва като план за изпълнение 
във федерацията на произ-
водителите. Допустимо, а 
може би дори е препоръчи-
телно част от заявките да 
отиват пряко от местната 
потребителска кооперация 
към конкретен производи-
тел. Федерацията произво-
дители си върши работата 
и праща на подателя издели-
ята – качеството и срокове-
те на доставка се контро-
лират от потребителите. 
Праща ги буквално до всеки 
на домашния му адрес или в 
разпределителния пункт на 
потребителската коопера-
ция, пакетирани и маркира-
ни с името на получателя. На 
свой ред производителите, 
когато се приберат у дома, 
пращат свои поръчки. И по-
неже добросъвестно са из-
пълнили чуждите, разчитат 
на същото отношение към 
себе си.

Така равенството би ра-
ботило за общото благо, без 
да ни уеднаквява в желания-
та ни, без да ни налага какво 
да консумираме чрез натрап-
чива и почти винаги подвеж-
даща (лъжлива) реклама, как-
то и без да ни стандартизи-
ра според отпуснатите от 
работодателя доходи. Хора-
та са различни, имат различ-
ни вкусове и потребности, 
вероятността ВСИЧКИ да 
поискат по яхта, тонове че-

рен хайвер и лимузина е ни-
щожна.

Дали такова нещо може 
да стане реалност е въпрос, 
на който лесно ще си отго-
ворим, ако погледнем днеш-
ното състояние на неравен-
ството в света. Съгласно 
пресния (януарски) доклад на 
благотворителната орга-
низация Оксфам, 1% от насе-
лението на планетата ще 
притежава повече от общо-
то богатство на останали-
те 99% човечество към 2016 
година. Това е тенденцията: 
единият процент богаташи 
е имал 44% от световната 
собственост през 2009 г., а 
през 2014 г. е стигнал до 48%. 
Миналата година същата ор-
ганизация заяви, че 85 души 
са толкова заможни, колкото 
трите и половина МИЛИАР-
ДА бедняци накуп. Последици-
те от това „разпределение” 
на благата ги виждаме и усе-
щаме ежедневно.

За „равенството пред за-
кона” надали е нужно да уму-
ваме. Законите се пишат 
от малцинство, което си 
оставя достатъчно врати-
чки и притежава достатъч-
но средства да наеме юрис-
ти, способни да използват 
тези вратички, така че „ра-
венството” да остане в сфе-
рата на розовите сънища. 
Даже теоретично не е по-
стижим този вид „равен-
ство”, щом съществува не-

равенство по притежавано 
богатство и гарантирани, 
пак от закона, привилегии. 
Точно тук се получава урав-
ниловка – безправие за мили-
они, изключения за малцина.

„Равните възможности” 
звучат по-привлекателно, но 
нима наистина дете на мили-
онер и дете на безработен 
могат да получат еднакво 
образование, издръжка, нача-
лен старт за „собствен биз-
нес”? Дори някаква могъща 
сила (например теоретична 
тоталитарна държава) да 
им даде „равен старт”, в хода 
на конкурентната борба за 
пазари състезателите ще се 
разделят на успели и фалира-
ли. Всяко следващо поколение 
трябва да търпи насилстве-
но изравняване. В името на 
какво? На повече раздори по 
пистата на съперничество-
то. Естественото човешко 
съчувствие става излишно, 
а именно то е една от спой-
ките на обществото. Нада-
ли и самите радетели за „ра-
вен старт” биха желали все-
ки път да започват от нула-
та.

Накрая, относно „естест-
веността” на неравенство-
то. Щом в природата по-сил-
ните ядели първи и най-чес-
то – по-слабите, щом има-
ло „пчели работнички”, така 
трябвало да бъде и сред хо-
рата. Това не само, че не е 
вярно, но е и нагла лъжа – от 

най-мръсните, поръсените с 
частица „истина”. Ако мно-
гообразието на природата 
учи на нещо, то е че „приро-
дата” е вечно развитие, усъ-
вършенстване, борба с „така 
е било и така ще бъде”, със 
„спуснатото отгоре”. Специ-
ално за човека Бакунин убе-
дително доказва, че именно 
бунтът е основна стихия на 
човешката природа, вън от 
която е невъзможно образо-
ванието и по-нататъшното 
битие на „човека”. Бунтът е 
първичен инстинкт, откъс-
ващ човека от животинско-
то „царство”, определящ не-
говото особено битие и из-
граждащ неговата култура. 
Неравенството е толкова 
„естествено” и „полезно” за 
човека, колкото е „естест-
вена” и „полезна” черупката 
на яйцето за онова, което не 
иска да живее като жълтък и 
да умре като запъртък.

Неравенството е човеш-
ко изобретение, при това 
изобретение не на най-до-
брата част от човечество-
то. Обратно, равенството в 
анархическия смисъл е разум-
ното продължение на градив-
ното наследство на живо-
тинския свят. Да не обижда-
ме природата с пренебреже-
ние към полезните ґ дарове. 
Да не обиждаме и разума си 
с практикуване на самоубий-
ствени митологеми. •

Васил Арапов
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факт, ако епидемията на кре-
тенизма продължи толкова 
дълго, колкото раздуването 
на локумите за атентата на 
летището край Бургас, къде-
то един терорист-камикадзе 
гръмна себе си с половин дузи-
на евреи, дошли на евтин ку-
рорт…

„Жертвите” са бойци на 
словото („в начале бе то”) и 
паднаха във войната. Това са 
рисковете на професията и 
цената на хонорарите, полу-
чавани най-често за сеенето 
на илюзии и измами. В същото 
време цяла армия от главоре-
зи на „Боко Харам” (нигерийска 
мюсюлманска секта) атакува 
с гранатомети, автомати и 
артилерия десетхилядното 
градче Бага (на границата на 
Нигерия с Чад). Статистици-
те и статистите от „въз-
мущаващите се” изчисляват 
броя на избитите на около 
2000. Както казват от „пра-
возащитните организации”, 
по улиците на града се виж-
дат стотици трупове. По-
вечето избити, по официал-
ни признания, са жени, деца и 
старци. Нигерийските военни 
дори не са се опитали да за-
щитят жертвите на най-ма-
совото и брутално клане, из-

вършено от религиозни бан-
дити и обскуранти, които ис-
кат да изградят подчинена на 
религиозните и политически 
„норми” на Шариата светов-
на държава на мюсюлманите, 
които от Пакистан до Маро-
ко са вече над един милиард, 
без да броим анклавите им по 
цял свят и най-вече в Европа, 
където те са наследство от 
епохата на империите, в кои-
то „слънцето не залязваше”.

Трябва да признаем, че 
днешните кланета все още 
са несравними с устройвани-
те в миналото от белите „ци-
вилизатори”. Само за пример, 
в Белгийско Конго, когато те 
пристигнали, е имало 40 мили-
она души. Когато колонизато-
рите си отиват и оставят 
властта в ръцете на фелдфе-
бела от тяхната армия, коле-
га на Тодор Живков и по съв-
местителство „баща на кон-

гоанската нация”, президент 
и генералисимус Секо Куку Нг-
бенду Ва За Банга (роден Жо-
зеф-Дезире Мобуту), населе-
нието е наброявало 10 мили-
она. Още по-трагична е съд-
бата на индианците в двете 
Америки или тази на африкан-
ските роби в САЩ…

За отбелязване е, че това 
клане на две хиляди нигерий-
ци беше отминато почти с 
пълно мълчание и никой свобо-

долюбив вестник или власт-
ник – без да говорим за „гума-
нистите” или блеещото ста-
до на „протестерите” – не 
промълвиха дума, нито сложи-
ха китка на виртуалните им 
гробища. Затова аз оставам 
непричастен към тоталното 
траурно лицемерие на „сво-
бодния свят”. Оруел отново се 
оказа прав – в Свинската ре-
публика „всички сме равни, но 
някои са по-равни”.

Настрана от воплите, 
трябва да сме наясно, че със 
„смешния си парижки плач” 
„световните вампири и безчо-
вечните тирани”, властващи-
те по всички паралели и мери-
диани паразити се готвят за 
световната гражданска вой-
на, която тяхната прогнила и 
прогизнала в кръв и пот „циви-
лизация” подготвя с безобра-
зията си, с несправедливост-
та и потисничеството над 
9/10 от човешкия род.

Ето защо аз не съм и никога 
няма да бъда „Шарло”! •

Феранте Пала

* Charlot (фр.) – произнася се Шарлµ, 

с ударение на последната сричка. В 

„простонародния говор” означава 

клоун, човек без стойност; оскър-

бително обръщение, еквивалент-

но на палячо, олигофрен или и две-

те заедно.
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АНАРХОСИНДИКАЛИЗЪМ

Срещу съкращенията в БДЖ
П Р О Т Е С Т  Н А  А В Т О Н О М Е Н  Р А Б О Т Н И Ч Е С К И  С И Н Д И К А Т
На 17.01.2015 г. след едносе-
дмична подготовка старти-
ра серията от протести, ор-
ганизирани от Автономен ра-
ботнически синдикат. Първи-
ят протест беше организиран 
от АРС Варна и се проведе на 
ЖП гарата в морската столи-
ца. Присъединиха се около 50 
граждани, активисти и работ-
ници загрижени за съдбата на 
държавната железница.

Голяма част от работници-
те от БДЖ не можаха да из-
лязат на протест – от една 
страна, заради заплахата от 
дисциплинарно уволнение и 
декларациите, които са били 
принудени да подпишат от уп-
равата, а от друга страна, за-
ради увъртанията на минис-
терството на транспорта, 
което ден преди националния 
протест обяви, че спира съкра-
щенията. Въпреки тези спънки 
ние от АРС считаме протест-
ната акция за повече от ус-
пешна. Наш приоритет беше 
провеждането на общо събра-
ние след протеста, на което 
заедно да обсъдим проблеми-
те в БДЖ и стратегии за тях-
ното разрешаване в полза на 
работниците и пътниците. В 
събранието се включиха син-
дикалистите от АРС, акти-
висти от Варна, железничари, 
пенсионери и други граждани, 
милеещи за съдбата на БДЖ.

Дискусиите засегнаха след-
ните изключително интерес-
ни теми:

- Какво пречи на работни-
ците да протестират? (По 
информация на работници от 
БДЖ, много от тях са подпи-
сали „договор за лоялност”, 
който им забранява да пра-
вят изявления в медиите. Го-
вори се, че се страхуват да 
излязат на протест, за да не 
бъдат дисциплинарно уволне-
ни. АРС проверява данните и 
ще се опита да се сдобие с ко-
пие от този договор, който 
да разпространи в интернет 
пространството.)

- Нуждата от истински 
синдикати, които да рабо-
тят в интерес на работни-
ците, а не – както е в момен-
та – в интерес на работода-
телите и държавните бюро-
крати.

- Разискван беше пробле-
мът с разделянето на БДЖ на 
звена с цел прокарването на 
схеми за източване на сред-
ства, наред с набъбналата, 
скъпо струваща администра-
ция, обслужваща различните 
отдели. Всички бяха едино-
душни че БДЖ трябва да бъде 
едно цяло и НКЖИ, ПП и ТП да 
се обединят отново.

- Даваха се идеи за пре-
структурирането на БДЖ с 
участието на работници и 
пътници.

- На дискусията присъства-
ха и бивши активисти от син-
диката на учителите, които 
споделиха своя опит в борби-
те за равноправие на работ-
ниците и негодуванието си 
срещу казионните синдикати, 

чиято управа в крайна сметка 
е провалила всички шансове за 
постигане на трайни резулта-
ти в работническите борби.

Тези дискусии съвпаднаха с 
целите и причините за проте-
ста, формулирани от синдика-
та преди събранието и след 
отмяната на спирането на 
влаковете:

- Взаимопомощ и комуни-
кация между работниците и 
гражданите

- Да се предотврати спира-
нето на влакове и съкращения-
та на работници

На общото събрание след 
протеста бяха потвърдени и 
нашите дългосрочни цели от-
носно БДЖ:

- Да се предотврати прива-
тизацията

- Ръководството на БДЖ да 
се избира на преки вътрешно-
съсловни избори

- Пряко участие на работ-
ниците и пътниците в изгот-
вянето на обща стратегия за 
развитие на БДЖ

- Преструктуриране на 
БДЖ с участието на работни-
ците във вземането на реше-
ния и в управлението

Активистите от АРС и ра-
ботниците от БДЖ са изпра-
вени пред много препятствия 
и трудности, но най-сложната 
маневра – поставянето на на-
чало на този процес – е вече ре-
алност.

Първото гласувано реше-
ние на общото събрание след 
протеста беше следващата 
събота отново да се излезе на 
гарата. Това показва, че има 
воля за борба и за работа в по-
сока намиране на обща стра-
тегия за промяна на неизгодно-
то положение, в което се нами-
рат работниците и пътници-
те, зависещи от БДЖ.

Организационните сре-
щи на АРС Варна се провеж-
дат всеки вторник и четвър-
тък от 18:00. Протестните 
действия и общите събрания 
са всяка събота от 14:00 на 
гара „Варна” (входа до паркин-
га). АРС работи усилено с хора 
от други градове, като коор-
динацията се извършва във 
Facebook: работна група „Спа-
сете БДЖ”. •

АРС
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ

Железомътни превози
Неведнъж е писано, говорено, 
подплатено с дълги сметки, че 
пътническите железопътни 
превози не печелят или пече-
лят съвсем малко. Няма кой да 
чуе това през крясъците „БДЖ 
работи на загуба” и заклинани-
ята, че печалбата е всичко.

Пак неведнъж е доказвано, 
че печеливши или поне си по-
криват разходите са ТОВАР-
НИТЕ превози. На прицела на 
упреците стоят и БКЖИ, те 
също „гълтали грешни пари”. 
Но без тяхната, дори в сегаш-
ния ґ вид калпаво организира-
на работа, нито губещите 
пътнически, нито печеливши-
те товарни превози изобщо 
няма да съществуват.

Постепенно и най-несоци-
ално мислещите почват да 
се питат „кой идиот раздели 
БДЖ на три предприятия?”, – 
но идиотите са другаде. Раз-
делителите си опекоха вкусна-
та работа и си излапаха най-
сочните мръвки. Идиоти са 
тия, които го позволиха, кои-
то се оказаха ощетени, а си 
мълчаха.

Да се съгласим за момент, 
че пътническите превози са 
„каца без дъно”. Именно те оба-
че доставят работната ръка 
от местоживеенето ґ, къде-
то са били приватизирани, а 
после фалирани и разпродаде-
ни работни места, до центро-
вете на потребление на тези 
трудови ръце – София и още 
два-три големи града. Не все-

ки работник има кола, а ако я 
има, му идва нагорно да я кара. 
Автобуси и маршрутки ли 
трябва да задръстят шосета-
та към столицата, така че да 
пристигат чистачите на со-
фийските отпадъци, продава-
чите, строителите, тоест 
всички бачкатори, които не 
живеят в града, но работят в 
него?

Именно от икономическа 
гледна точка, по всички най-
официални и научно обоснова-
ни данни, железниците са най-
печелившата форма на път-
нически транспорт, измерено 
като енергия на пътнико-ки-
лометър. Даже в автомобил-
но-пристрастената икономи-
ка на САЩ, влаковете са най-
икономични (1,6 мегаджаула 
на пътнико-километър), дока-
то междуградските автобуси 
(2,8) излизат по-евтино само 
от… такситата (10,3). За то-
варния транспорт няма какво 
да говорим – железопътният 
е в пъти по-икономичен от ос-
таналите сухопътни такива. 
Явно „загубите”, които иконо-
миката ще претърпи, когато 
влаковете изчезнат, са поно-
сими, защото ще ги плаща от 
джоба си работникът, докато 
за държавата е непоносимо да 
„издържа” влакове, макар да ґ 
излиза много по-евтино. Логи-
чен е въпросът – кое е по-по-
лезно тогава: държавата или 
влаковете? Толкова логичен е и 
отговорът.

Забавен момент се полу-
чи, когато началството на 
железниците обяви съкраще-
ния на влаковете, а после, още 
преди да се надигнат проте-
сти, даде заден ход. А когато 
протестите наистина зачес-
тиха, недоразумението Кал-
фин и гнусливо мърморещия за 
нуждите на народа мръсник 
Московски взеха да спрягат 
колко глупаво е железниците 
да са „социални” – според тех-
ния речник това не значи да ги 
управляват самите работни-
ци в диалог с пътниците, а да 
возят циганите без пари. Ами 
да возят! Често едни и същи 
„анализатори” хленчат за не-
рентабилното БДЖ в едно 
телевизионно студио, а в дру-
гото кършат ръце за замърся-
ването на въздуха от авто-
мобилите и автобусите. След 
това се връщат към мантра-

та: съкратете губещите вла-
кове!

Ами съкратете ги я! Ще ли 
стигнат заплатите на бачка-
торите, срам ме е да добавя 
тук и пенсиите за ходене на 
село за човъркане на градинка-
та, за да ползват автомоби-
лен транспорт по лоши пъти-
ща всеки ден? Колко шофьори 
ще са нужни, колко гориво, кол-
ко избегнати ПТП трябват, за 
да пристигат хората на рабо-
та неизнервени и неуморени 
още преди да са поели задълже-
нията си? Чии автобусни фир-
ми ще получат тези линии? Из-
броените фактори, кой знае 
защо, не фигурират в баланса, 
от който се правят изводи-
те за „нерентабилността” на 
БДЖ, и от който валят все по-
натрапчивите предложения за 
приватизация и на пътниче-
ските превози.

Може би целта на меропри-
ятието е да натъпчат цялото 
население на България в три-
четири града, а запустелите 
територии да станат нечия 
частна собственост с голф 
игрища и туристически обек-
ти?

Моето мнение на анархист 
е, че железниците, а и всички 
предприятия трябва да бъдат 
отстъпени за пълно стопанис-
ване от работниците им. При 
това предприятията от съ-
щите отрасли е нужно да се 
кооперират, не да се конкури-
рат. За съжаление, идейното 

и организационно ниво на ос-
татъка от работническата 
класа в България, включително 
благодарение на деянията на 
т. нар. „синдикати” Подкрепа 
и КНСБ, е толкова жалко, че са-
моуправлението би дерайлира-
ло още край гаровите перони. 
Нужно е усилие на самите ра-
ботници да разберат своето 
значение, своите сили и своя-
та отговорност – преди всич-
ко отговорност пред колеги-
те си и пред потребителите 
на техните изделия и услуги, 
нужно е солидарното чувство 
между трудовите хора, които, 
ако не си помагат едни на дру-
ги, само улесняват да ги яздят 
всякакви изедници – от дреб-
ните квартални мутри, до ви-
сшите чиновници на държава-
та.

А докато това осъзнаване 
стане и се излее в истински 
работнически сдружения (на-
пример като секцията на АРС 
във Варна), които не се оправ-
дават с процедури за двуме-
сечно чакане за започване на 
стачка, БДЖ по-добре да ос-
танат държавни, но с оглед 
държавата да бъде ликвидира-
на като форма на управление. 
И нека осъзнато бъдем глухи 
към вопли „да не клатим лод-
ката” – защото не сме в тая 
лодка, ние я теглим като на 
картината „Бурлаки на Волге”, 
така че нищо не ни спира и да 
я обърнем. •

Анархосиндикалист

по всички най-
официални и научно 
обосновани данни, 
железниците са най-
печелившата форма 
на пътнически 
транспорт

АНАРХИСТКИ „ЛИТКРИТ”

Позитивните утопии на Александър Богданов
» » » продължава от миналия брой

Романът „Червената звезда” 
излиза от печат през 1908 г. 
в Петербург, радва се на още 
две издания (1918 и 1928 г.), но 
след 1929 г. попада в списъка 
на непрепоръчителна за преиз-
даване литература. Причина-
та е публикуваното от Богда-
нов продължение (от 1913 г.), 
което предизвиква яростната 
критика на Ленин. У нас се по-
явява сравнително добре пре-
веден в поредицата „Библио-
тека Галактика” № 51 на изда-
телство Георги Бакалов през 
1984 г. и времето му на завръ-
щане при читателите никак 
не благоприятно.

Краят на 1970-те и послед-
валото десетилетие не спо-
магат за възприемането на из-
ложените в книгата идеи. Ли-
цемерието и демагогията на 
болшевишките власти вече са 
омаскарили понятията „социа-
лизъм” и „революция”. Малци-
на мислят за комунизма като 
за предаден идеал, бъркат го 
с авторитарния, еднопарти-
ен и държавно-капиталистиче-
ски режим в СССР и сателити-
те му, включително режима в 
България. Затова утопията на 
Богданов не изиграва ролята 
на искрица, която да мотиви-
ра насоката за борба, или поне 

пасивно отхвърляне на натра-
пения на народите начин на 
живот. Така същите борба и 
съпротива приемат формите 
на завръщане към буржоазно-
то минало, идеализирано от 
западните пропагандисти, от 
местните „дисиденти”, но най-
вече от фактически буржоаз-
ните ценности, маскирани с 
куха „комунистическа” рито-
рика, на самата разложила се 
вече болшевишка държавност.

Може би днес, когато 
посръбнахме попарата на рес-
таврирания частен капита-
лизъм, „Червената звезда” ще 
блесне по нов начин в очите ни. 
Има с какво – като започнем с 
поразителните предвиждания 
на Богданов за науката и тех-
никата на бъдещето, и завър-
шим с чертите на комунисти-
ческото общество, отчасти 
наивни, но далеч по-привлека-
телни като среда за живеене в 
сравнение с бунището, на кое-
то се озовахме избутани от 
лъскавите джипове на бивши-
те партийни „другари”, днешни 
бизнесмени и политици – раз-
новидности на обикновените 
мутри.

Героят на романа, руски 
революционер, е поканен от 
тайнствен свой другар по ор-
ганизация, оказал се марсиан-
ски астронавт, да предприеме 

пътешествие, за да види осъ-
ществените идеи на своята 
борба. Достоверно е описан 
полетът до Марс, ефектите 
на безтегловността. И макар 
че днес нямаме антигравита-
ционни уредби, Богданов гово-
ри за такива технически „чуде-
са” като ядрена енергия, стере-
отелевизия, компютърни мре-
жи, синтетични материали 
и автоматизирано производ-
ство – неща от съвременното 
ни обкръжение. 

Марсианците в романа ед-
новременно не притежават 
нищо и имат всичко. Освобо-
дени от грижите на собстве-
ничеството, са престанали 

да се вълнуват от външните 
форми. В днешната действи-
телност минимализмът също 
печели привърженици. Произ-
водството е силно автома-
тизирано, необходимите тру-
дови ресурси се регулират дос-
та елегантно: във всяко пред-
приятие стоят огромни екра-
ни, върху които тече постоян-
но актуализирана информация 
къде колко часове труд са не-
обходими. Така работещите, 
които не намират достатъч-
но поле за изява на текущото 
си работно място или искат 
промяна на обстановката, се 
преместват там, където има 
нужда от трудова ръка. Лес-
но е – веднага се нанасят сами 
или с приятели в удобни жили-
ща, без главоболия като наем, 
продажба на старото и покуп-
ка на ново. Всеки е снабдяван 
с необходимото му за живее-
не и за творчество. Двойките 
се събират и разделят, когато 
връзката им се изчерпа. Деца-
та имат буквално собствени 
градове, където учат, играят, 
свикват да използват техни-
ка, усвояват занаяти, попиват 
етиката на своето общество, 
грижат се за по-малките така, 
както само децата умеят. 
Преподаватели и възпитате-
ли само насочват развитието 
им. Гостуват им учени и отго-

ворници на различни проекти, 
които сериозно отговарят на 
всякакви въпроси на младежи-
те. Ако родителите пожела-
ят, се преместват при децата 
си, помагат не само на собст-
вените чеда, но и се грижат за 
всички останали – и това е ло-
гично, защото другите деца са 
приятели на техните.

Разбира се, не е казано, че 
описаното от Богданов следва 
да се прилага буквално. То е из-
вор от идеи, които бихме мог-
ли да реализираме във версии, 
приятни за нас, във форми, кои-
то смятаме за полезни.

Енциклопедичната справка 
характеризира романа като 
една от последните класиче-
ски утопии в световната бе-
летристика. За разлика от 
класическите утопии обаче 
Богданов показва и „тъмната 
страна” – и чрез нея разсъжда-
ва за трудностите на чове-
чеството да се пребори и ус-
танови справедлив строй. За 
това – в следващия брой. Ако 
нямате търпение, потърсете 
книгата в библиотеката Чи-
танка. Същата, която е трън 
в очите на издателския бизнес 
у нас, също както самият ро-
ман е бил обвинение в лъжа към 
болшевишките власти, че уж 
„строят комунизъм”. •

Николай Теллалов
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200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА МИХАИЛ БАКУНИН

„Бакунин“ на Алексей Боровой
» » » продължава от миналия брой

В тази работа – стимули-
рането на революционната 
енергия и вдъхновяването 
на масите – Бакунин няма ра-
вен. Неговата революцион-
ност е неизтощима, фантас-
тична и заедно с това дълбо-
ко реалистична – толкова 
реална и фантастична, кол-
кото е и самата революция.

Безброй илюстрации се на-
мират в неговата „Изповед”, 
в по-сетнешната трескава 
преписка, която е водил през 
1870 г. Той ту заявява, „че е 
пристигнал, за да се сража-
ва и да умре”, ту съобщава по 
повод неудачния революцио-
нен опит, че „делото е само 
отложено”, ту подстрекава 
другарите си: „остават ви 
три или четири дни, за да из-
вършите революцията”, ту 
изразява възторга си по по-
вод действията на комуна-
рите и т. н. и т. н. (II-5, 7, 11)

При цялата си неприязън 
към якобинците, неговата 
тирада за хората от 1792 и 
1793 г. е възторжена: „Те бяха 
бесни и успяха да разбесуват 
цялата нация. Или по-скоро, 
бяха най-енергичният израз 
на страстта, въодушевила 
цялата нация”. (II-41)

Неговата революцион-
ност достига стихийна, поч-
ти нечовешка сила в гениал-
ния и патетичен памфлет 
„Писма до французина”:

Спасете Франция чрез 
анархията. Развържете тази 
необуздана анархия както в 
селата, така и в градовете, 
развихрете я в цялата шир, 
така, че да се понесе като 
бясна лава, смитайки и раз-
рушавайки всичко по пътя 
си: всички врагове и пруса-
ци. Зная, че това е героичен и 
варварски начин… Но вън от 
него за Франция няма спасе-
ние… Само отчаяната и дива 
енергия на нейните синове и 
дъщери, които са длъжни да 
избират между робството 
по пътя на „цивилизацията” 
или свободата по пътя на 
свирепата борба на пролета-
риата… Нужно е само и селя-
ните да бъдат овладени от 
бесовете, а само една анар-
хистическа революция може 
да ги всели в телата и в ду-
шите им.

Бакунин не се страхува 
от ужасите на гражданска-
та война – от жертвите на 
хора и имущества, от лава-
та, изгаряща заедно с вра-
говете и натрупаните със 
столетия ценности. Обще-
ството, спасяващо се по 
този начин, няма да загине. 
Ще го спаси вътрешният му 
инстинкт за самосъхране-
ние и силата на обществе-
ната инерция. Отвън за него 
въобще няма опасност, по-
неже историческият опит 
е показал, че народите нико-
га не представляват такава 

страшна сила, каквато са в 
моментите, когато се пре-
връщат в „бурно море”. Обра-
тно, те са слаби именно то-
гава, когато са обвързани с 
властническия порядък. (IV-
169, 181, 187-190)

И когато Бакунин говори 
на пропагандистите, изпра-
щани във френските села:

…Който иска да прави про-
паганда в полза на револю-
цията, е длъжен сам да бъде 
революционер. За да вдигне 
хората, самият трябва да 
бъде обсебен от бяс… (II-49) 
Тези думи не биха могли да 
бъдат приложени към никого 
с по-голяма пълнота и право, 
отколкото към самия него.

От всички стихии, враж-
дебни на Бакунин, най-дале-
че от него и най-ненавист-
на му е била стихията на 
опортюнизма. Изкуството 
на маневрирането му е било 
съвършено чуждо. За него 
е било немислимо – поради 
променените условия и не-
благоприятната конюнкту-
ра – да се отклони от пътя, 
признат веднъж за верен. 
Каквото и да го е заплашва-
ло по набелязания път – по-
ражение, плен или смърт, – 
отстъплението за него е 
било невъзможно. Бакунин е 
бил нравствен максималист 
от главата до петите. Там, 
където е възниквало револю-
ционно дело, той е ставал 
негов редник. Йерархически-

те въпроси не са възниквали 
никога пред него, по силата 
на мировъзрението му. („Във 
всяко сериозно дело – пише 
Арман Рос, един от най-близ-
ките му съратници – Баку-
нин винаги вървеше пръв, в 
първата редица”.)

Сериозни дела за него са 
били всеки бунт, всяко въс-
тание, всяко движение про-
тив властта и в тях той е 
внасял, изисквайки същото 
и от другите, целия си при-
същ нему практически идеа-
лизъм. Тук са били неговият 
дълг и неговата любов. („За-
ради успеха си – е поучавал 
той млад свой съмишленик – 
революционната дейност 
трябва да търси опора не в 
подлите и ниски страсти…, 
без висш, човешки идеал, ни-
коя революция не ще възтър-
жествува…”)

Вярата в своето призва-
ние – истинският признак на 
гения – се пробужда в Баку-
нин рано и не го напуска ни-
кога. За пръв път тя получа-
ва патетична формулировка 
още при встъпването му в 
кръжока на Станкевич: „Бо-
жията ръка – пише той – е 
начертала в сърцето ми 
тези свещени думи, които 
обгръщат цялото мое съ-
ществувание: Той не ще жи-
вее за себе си…

Каква е главната идея в 
живота? Това е любовта към 
хората, към човечеството 

и стремежът към съвършен-
ство във всичко”. На тези 
редове е било съдено да ста-
нат мото на целия му жи-
вот. В едно от следващите 
си писма от 1841 г. той още 
по-пророчески се приближа-
ва до темата за своето жиз-
нено призвание: „Животът е 
блаженство, но не в нирва-
на, а такова, където буря-
та свисти и черните обла-
ци надвисват, за да се слеят 
във висша хармония”. Нима 
тези думи не са истинско 
предзнаменование на могъ-
щия и страстен вопъл на бу-
ревестника, прозвучал, като 
оръдеен изстрел във финала 
на насечената, но вдъхнове-
на Бакунинова статия „Реак-
цията в Германия”?

В „Изповед”, като обобща-
ва стремежите на млади-
те си години, Бакунин пише 
следните забележителни 
слова:

Да търсиш своето щас-
тие в чуждото, своето соб-
ствено достойнство – в 
достойнството на всички 
обкръжаващи те, да бъдеш 
свободен в свободата на 
другите – ето моята вяра и 
стремежът на целия ми жи-
вот.

Тези думи са най-точната 
програма на цялата му по-на-
татъшна дейност и най-пъл-
ната и вярна негова харак-
теристика. •

Алексей Боровой

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за края на капитала и държавността
» » » продължава от миналия брой

II.

С идеята за роботронната 
революция (РР) и нейното вли-
яние върху Социалната, се 
сблъсках за пръв път преди 
няколко десетилетия. Най-на-
пред с един анекдот за кра-
ля на автомобилите Форд и 
синдикалиста Ройтер, след 
това и с последното интер-
вю на бащата на кибернети-
ката – американския матема-
тик Норберт Винер (от на-
чалото на 1964 г.) В него той 
предвиждаше близкото бъде-
ще на едно автоматизира-
но производство, когато от 
една страна, машини създа-
ват средствата за същест-
вуване без човешко участие, 
а от друга, пак машини, кои-
то се възпроизвеждат, про-
грамират и обучават сами, 
като анализират собствения 
си машинен опит (на това му 
казват изкуствен интелект), 
ще създават всички автома-
тизирани средства за произ-
водство и услуги. Според Ви-
нер, за един такъв процес не 
съществуват никакви научни 
и технологически бариери… 
(Освен социалните – заклю-
чавах аз, – които правят още 
по-необходимо премахването 
на властта на жандармите 

и собствеността на бакали-
те, продължаващи да държат 
юздите на политическото, 
стопанското, научното и ду-
ховното развитие на нашия 
свят.) Тази нова научно-тех-
ническа, втора (или трета?) 
индустриална революция им 
подготвя такава съдба, ка-
квато парната машина, пре-
дачният и тъкачният стан, 
с всички други инструменти, 
създадени от първата индус-
триална революция, отреди-
ха на феодалните им пред-
шественици с техните бого-
помазани, надменни и сурови 
господари, с доспехите, каф-
таните, перуките, кадрили-
те и целия средновековен рек-
визит, изпращайки ги в екари-
сажа на историята.

Когато се извършва подоб-
на цялостна автоматизация 
на производство и услуги, от 
чиито сфери се изважда ос-
новният компонент на част-
ното или държавното капи-
талистическо общество – 
наемният работник – тогава 
в него не остава много мяс-
то за фетишите на „полит-
икономията” на капитализма 
или „социЯлизЪма”. Пари и ка-
питали, пазари и стоки, пре-
дприемаческа инициатива и 
трудова дисциплина, песте-
ливост и трудолюбие, част-
на и държавна собственост 

(от само себе си се разбира, 
придобити по „честен начин”) 
се изпразват от съдържа-
ние. Тези промени в начините 
на производство, на труд и 
на живот, с предизвиканите 
от тях нови класови разсло-
ения и отношения, разруша-
ващи социалното и интерна-
ционално статукво в съвре-
менния свят, подготвят и ма-
териалните предпоставки за 
една тотална и универсална 
революция в него срещу бю-
рократичния апарат и репре-
сивните институции на „ра-
ботническата”, „народната” 
или „правовата” държава... 

През големи интервали от 
време, в следващите 35 годи-
ни, на основата на тези си раз-
съждения, аз направих опит (в 
двадесетината статии от 
сборника Краят на държава-
та и капитала) за едно теоре-
тично доказателство на края 
на съвременната цивилизация 
чрез дедукция. Това „доказа-
телство” беше почти мате-
матическо. Математическо, 
защото се базира на една ак-
сиома. Аксиомите, както зна-
ем, са твърдения, които не се 
доказват, а се приемат като 
основни постулати (по мате-
матическата теория), с чия-
то помощ се извеждат всич-
ки останали теореми, леми и 
т. н., от които са изградени 

различните математически 
дисциплини (например геоме-
триите на Евклид, Лобачев-
ски или Риман).

Моята „система от акси-
оми” съдържаше една един-
ствена, която може да се 
нарече аксиома на Винер. Тя 
беше вдъхновена от горните 
мисли на бащата на киберне-
тиката и би могла да се фор-
мулира по следния начин: 

Няма никакви теоретични 
и практически бариери за за-
тварянето на пълния кръг на 
автоматизацията. 

С нея може да се докаже 
краят на всички категории на 
капитализма: собственост, 
капитал, печалба, стока, рен-
табилност, финансов капи-
тал, пари и т. н.

Началото на доказател-
ството започва с края на чо-
вешкия труд изобщо и на на-
емния в частност. Край в 
смисъл на свиването му, на 
клоненето му към онази гра-
ница, чието пресичане прави 
невъзможно съществуване-
то на човечеството в рам-
ките на „пазарната икономи-
ка” и стоковите отношения, 
а самото хипотетично функ-
циониране на капиталисти-
ческото общество зад този 
предел става безсмислено 
дори за капиталистите, до-
колкото те намират този 

смисъл в извличането на пе-
чалби. 

Наемният труд „изчезва”, 
вследствие навлизането на 
компютрите, роботите и 
други постижения на РР в ус-
лугите, индустрията, земе-
делието, науката и изкуства-
та, включително в „изкуство-
то да се властва над хора-
та” и в останалите държавни 
„дела”.

С помощта на Винерова-
та аксиома (и евентуалното 
въвеждане на допълнителни, 
непротиворечиви с нея ак-
сиоми) мисля, че могат да се 
докажат теоретически как-
то краят, така и необходи-
мостта от унищожение на 
държавата – този втори или 
първи стълб на класовите ци-
вилизации (в това число и на 
капиталистическата). Тре-
тият стълб – религиите – 
агонизира доста дълго време, 
но бог още шава и... смърди. 
С него, неговите жреци и тях-
ната организация – Църква-
та, чиято роля днес е поета 
във висша степен от множе-
ството медийни и универси-
тетски лакеи на системата, 
няма да се занимаваме, докол-
кото изчезването им „в края 
на историята” е в пряка за-
висимост от края на държа-
вата и капитала. •

(Следва)
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Смъртта не е индулгенция
С Желю бяхме добре позна-
ти – от дълги години – кажи-
речи от половин век. Не мога 
да кажа приятели, доколкото 
приятелството на револю-
ционера с дисидент е невъз-
можно, още по-малко с власт-
ника, какъвто той стана в 
ерата на пазарната демокра-
ция. В дисонанс с общия хор по 
случай кончината му, ще раз-
кажа една характерна случка. 
Това стана в Париж през про-
летта на 1990 г. по време на 
моето емигрантство. През 
месец май там пристигна де-
легация на СДС начело с Желю 
Желев. В състава ґ, освен ли-
дерът на опозицията на ней-
но величество Номенклату-
рата, влизаха още зам.-пред-
седателят на СДС Петър Бе-
рон, Огнян Пишев – „икономи-
чески експерт” и по-сетнешен 
посланик на НРБ във Вашинг-
тон – и Стефан Тафров, който 
си беше напечатал предвари-
телно визитните картички 
като „външно-политически 
съветник на Президента”, ма-
кар изборите да бяха след ме-
сец – през юни. Небезизвест-
ният Дими-Джон Паница беше 
посъветвал делегацията да 
се срещне и с хора от емигра-
цията, насочвайки я към Цен-

ко Барев. Последният, знаейки 
за нашето познанство, ме по-
кани да присъствам на вечеря-
та заедно с д-р Моллов – бивш 
секретар на Демократическа-
та партия преди забраната ґ 
след 9.9.1944 г. и Тончо Кара-
булков – редактор на списа-
ние „Бъдеще”. Срещата стана 
в един ресторант, недалече 
от площад „Етоал” или „Шарл 
дьо Гол”. Като се разпознахме 
(бяха минали повече от 16 го-
дини от моето бягство), се 
прегърнахме с бъдещия прези-

дент и на софрата ни сложи-
ха един до друг. Трудно е да се 
каже, че вечерта мина безме-
тежно. Емигрантите се нах-
върлиха срещу делегацията 
заради участието в „кръгла-
та маса”, на която бяха сед-
нали заедно палачи, жертви и 
доносници. Обвиняваха лично 
Желю, че се е съгласил с дата-
та за изборите, за които ня-
маха никаква готовност, и че 
се държаха едва ли не приятел-
ски с шефовете на новопок-
ръстената БКП и казионния 

БЗНС. Петър Берон (агентът 
на ДС „Бончо”) заяви, че всяка 
крачка по трънливия път към 
свободата е била придружена 
от тежки схватки с против-
ника, което предизвика общ 
смях. На масата мълчах, защо-
то аз не съм „зоон политикон”. 
От разгорещения спор бъде-
щият президент се обиди и 
когато донесоха десерта, от-
каза да си изяде тортата, та 
трябваше да го увещавам, че 
като „демократ” е необходи-
мо да свиква с различни и чес-
то нелицеприятни мнения.

След като приключихме ве-
черята, излязохме в прохлад-
ната парижка нощ и се упъти-
хме към хотела им. По широ-
кия тротоар на авеню Шанз-
Елизе тръгнах заедно с Желя 
и му зададох един-единствен 
въпрос:

– Кажи ми, след изборите, 
независимо от резултатите, 
ще колаборирате ли с болше-
виките?

– Никога – беше неговият 
отговор. 

След два месеца Желю беше 
избран единодушно за прези-
дент (председател) с гласове-
те на… БКП, която имаше 252 
„народни представители” в 
т. нар. велико народно събра-

ние, състоящо се от 400 ду-
петати. В замяна той предло-
жи за свой заместник минис-
търа на вътрешните работи 
от кабинета Луканов – гене-
рал Семерджиев. Три месеца 
по-късно беше образувано ко-
алиционното правителство 
на съдията Попов (осъдил на 
смърт млад момък, който 
дръзнал да смачка с чук носа 
на бюста над гроба на Людми-
ла Живкова), в чието брачно 
ложе (не на Живкова, а на из-
пълнителната власт) се тър-
кулнаха отново БКП със СДС 
и оранжевите лакеи на 45-го-
дишната диктатура. И за да 
се консумира напълно ското-
ложството, бяха образувани 
и общинските тричленки във 
всеки населен пункт – от сто-
лицата до последната палан-
ка. 

Така, с активната помощ 
на Желю и неговите седера-
си, беше гарантиран „мирни-
ят преход” от царството на 
гангстерите – в република-
та на мошениците и крадци-
те, който се оказа по-дълъг 
от Мойсеевия през пустиня-
та, отвъд която, вЕрващите 
в „рая небесен” не ще намерят 
обетования Ханаан. •

Георги Константинов

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бележки по статията на Анатолий Горелик
След прочита на публику-
ваната в миналите броеве 
статия сравнението меж-
ду позициите, действията, 
стратегията, тактиката, 
постановката на организа-
ционния въпрос и отноше-
нието към „революционна-
та” държава/власт на голя-
ма част от анархистите по 
време на руската революция 
от 1917–1921 г. и тези на Ми-
хаил Александрович, изложе-
ни в книгата, ми се струва 
абсолютно наложително. На-
дявам се да бъде поучително. 
Тази надежда мотивира на-
писването на заключителни-
те редове. Те са предназначе-
ни за всички ни, включително 
за „нео- или некласическите”, 
модерни, съвременни и т. н., 
и т. п. „анархисти”, за които 
той е „остарял”, „архаичен”, 
„демодиран” и пр.

Докато я четях, всеки ред 
от статията на Горелик пре-
дизвикваше моите възраже-
ния и… възмущение, но изло-
жението им би удвоило те-
кста ґ, затова се спирам на 
няколкото най-важни пункта. 
Същевременно препоръчвам 
на всички, които искат да из-
бегнат съдбата на оплаква-
ните от автора ґ другари, 
да четат и да препрочитат 
Бакунин в светлината на да-
нните, фактите, събитията, 
процесите и категориите на 
ХХI век. Неговото непознава-
не, неразбиране и нежелание 
да вникнем в трудовете му 

ни е струвало скъпо и прескъ-
по във всички досегашни ре-
волюционни опити.

Случилото се по време 
на Руската революция (1917-
1921 г.), особено през първа-
та година на този период, го-
вори за чудовищното за анар-
хисти неразбиране на основ-
ния въпрос на Социалната 
революция: унищожение на 
държавата и ликвидиране на 
всеки опит да изправят на 
крака трупа на вампира…

То свидетелства и за аб-
солютното незнание на Ба-
куниновата теория и прак-
тика на Социалната револю-
ция, която е предмет на ед-
ноименната книга, за негод-
ността да се ориентират 
в текущите революционни 
процеси, за непознаването на 
„съюзниците”-властници, за 
идейния хаос, за липсата на 
елементарна идейна грамот-
ност, за интелигентска не-
последователност и измяна 
на идеите, за продажност и 
подлост.

Затова приканвам избра-
лите революционното по-
прище никога да не забравят, 
че френската пословица à la 
guerre comme à la guerre има 
като своя алтернатива само 
предателството на идеала, 
на своите другарите и на 
„нисшите класи”. Трета въз-
можност не съществува!

И още нещо – ако позволят 
на враговете да ги употре-
бят като тоалетна хартия, 

от тях те не трябва и не 
могат да очакват нищо дру-
го, освен разстрел (макар и 
с разсрочка), защото врагът 
знае, че веднъж предали свои-
те, биха го сторили срещу 
всеки друг!

Изнесените от Горелик 
данни сочат, че „антитеза” 
на болшевишкия преврат е съ-
ществувала, ако анархисти-
те са се готвили сериозно и 
отговорно за нея и ако не са 
я разглеждали като отдалече-
на зад хоризонта перспекти-
ва, която няма да се отвори 
приживе. Фактите го доказ-
ват: Колко силно беше влия-
нието на анархистите сред 
трудещите се до октомври, 
може да се съди по това, че 
болшевиките, начело с ултра-
марксиста Ленин, бяха при-
нудени да изхвърлят зад бор-
да по-голямата част от своя 
марксистки и даже ленински 
багаж и да заговорят за „ба-
кунизма”, за федерализма, за 
отрицанието на държавната 
власт, за свободната инициа-
тива и самодейност на маси-
те, за власт по места и дори 
за анархизма. Този цитат се 
отнася за неговата брошу-
ра Държавата и революция-
та, за която едни казваха, че 
когато я е писал (през лято-
то на 1917 г.), Ленин е топял 
перото си в мастилницата 
на Бакунин, бившите му съ-
партийци от Втория интер-
национал го обвиняваха в ба-
кунизъм, а трети, че е заел 

овакантения Бакунинов трон 
(което е абсурдно поради раз-
лика в ръста: Бакунин беше 
двуметров гигант, а Ленин… 
1,60). Вън от неуместния ху-
мор, очевидно и анархизмът 
може да бъде използван от 
враговете му като идейна 
маска.

Поради идейна неподгот-
веност и организационна 
„недостатъчност”, липса на 
бързи революционни рефле-
кси и на решителни действия 
през 1917 г., на болшевиките 
беше предоставено време да 
организират репресивната 
машина на своята „револю-
ционна” диктатура, да нане-
сат смъртоносни удари вър-
ху разединените и намиращи 
се в ембрионално състояние 
анархистически групи, кое-
то доведе до неизбежното 
им дезорганизиране, унищо-
жение и разпиляване на ре-
волюционния потенциал на 
масите.

В една революционна ситу-
ация, която винаги и навсякъ-
де е имала като своя проти-
вотежест контрареволюци-
ята, анархисти, за които не 
е ясна разликата между Анар-
хията и Властта/държавата; 
които не са усвоили уроците 
на стария революционер; кои-
то са непоследователни в 
провеждането на една рево-
люционна линия до развръзка-
та, а собствения ни опит (от 
Парижката Комуна) е отишъл 
на вятъра, едва ли заслужа-

ват друга „съдба”, различна 
от отредената им от маркс-
ленинските палачи, които ви-
наги са заявявали и заявяват 
открито, че за тях основ-
ният въпрос на революция-
та е завземането на власт-
та с всички средства, и под 
сурдинка – в нейната ултра-
репресивна форма – дикта-
турата, с всички произтича-
щи от това последици.

Какво можем да кажем за 
„анархистите”:

Които губят идейната и 
информационната война сре-
щу марксистите-болшевики; 
които нямат организирани 
нелегални печатници и раз-
пространение на преса, бро-
шури и книги; които преда-
ват оръжието си и не са съз-
дали свои бойни групи; които 
„легално” са се събрали на куп 
в богаташки домове и „спят 
спокойно”, докато наоколо 
дебнат убийците на ЧК, а в 
Кремъл изготвят заповеди 
за унищожението им?

Когато масите са в със-
тояние на революционен по-
дем, а „анархистите” не зна-
ят „какво да правят”; кога-
то в един град 5000 се оста-
вят да бъдат арестувани от 
толкова или по-малко на брой 
„чекисти”, сред които има 
и „свои” предатели; когато 
Махно отива в Кремъл и се 
среща с Ленин и Троцки, а след 
визитата му те остават… 
невредими; когато Петрог-
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бележки по статията на Анатолий Горелик
рад и Москва са обхванати 
от стачки и сред масата на 
работниците и безработни-
те зрее бунтът, който е го-
тов да помете властта и 
делегатите на провеждания 
в Москва Х конгрес на бол-
шевишката партия; когато 
матроси и работници овла-
дяват Кронщад и флота с 
едрокалибрените му оръдия, 
но не придвижват корабите 
на разстояние, по-малко от 
един оръдеен изстрел срещу 
Петроград, не насочват оръ-
дията срещу центровете на 
властта, шестнадесет хи-
ляди матроси не дебаркират 
на брега с няколкостотин 
агитатори, които да нахлу-
ят в гарнизона и сред стач-
куващите работници, след 
което, заедно да атакуват 
и унищожат онези бойни еди-
ници, които, поради партиен 
фанатизъм или вродена глу-
пост, не са спечелени за кау-
зата за Социалната револю-
ция и едва след това да запо-
чнат… „преговори”; когато в 
Украйна даже спец-отрядът 
при Совнаркома е на стра-
ната на анархистите, но те 
не арестуват „народните” 
комисари; когато в цяла Ру-
сия, включително в Сибир се 
води свирепа гражданска вой-
на, а те не могат да преце-
нят кои са по-опасните вра-
гове, за да ги оставят да се 
самоизтребват едни-други 

и да се намесят в подходя-
щия момент, на подходящо-
то място с решителния пре-
вес, за да нанесат довършва-
щия удар, може ли да се очак-
ва друга развръзка?

Когато Ленин заявява от 
трибуната на партийния 
конгрес, че „работническата 
класа е декласирана” и Ларин 
от фракцията на болшевиш-
ката партия „Работническа 
опозиция” го „поздравява с 
упражняването на диктату-
рата от името на една несъ-
ществуваща класа-фантом”, 
а след това „Съветът на на-
родните комисари” взема ре-
шение да изпрати множе-
ството „разложени и лумпе-
низирани” пролетарии… от-
въд Урал; когато болшевики-
те са прокламирали открито 
необходимостта от унищо-
жението ни и го провеждат 
систематично, педантично 
и садистично, а ние решава-
ме да събираме пари, лекар-
ства, храна и топли завивки 
за осъдените на смърт и по 
всяка вероятност вече… раз-
стреляни анархисти?

В такива случаи символич-
ните „заковавания на позор-
ния стълб” са негодни сред-
ства, с тях не можем да спа-
сим нито една от жертвите 
им!

С ЧК не се дискутира, дру-
гари! Или дискусията се про-
вежда след… разстрела на че-
кистите. Совнаркомът на Ук-
райна се арестува и за всеки 

убит анархист в Кремъл се 
изпраща по една министер-
ска глава с обяснителна бе-
лежка. Такова е решението и 
за предатели или провокато-
ри като Самсонов, които са 
се превърнали в съучастници 
на болшевишките убийци и в 
садистични инквизитори на 
бившите си съидейници.

Смешно е анархисти да 
се оплакват от „оргиите на 
властта” – тя е за това!!! 
Още по-смешно е да търсят 
помощта на министъра и е 
жалко да го оставят да се га-
ври с тях. Вместо да си тър-
сят копейките за картофи-

те и зеленчука, е следвало 
да го арестуват, да прибе-
рат касата и да го поста-
вят в някое мазе с белезници 
да „втасва”. Щом враговете 
искат такава „игра”, трябва 
да бъдем с няколко класи над 
тях, та когато ни видят да 
минаваме отнякъде, да изпа-
дат в състоянието на плъхо-
ве пред невестулка.

И най-важното, в тая „ра-
бота”, освен специфичните, 
„социално-екологически гру-
пи по обезпаразитяване”, 
трябва да въвлечем масите в 
„народната разправа” с тези, 
които искат да упражняват 
своята диктатура над тях, 
от тяхно и в тяхно име…

При една по-добра идей-
на, организационна, психоло-
гическа и техническа подго-
товка в предреволюционния 
период и при адекватна на 
масовите настроения рево-
люционна агитация и пропа-
ганда, всичко това е може-
ше да се извърши още в на-
вечерието на „Великия ок-
томври” и даже месеци след 
него, преди болшевиките да 
са успели да създадат свои-
те ЧК и Червена армия… Пре-
ди да са измамили масите 
и видиотили домораслите 
„анархистически” стратези 
и тактици на политическо-
то и класово сътрудничест-
во с новите властници.

За да бъдем годни за таки-
ва дела обаче врагът – чужд 
или „наш” – трябва да се изу-

чава! Не в последния момент, 
а много преди да е започнала 
„шахматната партия”, тряб-
ва да сме готови да прило-
жим метода на Нечаев, кой-
то казваше, че на тези, кои-
то от алчност или власто-
любие, мамят безскрупулно 
масите, трябва да се режат 
езиците и пръстите, за да не 
могат да говорят и пишат 
лъжи; трябва да не се забра-
вя епитафията на надгробна-
та плоча на Самуел Колт: Бог 
създаде хората, а аз ги напра-
вих равни! И да се помни каза-
ното от Бакунин, че в граж-
данската война не се пипа с 
чисти ръкавици.

На тези, които ще отвър-
нат, че за всичко това е ня-
мало оръжие и пари, ще на-
помним: оръжието се е раз-
хождало навсякъде по улици-
те, а парите са били в каси-
те на банките и трезорите 
на държавата и на милиар-
дерите, само че са липсва-
ли кураж и воля те да бъдат 
взети!!!

Предварителното или не-
обходимо условие за побе-
да на Социалната револю-
ция е организация от апосто-
ли-бойци или както казваше 
Шейтанов – от богомили с 
карабини. Достатъчното е 
наличие на революционна си-
туация. Когато двете са из-
пълнени, можем да кажем: 
КОЙТО НЕ Е С НАС, ТОЙ Е ПРО-
ТИВ НАС! – ИЗБИРАЙТЕ! •

Георги Константинов

Смешно е 
анархисти да 
се оплакват 
от „оргиите 
на властта“ – 
тя е за това!!! 
Още по-смешно е да 
търсят помощта на 
министъра и е жалко 
да го оставят да се 
гаври с тях.
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Настъпват страховито-зли години – реплика
В предишни броеве публику-
вахме статия на руския анар-
хист (с украинска фамилия) 
Олег Иванец за свирепото 
близко бъдеще, към което е 
наложително да се подгот-
вим, ако искаме не просто да 
оцелеем, но и да формираме 
развръзката му.

Позволих си да подчертая 
украински звучащата фами-
лия на Олег като детайл от 
сегашната действителност 
на територията на бившия 
СССР – ставащото в Украй-
на. Олигарсите, за да не усе-
тят въжето на гушите си, 
спретнаха клане, по-нелепо 
от сърбохърватското през 
1990-те. Страховито-зли-
те години вече настъпиха и 
се развихрят като горски по-
жар.

С две ръце се подписвам 
под голяма част от казаното 
от Олег, но имам няколко не 
точно възражения, а уточне-
ния.

Първо, „разсъждения и спо-
рове за далечното бъдеще” 
не са бягство от дела. Един-
ствено разрушението като 
кауза не мотивира хората 
достатъчно, за да пожелаят 
да се включат в борбата сре-
щу държавността. Всеки чо-
век мечтае за по-добър жи-
вот. Мечтите му се ограни-

чават от възможностите, 
предоставяни от „общест-
веното битие”, каквото и 
да значи това, понеже голи-
те блянове нито пълнят хла-
дилника, нито плащат смет-
ките. Затова човек плани-
ра – и се стреми да се впише 
в това, което съществува. 
Всяка промяна на обществе-
ната обстановка разстрой-
ва плановете му, подтиква 
го да реагира консервативно, 
да се примирява с „необходи-
мото зло”. Губим такива хора 
като потенциал за революци-
ята, още преди да сме започ-
нали да ги агитираме. Обра-
тно, ако човек получи пред-
става как той лично би жи-
вял в бъдещо анархично обще-
ство, ако картинката му до-
падне, той би рискувал праве-
нето на кариера в сегашната 
капиталистическа система, 
за да получи – или завещае на 
децата си! – нещо повече от 
чиновническа заплата, длъж-
ност на мениджър в голяма 
фирма или момче за всичко 
на някой политик. Поне би се 
замислил да поеме подобен 
риск.

Предложение от типа да 
повалим властта, пък после 
никой не знае какъв ред ще по-
роди анархията не звучи мно-
го мотивиращо, направо от-

блъсква. Така че нека наисти-
на не изпадаме в слабоумие, 
като гризем клона, върху кой-
то и без туй едва се крепим.

От личен опит твърдя, че 
не е нужно да ПЛАТИТЕ на „ня-
кой автор на научна или нена-
учна фантастика” нито „ня-
колко хиляди евро”, нито дори 
евроцент, за да ви създаде 
анархистически шедьовър на 
тема „Бъдещото анархисти-
ческо общество”. Има авто-
ри, които по вътрешен им-
пулс ще го направят, именно 
защото искат такова бъде-
ще и разбират, че е нужно да 
„запалим” хората с тези меч-
ти, а мечтите да тласнат 
към воля за действие.

Да, Бакунин е казвал: „Нека 
всичко бъде разрушено, а на-
родът ще си създаде каквото 
иска и то съвсем няма да е по-
лошо от това, което е.”

За съвременния оеснафен 
до мозъка на костите „масов 
човек” е твърде малко „не по-
лошото”. Той евентуално би 
се размърдал за нещо по-до-
бро от това, което е. Тряб-
ва да го убедим, че ще е по-
добро – като му покажем ВЪЗ-
МОЖНИТЕ варианти и изрич-
но подчертаем, че е свободен 
да променя и редактира пред-
ложеното, защото именно 
той ще го гради накрая.

Но нека има компас, нека 
има насока. Иначе, когато ак-
тивното малцинство рево-
люционери излязат на бари-
кадите, „средният” няма да 
им занесе вода поне, а дори 
ще стреля в гърбовете им 
от прозореца на мизерното 
си жилище, за отоплението 
на което плаща една трета 
от доходите си. И тогава 
Революцията наистина ще е 
ТВЪРДЕ кървава и неопреде-
лена, което е вторият мо-
мент от репликата ми към 
Олег. Пък и той сам осъзнава, 
че след революцията може 
да настъпи какво ли не, в за-
висимост от настроенията 
на социалните маси. Зато-
ва главната задача наисти-
на следва да е „демонстри-
ране на утопии” – изпълване 
на призива, че „бъдещето об-
щество трябва да се строи 
върху принципите на анти-
държавността, на самоупра-
влението, на синдикализма, 
на комунизма и на федерали-
зма”, с плът. Иначе звучи аб-
страктно за покварените 
от зрелищните филми умо-
ве на „социалните маси”. За-
това дискусии за „цветове-
те на беседките в парковете 
при анархизма” никак не са из-
лишни. Естествено, те не са 
и повод за разцепване на дви-

жението на фракции – това 
би показало единствено, че 
„идейните анархисти” още не 
са дорасли до никаква рево-
люционна идейност, камо ли 
пък дейност. Анархистите 
не са подготвени за борба-
та за спечелване на масите – 
Олег е прав. Въпросът е каква 
подготовка ни е нужна, за да 
изпълним мисията си да под-
готвим народа за бъдещата 
социална революция.

Олег говори за Революция-
та като за кошмар. За море-
та от кръв. Опасявам се, че е 
вярно. Но не защото Револю-
цията жадува кървища, а за-
щото КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯТА 
превантивно ще удря. Масо-
вото проникване на мечти за 
бъдещето обаче биха „подре-
дили върху шахматната дъс-
ка” такава позиция на силите 
на новото срещу бранители-
те на старото, че последни-
те да не успеят да окажат 
чак толкова разрушител-
на съпротива. За разлика от 
Олег, аз призовавам към Соци-
ална революция – ако тя има 
ясна и добре популяризирана 
цел как ще изглежда светът 
„на следващия ден”, веднага 
след въставането на онеп-
равданите срещу привилеги-
рованите. Тази цел ще пома-
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ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Настъпват страховито-зли години – реплика
га и за озаптяване на крими-
налните „експроприатори”, 
които искат само да „навак-
сат” – от роби или сенчести 
бизнесмени да станат легал-
ни робовладелци на „светло”.

Може би защото за мен 
Революцията е преди всич-
ко ВСЕОБЩА ЕДНОКРАТНА 
АМНИСТИЯ. Всеки получава 
шанс: каквото си правил до-
сега – толкоз! Вече постъп-
вай в духа на повелите на Но-
вия свят; ако не можеш – ще 
ти помогнем, ако не искаш 
и продължиш старите дея-
ния – сърди се на себе си, ще 
те спипат самите граждани 
и ще ти припомнят всички 
простени от Революцията 
грехове, и никой отряд идей-
ни анархисти не ще те спаси 
от сурово справедлив уличен 
трибунал.

Социалната революция ще 
бъде празник, ако наистина 
се подготвим ДОБРЕ.

И нека не четем Кропот-
кин („Хляб и Свобода”) сниз-
ходително към „романти-
зма” на автора. Фактическо-
то изобилие, капацитетът 
на съвременните производ-
ствени мощности надали ще 
позволи да изпаднем до чер-
ния едничък хляб. Не върху 

такива наивности строим 
теорията на обществената 
организация след Социална-
та революция, а върху здра-
вия разум, преценката за 
личната полза в контекста 
на общото благо. Грамотно 
представена, тя ще убеди 
мнозина – или поне ще ги на-
строи благосклонно към про-
ектите ни.

Да, може би частната соб-
ственост се е просмукала 
в съзнанието на „историче-
ския човек” и е станала не-
гова втора природа. Но ето 
че дребни частни стопа-
ни са склонни към коопери-
ране. Липсата на репресив-
ни институции, които при-
нуждават наемните работ-
ници да се примиряват с по-
ставяните им собственици-
те условия, ще намали силно 
обема наемен труд, ще по-
ощри доброволното споде-
ляне на собственост, пър-
во по роднинска, по приятел-
ска линия – ето ги стъпките 
за преодоляването на тази 
„втора природа”. Пък и тази 
„природа” има смисъл при оп-
ределени условия, при съдей-
ствието на властови струк-
тури. Без тях ще е по-лесно 
да се върнем към „първата 
природа”, отколкото да блъс-
каме залудо.

Също така не виждам про-
блем със семейството, ако 
тълкуваме „семейство” като 
доброволен съюз на емоцио-
нално и кръвно свързани хора. 
Да, привързаностите може 
да пречат – докато трае 
подготовката към революци-
ята. Но после същите неща 
МОТИВИРАТ за борба. До-
брото бъдеще е най-сигурно-
то наследство, което може 
да бъде оставено – то не се 
обезценява.

И отново да, държавата и 
бизнес групировките имат 
планове за действие, спо-
собни са да изпускат парата 
чрез „цветни революции” – и 
правят такива имитации на 
революция, хем да се възполз-
ват от преразпределението 
на влияние, хем да покажат 
на масите колко лошо нещо 
са революциите – че нищо не 
променят по същество.

Ами кой, ако не ние, имаме 
задачата да изобличим тия 
измами и заговори на държа-
вите срещу своите и съсед-
ните народи?

Та какво трябва да пра-
вят сега анархистите? При-
емам обединение въз основа-
та на съвместна програма 
за действие, без акцент вър-
ху разногласията между те-
ченията. Стига наистина да 

става дума за ТЕЧЕНИЯ, а не 
извращения, за мимикрия под 
анархизъм. Към анархиства-
не отнасям и т. нар. „анархи-
зъм без прилагателни”, щом е 
описан като „мирно съчета-
ние на различните оттенъ-
ци и течения, без да се пред-
решават отнапред формите 
на бъдещето общество”. Без 
„предрешаване” за посоката 
на движение се превръщаме 
в „славен екип” на орел, рак и 
щука. Единофронтовството 
вече е показало своята несъс-
тоятелност – в същата Ис-
пания от 1930-те.

И – извинявам се за повто-
рението – от само себе си 
се разбира, че никой проект 
от миналото, а и настояще-
то, не ще се приема „безкри-
тично”. На никой известен 
ми читав другар от анархи-
стите през ум не минава да 
иска ВСЯКО нещо да се об-
съжда от колектива. Колек-
тивът, който е федерация 
от личности, а федерация-
та – колектив от колекти-
ви, се занимава с въпросите 
на колективното, а личното 
е напълно автономно в лич-
ното си пространство – за-
щото първият принцип на 
анархизма (някой би казал, че 
е ЕДИНСТВЕНИЯТ) е безуслов-
ната лична свобода.

Главната ни цел на сегаш-
ния етап наистина е борбата 
с държавата. Само че покрай 
държавата срещу ни е изпра-
вена самата капиталистиче-
ска система. Те са неразделни. 
Като двете части на кента-
въра. Не мисля, че би било раз-
умно да се борим само с „кон-
ската” или само с „човешката” 
части на подобно същество – 
метафорично разбира се.

Също така не бих абсолю-
тизирал събитията в Париж 
от 1968 г. – те са точно ро-
мантизъм и активност без 
ясна единна цел. Неслучай-
но тогавашните активисти 
днес ги познаваме като дос-
та успешни държавници и ди-
ректори на корпорации.

Може би някои мои възра-
жения са като блъскане по не-
заключена врата, която се 
отваря навътре, сигурно ав-
торът би се съгласил с мен, а 
аз с него, ако би изказал мисли-
те си с други думи. Вероятно 
казаното „от душа” носи по-
силен отпечатък на момент-
но настроение, а не траен 
хладнокръвен анализ.

Така или иначе, реших че е 
нужно да коментирам вижда-
нията на Олег, нужно не само 
за мен, но и за цялото движе-
ние. •

Шаркан
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Руски анархокалендар
През февруари другарите от 
Русия отбелязват много дати 
от историята на анархизма в 
страната им. Само няколко от 
тях:

През 1918 г. в Ню Йорк е про-
веден Първи конгрес на русна-
ците в Америка, представля-
ващ повече от 40 000 души. 
Значителна част от делега-
тите членуват в анархосин-
дикалния „Съюз на руските ра-
ботници”. Конгресът учредя-
ва Федерация на руските со-
циалистически организации в 
САЩ (ФРСО). Много скоро сим-
патизантите на болшевики-
те напускат Федерацията и 
анархистите поемат нейно-
то ръководство.

През ноември 1919 г. вла-
стите предприемат масови 
репресии срещу анархическо-
то движение и разтурят Фе-
дерацията.

Февруари 1920 г. бележи 
началото на партизанската 
борба на Махновци срещу бол-
шевишкия режим – атакува-
ни са заградителни отряди на 
червените, извършен е щурм 
в Гуляй Поле, където са взети 
пленници и трофеи – батарея 
оръдия.

Точно година по-късно Ленин 
в качеството си на глава на 
съветското правителство с 
раздразнение нарежда на Рево-
люционния военен съвет да му 
носят сводки за кампанията 
срещу въстаниците на Нес-
тор Махно не по-рядко от два 
пъти седмично, като обвинява 
командването на Червената 

армия в некадърност, в срамни 
провали и безсилие да се „спра-
вят с шепа разбойници”.

На 5 февруари 1878 
(24.01.1878) г. бакунистката 
Вера Засулич стреля по гра-
доначалника на Петербург ге-
нерал Фьодор Трепов, който 
няколко месеца преди това е 
наредил да бъде бит полити-
ческият затворник А. Боголю-
бов, задето не свалил пред ге-
нерала кепето си. Възмутена-
та от това деяние Засулич, 
тогава на 29 години, без из-
общо да познава наказания за-
творник и въпреки категорич-
ното си отричане на терори-
зма, извършва покушение сре-
щу Трепов. Този револверен из-
стрел отваря епохата на ре-
волюционния терор в Руската 
империя.

През март Засулич е оправ-
дана от съда за постъпката 
си. Полицията оспорва при-
съдата и издава заповед за 
арест, но Засулич успява да се 
изплъзне и заминава за Швей-
цария.

Руските другари също така 
почитат паметта на Желю 
Грозев, участник в Килифарев-
ското въстание през 1923 г., 
починал на 7 февруари 1942 г. 
в сибирските лагери на Ста-
линовата империя. Роден през 
1897 г., в края на 1920-те жи-
вее в Одеса, където организи-
ра нелегална група от българ-
ски емигранти анархисти, за 
което е арестуван и осъден 
през 1937 г. •

Шаркан

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Животът в емиграция
ПО ПОВОД СТАТИЯТА „ЕМИГРАЦИЯ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ” ОТ МАРТ 2014 Г.
Можем ли да решим социални-
те и икономическите си про-
блеми като общество (заед-
но), а не поотделно (индивиду-
ално)? Това е много трудна за-
дача днес. Световната атрак-
тивна мания или по-право хро-
ническа болест за емигриране 
е изкуствено насадена в глави-
те на хората от загиващото 
в агония капиталистическо об-
щество, от неговите държав-
ници-терористи и елит. За 
разлика от нас, те знаят точ-
но какво правят. „Разделяй и 
владей” – този най-мръсен де-
виз е унищожение на всичко со-
циално в името на долара. Ус-
пяват да баламосват хората и 
особено младежите към инди-
видуални завоевания по широ-
кия свят.

Там обаче никак не е рай 
божи – напротив, от личен 
опит мога да потвърдя, че е 
мъртва бездушна пустиня на 
безкраен робски труд, за малко 
повече смрадливи долари, и – 
ако се лишиш от елементарни 
нужди – за схлупена къщурка, 
преди да заминеш в небитие-
то. Това са думи на стар еми-
грант – изгнаник, а не гурбет-
чия, избягал през 1951 г. да се 
спасява от болшевишкия „рай”.

Какво значи „емигрант”? За 
мен днешният младеж, който 
си фантазира и живее с праз-
ни илюзии да емигрира и тър-
си лично щастие вън от род-
ния си край, фамилия и прияте-
ли, не е никак на прав път. Мо-

ралната загуба на онова мило, 
което ни прави самите нас, е 
много по-голяма от малко по-
добрите финансови придобив-
ки в самотното чуждо обще-
ство. На съвсем чужди тра-
диции, език, култура, нрави, 
на които емигрантът остава 
чужд цял живот, спохождан по-
стоянно от… носталгията по 
родния край.

Неговите рожби още като 
бебета са възпитавани и из-
граждани във всичко чуждо, без 
жалкият емигрант да може да 
се намеси, което накрая го пра-
ви донейде чужд и на собстве-
ните си деца.

С една дума, нийде няма по-
добро място от родния край, 
така е било и така ще бъде. Об-
щата организирана борба за 
по-добър и сносен живот тряб-
ва да се води на местна почва 
до идването на социалната ре-
волюция.

Приятел от Гърция миналия 
ден ми разказа накратко една 
малка много популярна исто-
рийка на гръцки емигрант в бо-
гатата Америка. Това се слу-

чило, когато Гърция се нами-
раше в много тежко положе-
ние след войната, нейде око-
ло 1950 година. Време, когато 
в Гърция, подобно на България 
след 1989 г., всичко живо тър-
сеше начин да емигрира. Око-
ло 2 милиона гърци напуснаха 
родния си край да търсят бо-
гат живот. Почнало да се го-
вори, че в Америка по пътища-
та намираш купища „долари”. 
Нашият нов емигрант прис-
тигнал в Чикаго и, не щеш ли, 
още в първия ден, вървейки по 
улицата, забелязал пачка дола-
ри. „Колко е вярно! – казал си – 
Още е много рано да почна да 
събирам пари, има време и за 
това първо ще си отпочина”. 
Хвърлил доларите пак на пътя 
и си заминал, „ни лук ял ни лук 
мирисал”. Започнали да се ни-
жат дни на безработица и не-
поносим глад. След време раз-
брал първо глупостта си, а по-
сле и късмета си. Накрая опи-
тал американската емигрант-
ска попара на седемдневен, по 
12-16 часа робски труд, спече-
лил нужните долари за обра-
тен път и си заминал да споде-
ля мизерията и глада със свои-
те близки.

Да, братя и сестри, живо-
тът вън от роден край е моно-
тонен, мрачен и тежко поно-
сим, живот на кръгъл сирак, ми-
леещ за изгубеното, към което 
да принадлежи. •

Златко Златков
Нова Зеландия

борбата трябва да 
се води на местна 
почва до социалната 
революция
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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.anarchy.bg
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  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

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 !

1. Читател 10 лв

2. Александър Наков, Перник 10 лв

3. Желязко Павлов, Бело поле 20 лв

4. Кольо Гърнев, Богомилово 30 лв

Помощи за „Свободна мисъл”ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ
КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв
2. Национално освобождение и безвластие – Г. Хаджиев 3 лв
3. Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев 3 лв
4. История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев 3 лв
5. Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев 2х3 лв
6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв
7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв
8. Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал 3 лв
9. Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин 3 лв

10. Краят на държавата и капитала – Г. Константинов 5 лв
11. С думи вместо с куршуми – Г. Константинов 7 лв
12. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов 5 лв
13. Национализъм и култура (в два тома) – Рудолф Рокер 10 лв
14. Бакуниновата теория и практика на социалната революция – Г. Константинов 9 лв
15. Михаил Бакунин – избрани страници за и от него 4 лв
16. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 7 лв
17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв
18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв
19. Досие на обект №1218 – Александър Наков 4 лв
20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв
21. Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов 2х7 лв
22. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 7 лв
23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв
24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв
25. Статии – Георги Божилов 10 лв
26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв
27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв
28. Напред и ако пътят води към Голгота! – Георги Константинов 7 лв
29. Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги Константинов 7 лв
30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв
31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв
32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв
33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв
34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв
35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв
36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв
БРОШУРИ:
1. Стопанисването на земята – Г. Хаджиев 2,50 лв
2. Проблемът за организацията на анархизма – Г. Хаджиев 2,50 лв
3. Що е анархизъм? 2,50 лв
4. Отговор на една вярваща – С. Фор 2,50 лв
5. За общината 2,50 лв
6. Федерализъм и централизъм – Рудолф Рокер 2,50 лв
7. Крахът на руския държавен комунизъм – Рудолф Рокер 3 лв

Тези книги и нови заглавия можете да купите от антикварната книжарница на пл. “Славей-
ков” №7. Някои от тях могат да се намерят и в книжарницата на бул. Дондуков сре-
щу Първа английска гимназия. Същите още могат да бъдат поръчани и изпратени от  
Тодор Иванов – телефон за заявки и доставки 0896 613 727.

era.a-bg.net

ЕВОЛЮЦИЯ, 
РЕВОЛЮЦИЯ, 
АНАРХИЯ – 
предаване 
за свободен 
живот
Екипът поднася „малки 
новини” и представя света 
през очите на хората, 
които обичат свободата 
си и уважават нуждите на 
останалите. В предаването 
участват активисти 
от различни социално 
ориентирани организации 
на български младежи – 
студенти, анархисти, 
еколози, но тези, на които 
разчитаме, за да бъдем 
интересни и уникални, са 
слушателите. Всеки може 
да се свърже с екипа на 
предаването чрез скайп 
или чрез форума, а ние се 
стараем да не оставим 
неизразена позиция по време 
на живото предаване.
Предаването се излъчва 
всеки четвъртък от 20:00 
часа по тестовото радио 
на безвластниците. Когато 
няма живо предаване, на 
този адрес се въртят 
автоматични записи. 
Цялото съдържание на 
предаването излиза 
предварително на сайта, а 
ден-два след излъчването 
можете да чуете записа 
от него. •

Каталожен
номер
649

Драги читатели,
Абонаментът за вестник “Свободна 
мисъл” МОЖЕ ДА СТАВА ДО 15-ТО ЧИСЛО 
НА ВСЕКИ МЕСЕЦ ВЪВ ВСИЧКИ пощенски 
клонове на страната. За 1 година – 
6,00 лв; за 6 месеца – 3,00 лв; за 3 месеца – 
1,50 лв. Цена на един брой - 0,50 ст.

АБОНАМЕНТ 2015 

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 01.02.1931 г. в Хасково излиза брой 

1 на бюлетина на земеделската анар-

хосиндикална конфедерация „Власов-

ден”.

•  На 05.02.1894 г. в Париж е гилотини-

ран анархистът Огюст Ваян, хвър-

лил бомба по време на заседание на 

френския Парламент.

•  На 06.02.1878 г. революционерката 

Вера Засулич извършва неуспешно 

покушение срещу генерал Трепов, на-

чалник на Охранката.

•  На 07.02.1942 г. в съветския ГУЛАГ е 

убит българският анархист Желю 

Грозев Тилев.

•  На 08.02.1921 г. в град Дмитров уми-

ра теоретикът на анархизма Пьотр 

Кропоткин.

•  На 09.02.1618 г. италианецът Вивиан 

е осъден да бъде изгорен жив като 

„безвластник”.

•  На 10.02.2005 г. в София след дълго 

боледуване умира анархосиндикалис-

тът Никола Младенов, дългогоди-

шен политически затворник  при мо-

нархическия и болшевишкия режим, 

участник в испанската гражданска 

война 1936-1939 г.

•  На 11.02.1991 г. в София умира анархи-

стът Идаки Христов, концлагерист 

от Богданов дол и Белене.

•  На 13.02.1893 г. в село Бобошево е 

роден анархистът Александър Са-

пунджиев, деец на ФАБ, редактор и 

публицист.

• На 14.02.1894 г. в Ямбол е роден анар-

хистът Георги Василев Шейтанов, 

поет и публицист.

•  На 15.02.1907 г. в София под редакци-

ята на Михаил Герджиков излиза брой 

1 на анархистическия вестник „Сво-

бодно общество”.

•  На 16.02.1844 г. в Лондон е роден 

анархистът Джеймс Гийом, деец на 

Първия Интернационал, историк.

•  На 16.02.1901 г. в Хасково е роден 

анархистът Делчо Василев Демирев, 

писател, поет и публицист.

•  На 19.02.1873 г. край София е обесен 

Васил Левски.

•  На 18.02.1924 г. на улица „Доростол” в  

София, след седемчасово сражение с 

полицията, загиват анархистите Ге-

орги Лазаров Георгиев и Иван Дими-

тров Минчев.

•  На 20.02.1931 г. във Франция умира 

анархистът Димитър Бълхов, орга-

низатор на Килифаревската анар-

хистка чета (1923-1925).

•  На 21.02.1974 г. умира писателят и 

поет Лальо Маринов (Ламар), поет, 

хуморист и сътрудник на анархист-

ки издания.

•  На 23.02.1924 г. в София, под редакци-

ята на Кирил Радев, излиза брой 1 на 

анархистическия вестник „Зов”.

ИГОР БАНЦЕР, ВОКАЛ НА БЕЛАРУСКАТА СТРИЙТ ПЪНК ГРУПА MISTER X:

Защо все още съм на свобода?

Повечето от вас ме познават 
като любител на дългите ти-
ради и речи. Днес обаче ще бъда 
кратък: от началото на 2015 г. 
в Гродно (град в Беларус) значи-
телно е увеличен броят на по-
лицаите, занимаващи се с оп-
итите антифашистката съ-
протива да бъде уличена като 
престъпна група. Обискирани 
са редица домове, конфискува-
ни са компютри и анархист-
ка литература, не са подмина-
ти дори домовете на непълно-
летни момчета и момичета, 
позволили си да се определят 
като антифашисти и анар-
хисти. Според информация, с 
която разполагам, основната 
цел на полицейските служите-
ли е повдигане на наказателно 
дело срещу мен като неформа-
лен лидер на антифашисткото 
движение.

Защо съм все още на свобо-
да? Нямам отговор. Може би 
ченгетата чакат да се доко-

пат до нещо по-съществено 
или вече пътуват насам. Защо 
сега? Не знам, може би защо-
то 2015 г. е година на избори. 
Както и да е, скоро сигурно ще 
трябва да отговарям пред за-
кона в пълна степен за нещата, 
които милиционерите ще опи-
тат да ми вменят. Мога само 
да ви кажа, че не съм извършвал 
престъпления и всички нападки 
по мой адрес, които ще чуете 
от органите на „реда”, са лъжи 
и провокации! Очевидно имам 
време да избягам от страна-
та, за да се укрия, но няма да го 
направя. Оставам в Беларус. Го-
тов съм да отговарям за свои-
те думи и действия, да ги про-
тивопоставя срещу техните 
виждания и идеи.

Ако трябва да прекарам из-
вестно време далеч от семей-
ството и приятелите ми – 
добре, готов съм на това. Из-
винявам се на всички, с които 
бях планирал много интересни 
неща, за това, че много от тях 
няма да се осъществят. Изви-
нявам се на всички, към които 
имам задължения, но няма да 
мога да ги изпълня, поради об-
стоятелства, които са извън 
контрола ми. Извинявам се на 
жена ми и децата за времето, 
в което ще бъда далеч от тях. 

Извинявам се на родителите 
ми за това, че покрай мен ще 
имат някои проблеми.

Останете винаги верни на 
себе си!

На 10 януари 2015 г., ден 
след публикацията на Игор 
Банцер, в клуб Pirates в Мин-
ск започва концерт на няколко 
местни банди и италианска-
та Kalashnikov. Малко след на-
чалото на концерта сградата, 
в която се провежда събитие-
то, е обградена от полицейски 
коли и бусове на спецчастите. 
Първо нахлуват маскирани чен-
гета, след тях влизат няколко 
цивилни. Всички присъстващи 
на концерта са опрени на сте-
ните с ръце на главите и пре-
бъркани най-агресивно. През 
това време цивилните прасе-
та изземат всички книги, CD, 
плочи и всевъзможни други ма-
териали, съдържащи анархист-
ка символика, както и всякакви 
други знаци, свързани с някаква 
форма на бунт. След това пи-
онките на властта се изнасят 
също така светкавично, как-
то са пристигнали, без да да-
ват обяснения. Има сведения 
за трима арестувани, съдбите 
на които все още остават не-
ясни. •

СМ


