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Роботронната 
революция и краят 
на държавата

Нов поглед към темата, която 
следим вече 40 години.

Кой поставя 
въпросите?

Защо имаме толкова много ин-
формация за всичко, но си нямаме 
хабер от нищо?

Великото 
въдворяване

Време е да пратим зад решетки-
те мита за превъзпитателната 
роля на затвора.

Гео на Добчев

Защо смятам, че не само трябва 
да видим пиесата в Народния те-
атър, но и да заведем приятел на 
нея.

По какво се 
различаваме?

Анархистите не са „по-различни” 
от обикновените хора. Може би 
просто са имали повече късмет.

» » » страница 9-11

БЕЖАНЦИ И БЕЗВЛАСТНИЦИ

Солидарността 
не свършва на 
границата
През изминалата година над 
милион души пресичат неза-
конно границите на ЕС. Меж-
ду три и четири пъти повече, 
отколкото през 2014 г. Ефек-
тът върху най-голямата све-
товна икономика от това е 
незначителен, но медиите се 
напълват с новини и анализи 
от всякакъв род. Въпреки зим-
ното затихване на прилива, 
проблемът с бежанците ус-
пешно захранва купища жур-
налисти, политически обек-
ти и субекти, правителстве-
ни агенции и разузнавателни 
служби.

Едни хора са пристигнали 
на границата и се молят да 
ги приемем. Да се погрижим 
за тях или да ги върнем обра-
тно? Солидарността ли изби-
раме, или сигурността? Пред 
този избор ни поставят „за-
щитници” и „противници” на 
бежанците. Проблемът обаче 
е от съвсем различно естест-
во.

Неяснотите около новоп-
ристигналите хора са мно-
го – колко са, откъде са, какви 
са? Ако искаме да си отгово-
рим на тези въпроси, можем 
да се опрем на изнесените от 
правителствата данни, кол-
кото и мъгливи да са те, и на 

асоциациите със случващото 
се около нас, откъдето за по-
малко от 25 години напуснаха 
повече от 25% от население-
то в активна възраст.

Бежанците, които дости-
гат до ЕС, не са най-бедните, 
нито най-трудно оцеляващи-
те в страните си. Хората в 
най-тежко положение не сти-
гат далеч – ако са сирийци, те 
вероятно са в Турция, Ливан и 
други съседни страни. 60% от 
пристигащите тук са млади 
и здрави мъже с ясна цел – жиз-
нен стандарт на равнище-
то на богатите страни в ЕС. 
Пред себе си имат и ясен при-
мер – милиони техни сънарод-
ници, които са го постигнали.

Не се страхуват от грани-
ците, защото отдавна са пре-
махнати. Няма граници пред 
световните жандарми, кои-
то търгуват с цели народи. 
Няма граници пред петрола, 
златото и другите ресурси, 
течащи от бедните държа-
ви към богатите. Няма грани-
ци пред бомбите, които се си-
пят в страните с най-много 
бежанци. Няма граници и пред 
евтините работници от ко-
лониите, които от десети-
летия мият чиниите на евро-
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НОАМ ЧОМСКИ

Когато удряш с големия чук
Вие вероятно сте най-из-
вестният в света кри-
тик на външната поли-
тика на САЩ. В момента 
правителството на Ща-
тите участва във война, 
целяща да отслаби и по-
беди ИД в Сирия и Ирак. 
Вие подкрепяте ли воде-
ната от САЩ кампания 
на бомбардировки срещу 
тази жестока, ужасява-
ща група ИД и ако не ги 
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ОТ НАШИТЕ ДРУГАРИ ПО СВЕТА

Събитията в Кьолн
Позиция на анархокомунистическа 
организация „Народна самоотбрана”
Една от най-обсъжданите 
теми в последните дни е 
свързана със събитията около 
новата година в Кьолн. Много 
жени, които са се намирали 
в района на железопътната 
гара на този град, са били на-
паднати от младежи с „араб-
ска или северноафриканска 
външност”. Съобщава се за 
един или два случая на изна-
силване, от 70 до 100 са били 
подложени на груби сексуални 
намеци, а много са били огра-
бени. Тези действия са извър-
шени от големи групи напада-
тели и затова много медии 
говорят за организираност 
по време на случилите се съ-
бития в Кьолн. В допълнение, 

в новогодишната нощ случаи 
на агресивни сексуални наме-
ци към жени от хора от Близ-
кия изток са регистрирани и в 
още няколко немски и европей-
ски градове.

Управляващите в Германия 
либерали, а заедно с тях и по-
вечето евролеви, първоначал-
но се опитаха да игнорират 
напълно всичко случило се. Все 
едно нищо не е станало. Пър-
вите съобщения в големите 
немски медии за събитията 
в новогодишната нощ се по-
явиха на 4 януари, когато за-
ради бурни реакции в социал-
ните мрежи потулянето на 
случаите на сексуално наси-
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Роботронната революция и краят на държавата
Пролог

Едничка революция сал помня,
която можеше всичко да реши.
Имам предвид, разбирате, потопа…
Но и тогаз измамиха Дявола –
Вий знаете, че стана Ной Диктатор!
  
 Затуй, молете се на Бога
нов Потоп да има,
а аз с радост под Ковчега
ще пъхна мина…

Хенрих Ибсен

 Няколко уводни думи 
в навечерието на 
ХХI век, през който 
светът ще стане 
анархокомунистически

Това е последната от серия 
статии, писани през 1973-
1999 г. Първите бяха публику-
вани в емигрантския печат 
(в списанията Бъдаще и Наш 
път, във вестника на испан-
ската СNТ в изгнание Еsрoir 
и в организационния бюлетин 
Анархокомунистическа ре-
волюция). Тази е изключение – 
написах я след завръщането 
си в България през 1991 г. и 
беше отпечатана за пръв път 
в сборника КРАЯТ НА ДЪРЖА-
ВАТА И КАПИТАЛА, 2000 г., из-
дателство ШРАПНЕЛ. В него 
не е включен и моят доклад на 
тази тема пред IX Конгрес на 
Федерацията на анархистите 
в България, издаден в отделна 
брошура през същата година.

Публикувани в течение на 
25 години, тези статии съдър-
жат в ембрионален вид почти 
всички тези, които продължа-
вам да систематизирам, мо-
тивирам и илюстрирам със 
статиите под наслов „Прог-
нозите ми за края на държав-
ността и капитала…”, публи-
кувани в „Свободна мисъл” от 
януарския брой на вестника за 
2015 година досега.

Мисля, че приятелите мо-
гат да открият в тях нещо 
ново в областта на теорията 
на Социалната революция. Раз-
бира се, за теоретичната им 
стойност ще съдят те. Тяхно 
е и правото за критика, възра-
жения или допълнения.

Обединяваща тема е вли-
янието на роботронната ре-
волюция върху развитието 
на обществото. За непосве-
тените в материята са нуж-
ни някои предварителни пояс-
нения относно използваните 
основни понятия и известни 
„исторически бележки”.

Радикалната промяна в на-
чина на произвеждане на бла-
га за задоволяване на нуждите 
ни, дължаща се на масовото 
нахлуване на компютри, робо-
ти и др. във всички сфери на чо-
вешката дейност и замества-
нето на човешкия труд с опе-
рации на автомати, аз нари-
чам Роботронна революция 
(от роботи и електроника), за 
краткост – РР.

Вниманието в статиите 
е концентрирано върху един 
от многобройните фактори 
и компоненти на РР – автома-
тизацията на трудовите про-
цеси, която създава необхо-
димите материални предпос-

тавки за появата и функцио-
нирането на едно Анархоко-
мунистическо общество.

Последния процес аз нари-
чам Социална революция (СР).

С идеята за РР и нейното 
влияние върху Социалната се 
сблъсках за пръв път преди по-
ловин век, когато попаднах на 
един анекдот и предсмъртно-
то интервю на бащата на ки-
бернетиката – американски-
ят математик Норберт Ви-
нер. (За предстоящата поява 
на фабрики с роботи вместо 
работници у нас се заговори 
преди много десетилетия, ко-
гато „нашите” идеолози от 
онази епоха, следвайки „съвет-
ските”, разтягаха локуми пред 
живковци и им обещаваха да 
решат всички проблеми на „со-
циализЪма” с помощта на така 
нар. Автоматизирани систе-
ми за управление – АСУ. Какво 
произлезе от тази мащабна 
шарлатания и от „органична-
та” непоносимост между ки-
бернетика и диктатура, сега 
е очевидно за всички, но то-
гава всеки намек за антагони-
зма между тях се третираше 
като най-опасна ерес). Моите 
размишления в началото (към 
1963/64 г.) бяха в ембрионално 
или анекдотично състояние, 
но постепенно, чрез послед-
валите търсения, разговори и 
дискусии, темата за кардинал-
ната роля и за всестранното 
значение на РР се избистряше 
и се вплиташе в тази за Соци-
алната, която ме е интересу-
вала от най-ранната ми мла-
дост…

Без да имам каквито и да 
е претенции за авторство 
и първородство в работата 
върху проблема бих привет-
ствал и присъединил усилията 
си към всяко системно начина-
ние и изследване в теорията 
за взаимоотношенията меж-
ду РР и СР.

Основното в нея е опитът 
за едно теоретично доказа-
телство за края на съвремен-
ната цивилизация. Това „дока-
зателство” е почти матема-
тическо. Математическо, за-
щото се базира на една акси-
ома. Аксиомите, както знаем, 
са твърдения, които не се до-
казват, а се приемат като ос-
новни постулати (по матема-
тическата теория), с чиято 
помощ се извеждат всички ос-
танали теореми, леми и т. н., 
от които са изградени мате-
матическите дисциплини (на-
пример геометриите на Ев-
клид, Лобачевски или Риман).

Моята „система от аксио-
ми” съдържа една единствена, 
която може да се нарече акси-
ома на Винер. Тя е инспирирана 
от мислите на бащата на ки-
бернетиката и може да се фор-
мулира по следния начин: няма 
теоретични и практически 
бариери пред затварянето на 
тоталния кръг на автомати-
зацията на всички трудови 
процеси в сферата на произ-
водството и услугите.

С помощта на Винеровата 
аксиома може да се докаже кра-
ят на всички категории на ка-
питализма: собственост, ка-

питал, печалба, стока, рента-
билност, финансов капитал, 
пари и т. н.

Началото на доказател-
ството започва с края на чо-
вешкия труд изобщо и на наем-
ния в частност. Край в смисъл 
на свиването му, на клоненето 
му към онази граница, чието 
пресичане прави невъзможно 
съществуването на човечест-
вото в рамките на „пазарната 
икономика” и стоковите отно-
шения, а самото хипотетич-
но функциониране на капита-
листическото общество зад 
този предел става безсмис-
лено дори за капиталистите, 
доколкото те намират този 
смисъл в извличането на пе-
чалби.

Наемният труд „изчезва”, 
вследствие навлизането на 
компютрите, роботите и др. 
постижения на роботронна-
та революция в услугите, ин-
дустрията, земеделието, на-
уката и изкуствата, включи-
телно в „изкуството да се 
властва над хората” и в оста-
налите държавни „дела”.

С помощта на Винеровата 
аксиома (и евентуалното въ-
веждане на допълнителни, не-
противоречиви с нея аксиоми) 
могат да се докажат теоре-
тически както краят, така и 
необходимостта от унищо-
жение на държавата – този 
втори или първи стълб на кла-
совите цивилизации (в това 
число и на капиталистическа-
та). Третият стълб – религи-
ите – агонизира доста дъл-
го време, но бог още шава 
и… мирише. С него, неговите 
жреци и тяхната организация 
Църквата тук не се занимава-
ме, доколкото изчезването 
им „в края на историята” е в 
пряка зависимост от края на 
държавата и капитала. Това е 
валидно и за попската роля на 
масмедиите и обслужващите 
ги… клозетни журналисти.

Опитът за доказателство 
на края на йерархията и пира-
мидалната сграда на държава-
та (със съставящите я инсти-
туции) – т. е. на края на власт-
ническата организация на об-
ществото и нейния бюрокра-
тичен апарат, чийто ултима 
рацио (решаващ аргумент – б. 
ред.) си остават репресивни-
те ведомства – е направен в 
настоящата статия. В нея са 
ползвани част от многоброй-
ните примери в подкрепа на 
„аксиомата на Винер”, които 
се намират в книги като Тре-
тата цивилизация на Алвин 
Тофлър, Големият взрив на ор-
ганизациите на Ерве Серийкс, 
Краят на труда на Джереми 
Рифкин и др.

Заедно с това, тя е крити-
ка на техния реформизъм и раз-
витие на темата в посока на 
Социалната революция и Анар-
хията.

Съдържащите се в двадесе-
тината статии на сборника 
многобройни повторения се 
дължат във висша степен на 
многократните ми опити да 
обясня елементарни и очевид-
ни следствия от „аксиомата”, 
които на времето си се оказ-

ваха несмилаеми не само за ин-
телигентни буржоа и послед-
ните марксисти (от троцкис-
тка порода), но дори и за наши 
анархисти, които не можеха да 
се освободят от традицион-
ната гледна точка и консерва-
тизма на класическата тру-
дова концепция за общество-
то и революцията.

Надявам се, че „практика-
та” на РР и засипващите ни 
като лавина нейни завоевания 
във всички сфери на човешкия 
труд ще бъдат много по-убе-
дителни от „сивия пущинак на 
теорията”.

Повторенията трябва да 
бъдат избегнати, системати-
зацията на материалите – по-
добрена и доказателствената 
мощ на твърденията – засиле-
на с помощта на непрекъсна-
то увеличаващите се примери 
и илюстрации в един колекти-
вен труд, посветен на обща-
та и специалната теория на 
социалната революция.

Работещите върху темата 
ще бъдат улеснени от става-
щите все по-изобилни матери-
али, било в ежедневния и перио-
дичен печат, било в популярна-
та или специализирана лите-
ратура, третиращи една или 
друга страна или последица 
от научно-техническата рево-
люция.

Преди такива материали 
бяха по-редки от „бели лясто-
вици”, а у нас бяха просто заб-
ранени, защото, както учеше 
корифеят Йосиф Джугашви-
ли – „Сталин”: „кибернетиката 
и генетиката били… буржоаз-
ни науки”. Тогава неговите уче-
ници продължаваха все още да 
считат, че „маркс-ленинизмът 
е последната дума на науката”, 
докато тяхната тайна поли-
ция унищожаваше еретиците 
на слаб огън…

Роботронната революция 
и краят на държавата

В тази статия, написана в края 
на ХХ век, е направен опит да 
се установи влиянието на 
РР върху края на държавата, 
властта и йерархията.

Сгромолясването на дикта-
турите на Изток беше поред-
но доказателство за негод-
ността на държавата да наме-
ри отговор на предизвикател-
ствата, които РР отправя към 
човешкия род. Преди още фали-
тът на диктатурите да беше 
станал факт, ние посветихме 
немалко страници на много-
бройните вътрешни и между-
народни процеси и противоре-
чия, породени от РР, които във 
висша степен предопределиха 
този фалит. Тук считаме за из-
лишно да се връщаме към те-
оретичните проблеми за края 
на диктатурите и търсим от-
говор на по-общи въпроси:

1) Какви са преките и кос-
вените влияния на РР върху 
държавата, нейните институ-
ции и служби, йерархическите 
им структури и самия принцип 
на властта?

2) Кои са доказателствата 
за негодността и противопо-
казността на властническата 

организация на обществото и 
на йерархическия принцип в ус-
ловията на РР?

3) Ако считаме края на ка-
питализма за доказан въз ос-
нова на „аксиомата на Винер”, 
възможно ли е (валидно ли е) 
аналогично доказателство за 
края на държавата?

За да се избегнат всякакви 
недоразумения, считаме за не-
обходимо да започнем с някои

Терминологически бележки

В реалната история, а не в 
юридическите и философски 
доктрини, Държавата е на-
силствена (принуждаваща) ор-
ганизация (корсет) на обще-
ството, с чиято помощ се съз-
дават, утвърждават и разши-
ряват властта на експлоата-
торските класи и техните бо-
гатства и привилегии.

Като материализиран из-
раз на тази власт, тя е съв-
купност от репресивни („сило-
ви”) и бюрократични институ-
ции за администриране на об-
ществените дела в полза на 
господстващите паразити. 
Репресивните институции: ар-
мия, полиция, съд, затвори и т. 
н. образуват гръбнака на дър-
жавната машина. Нейна соци-
ална опора е многомилионната 
бюрокрация.

Държавата принуждава 
„низшите класи” чрез закони-
те и стоящото зад тях от-
крито или маскирано насилие, 
с помощта на заплахи, измама 
и поощрявано невежество, да 
спазват съществуващия ред, 
на който са прилепили етике-
та „правов”. Всъщност, всеки 
закон е в полза на властниците 
и богатите. Ако някой закон би 
могъл да ползва и лишените от 
пари или връзки с властта, съ-
диите правят всичко възмож-
но това да не стане.

Освен с класовия си харак-
тер, създаваните правила, 
„норми” и закони се отлича-
ват с невероятното си коли-
чество и неяснота, в които 
неизбежно би се изгубил всеки 
„простосмъртен”.

„Във Франция, например – 
пише в официален доклад за 
1992 г. (на Бребо-Юргенсен) – 
действат 7500 закона, 82 000 
постановления и 20 000 пра-
вилника!!! Тази феноменална ин-
флация на юридически тексто-
ве, които никой гражданин не 
знае – нито изцяло, нито час-
тично – превръща законите 
от протекция в заплаха!”

Това юридическо „производ-
ство” обърква напълно граж-
даните, те не познават свои-
те права и задължения, а и ни-
кой – включително и т. нар. 
професионалисти – не могат 
да ги ориентират в тях. (През 
лятото на 1999 г. при справка 
по един елементарен въпрос в 
четирите служби, които кон-
султирах, получих четири раз-
лични, взаимно изключващи се 
отговора. Това ни най-малко не 
смути и не намали апломба и 
чувството за превъзходство 
на консултираните чиновни-
ци…) •

(следва)
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пейците, за да се родят деца-
та им европейски граждани.

Днес милиони техни наслед-
ници, „втора ръка европейци”, 
запълват гетата на европей-
ските столици, преживяват 
чрез социални помощи и ня-
кои са дотолкова отвратени 
от „западната цивилизация”, 
че стигат до сътрудничест-
во с Ислямска държава. Мили-
они техни роднини и прияте-
ли обаче рискуват живота 
си, за да се влеят в редиците 
им, с надеждата „да заживеят 
нормално”, а не „да се интегри-
рат”.

Истинският проблем с бе-
жанците не е, че не искат да 
се интегрират, а че вече са 
интегрирани. В днешната гло-
балната икономика, на цели на-
роди, на милиарди хора, е от-
редена ролята на природен ре-
сурс – обслужващо население 
на безжалостно експлоатира-
на територия и резервен из-
точник на генетичен матери-
ал. Борбата на бежанците е 
да се превърнат от природен 
ресурс в миячи на чинии. Дори 
няколко милиона души да избя-
гат към по-добър живот, от-
въд разпадащите се граници 
ще останат още няколко ми-

лиарда, които не харесват ро-
лята си на плевели в нивата 
на световния капитализъм.

В основата си бежанската 
вълна е миграция на гладни-
те към хляба, въпреки бодли-
вия тел около него. Ако днес 
са малцина, но гладът продъл-
жи, утре ще са много повече. 
И съвсем няма да са така лю-
безни.

Разбира се, няма опасност 
да се стигне до сериозни сблъ-
съци на репресивния апарат с 
организирани бежанци – кон-
тролът върху жителите на 
Европа никога не е бил тол-
кова повсеместен, колкото 
днес. Вероятно групировки-
те, назначени за управляващи 
в бедните страни, ще бъдат 
принудени да тушират ефек-
та от социалния дисбаланс по 
изпитания начин – чрез пре-
връщане на конфликта в по-
литически. В един от много-
то възможни сценарии, Тур-
ция може да опита да прехвър-
ли вътрешните си проблеми 
във все по-еманципиращите 
се територии, населени с кюр-
ди, във външни, като започ-
не локална война с историче-
ския Враг – Русия, като понечи 
„освобождение на изконните 
турски земи” около Кърджали 
или окупира част от Сирийски 

Кюрдистан в името на мира. 
В друг възможен сценарий, 
България, на която е отредена 
ролята на полицейски копой, 
би се превърнала в затвор за 
стотици хиляди бежанци, в 
средство за заплашването 
им, за да не смущават покоя 
на задоволените западноевро-
пейци.

Всеки подобен сценарий би 
бил следствие от пропастта 
в стандарта на живот между 
презадоволения „Запад/Север” 
и недохранения „Изток/Юг”. Тя 
никога не е била толкова дъл-
бока, а същевременно географ-
ското разстояние от дъното 
до върха ґ се преодолява за ня-
колко часа със самолет. Тази 
пропаст няма да бъде запълне-
на, без значение дали ще при-
емем бежанците, ще ги раз-
стреляме на границата, или 
ще ги изпратим към Германия 
с пожелания за приятно пъту-
ване.

И все пак, какво да се прави? 
Географски (и дори социално) 
погледнато, хората в Бълга-
рия сме на ръба на пропастта, 
границата, която трябва да 
бъде преодоляна, за да се жи-
вее „нормално”. Разбираемо е, 
че повечето от нас се страху-
ват от притока на бежанци – 
интуитивно те усещат, че 

зад иначе безобидното количе-
ство емигранти, настанени в 
границите на страната, стои 
проблем, способен да разтър-
си устоите на света, какъв-
то го познаваме. Радостно е, 
че въпреки това усещане се 
намират хора, които даряват 
част от себе си, за превърнат 
чувството си на солидарност 
в реална помощ за напуснали-
те родината си. Учудващо е, 
че са толкова малко, сред на-
род като нашия, който тради-
ционно се гордее с гостопри-
емството си.

Обяснението вероятно е 
много сложно и трудно можем 
да го представим в цялост. 
Ще посочим все пак един фак-
тор, който всички други ана-
лизи преднамерено биха под-
минали – това е блудната 
връзка между българина и дър-
жавата. От маститите биз-
несмени до клошарите под мо-
ста, всеки се оплаква от дър-
жавата. В същото време тя е 
единственият, към който мо-
жем да се обърнем за помощ, 
дори за елементарни пробле-
ми като битовата престъп-
ност – просто защото се гри-
жи да няма към кого друг да се 
обърнем.

Казусът с бежанците е 
твърде показателен. Ако на-

истина управлявахме живота 
си, преминаването на хиляди 
хора през нашата територия 
би било наш проблем и тогава 
вероятно бихме им осигури-
ли организиран коридор, щом 
толкова държат да минат. Но 
тъй като ни управлява държа-
вата (т. е. една самоназначи-
ла се банда „народни избрани-
ци”), тя гледа на бежанците 
като на свой проблем, използ-
ва го, за да затяга контрола 
върху нас, държи се с тях като 
с добитък, козирува пред по-
големите държави и реве, че 
не ґ стигат парите. Ако това 
не ни харесва, ако искаме на-
пример да помогнем някак на 
тези хора от елементарна чо-
вешка солидарност, ние сме 
принудени ґ се молим да про-
мени нещо или да ни разреши 
нещо – просто защото се е 
погрижила да няма друг начин.

Може би това звучи неверо-
ятно за повечето хора, но би 
трябвало да е пределно ясно 
за анархистите. Ние сме со-
лидарни с хората, които имат 
нужда от помощ, но не си пра-
вим илюзии, че помощта за 
тях ще реши истинския про-
блем, който ги принуждава да 
напускат домовете си. Всъщ-
ност, държавата позволява 

БЕЖАНЦИ И БЕЗВЛАСТНИЦИ

Солидарността не свършва на границата
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лие не беше вече възможно. 
Властите, очевидно не до-
говорили се с единна трак-
товка, направиха няколко не-
лепи изказвания. Кметът на 
Кьолн препоръча на жените 
да „стоят настрана” от непо-
знати, като фактически об-
вини жертвите на нападени-
ята. Меркел мълча пет дни и 
накрая не намери нищо по-до-
бро освен да „изрази възмуще-
ние”. Тя отвори устата си от-
ново не по собствена воля, а 
под натиска на обществото.

Крайнодесните естестве-
но се опитват да извлекат 
максимална полза от случили-
те се събития. От своя стра-
на те изразяват както вина-
ги своето мнение, че всички 
без изключение бежанци, ми-
гранти и „неарийци” се дър-
жат по същия начин, както 
тези копелета, които напад-
наха жени в Кьолн и други гра-
дове. За съществуващите 
„арийски” изнасилвачи не гово-
рим. Също като факта, че бо-
гати от Европа, сред които 
много бели хора, по време на 
празниците ходят в бедните 
страни, където за малко пари 
без проблеми със закона пра-
вят секс с деца, които често 
пъти нямат и десет години. 
Лицемерието – наследство 
на нацистите, нищо изненад-
ващо.

По-смешни от всички се 
оказаха евролевите феми-
нистки. Основната им дей-
ност е да следят, както в 
устната, така и в писмена-
та реч, за думи и изрази, кои-
то са „насилствени” по отно-
шение на жените. Когато от 
страна на хора от Близкия 
изток се случва реално сек-
суално насилие в най-непри-
крита форма, те си гълтат 
езика. „Освобождението от 
патриархата” видимо не за-
сяга всички жени, а малцина-
та влюбени в ляво-либерални 
списания, придържайки се към 
много специфични понятия за 
„освобождение”.

Малко е рано да предлага-
ме принципите на устрой-
ство на обществото след 
като анархокомунистическа-
та революция още не е осъ-
ществена, но някои от век-
торите на развитие със си-
гурност могат да се очер-
таят. Сега да отговорим на 
реалния въпрос: ще бъде ли 
допуснато в самоуправлява-
щите се анархокомунисти-
чески комуни сексуално наси-
лие? Очевидно е, че не и няма 
значение в този случай кой 
извършва подобни актове – 
дали човек, който е роден и 
живее цял живот в една кому-
на, човек, който се е премес-
тил в комуната по силата 
на някои обстоятелства или 
без обстоятелства, или чо-

век, чийто баща е роден в ко-
муната, а неговата майка се 
е преместила в нея от друга 
комуна. Изнасилването е не-
допустимо. Разбира се, ние не 
живеем при анархокомунизъм, 
но в този случай не става въ-
прос за спазване на установе-
ни държавни закони. Копеле-
тата, изнасилвали и грабили 
жени в Кьолн, не са нападна-
ли държавата, която управля-
ва обществото. Те са извър-
шили напълно недопустими 
действия по отношение на 
обикновените представите-
ли на обществото. Това е въ-
преки факта, че мнозинство-
то от хората в Германия бяха 
настроени доскоро приятел-
ски към бежанците и мигран-
тите. На насилниците, кои-
то се събират на тумби, за 
да извършват нападенията 

си, трябва да се отговори с 
решителна реакция. Не е ва-
жно откъде са родом, от Гер-
мания или от Мароко. Отка-
зът от всякакви действия и 
завирането на език в задника, 
както правят в сегашно вре-
ме повечето европейски то-
лерасти, въобще не е добре. 
Не на последно място, защо-
то от това ще пострадат 
хиляди обикновени бежанци и 
мигранти, които нямат нищо 
общо с боклуците, изнасил-
ващи жени. Ние много пъти 
сме говорили, че толерант-
ността е набор от гнили ли-
берални идеи и събитията в 
Кьолн отново потвърждават 
това. За ефективната защи-
та от държавата и различни-
те утайки на обществото е 
нужна солидарност, потвър-
дена на практика.

Малко за държавата. Де-
монстрациите на анархисти-
те, революционните социа-
листи и профсъюзите в Гер-
мания се случват под стро-
гото наблюдение на ченгета-
та. Немската полиция, която 
е оборудвана с различни тех-
нически средства, улавя с ка-
мери всички действия на про-
тестиращите. Много често 
използва водни оръдия. Дър-
жавата винаги охранява себе 
си, а тези, които я критику-
ват, се стреми да постави на 
място. Когато жертвите на 
грабежи и дори изнасилвания 

са обикновени хора, ченгета-
та не се проявяват. Не може 
полицията да не е знаела за 
събитията в Кьолн. Въпреки 
това, никаква намеса не пос-
ледва. Впоследствие полици-
ята не коментира нищо за 
случилото и замълча заедно с 
властта. След шест дни ше-
фът на полицията в Кьолн по-
даде оставка, но това се слу-
чи след мащабна обществена 
мобилизация. Кампанията за 
свободно придобиване и при-
тежаване на оръжие е акту-
ална сега повече от всякога – 
хората трябва да бъдат в 
състояние да се защитават 
ефективно.

Събитията в Кьолн и пос-
ледващата реакция разобли-
чиха за пореден път гнили-
те евролеви, лъжливата същ-
ност на полицията и държава-
та и лицемерието на крайно-
десните. Всичко това вече си 
го знаем. Само солидарност-
та и класовата борба отго-
варят на въпросите, които 
са поставени пред нас. Бок-
луци има сред местното на-
селение, боклуци има и сред 
мигрантите. Самите прави-
телства се състоят от бок-
луци. На обикновените хора 
е необходима солидарност и 
способност да организират 
съпротива, за да защитят 
себе си и напълно да обърнат 
сегашното обществено ус-
тройство. •

ОТ НАШИТЕ ДРУГАРИ ПО СВЕТА

Събитията в Кьолн
ПОЗИЦИЯ НА АНАРХОКОМ УНИС ТИЧЕСК А ОРГАНИЗАЦИЯ „НАРОДНА САМООТБРАНА”
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Хората 
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за да 
защитят 
себе си
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единствено акции, които ук-
репват статуквото – най-
точната солидарност с бе-
жанците би била да ги изпра-
тим там, където искат да 
отидат, но точно това нико-
га няма да ни позволят да на-
правим.

Решаването на истинския 
проблем (премахването на 
причините за него) няма да 
стане нито бързо, нито лес-
но. Сигурно е обаче, че ще ста-
не въпреки държавите, им-
периите или колониите, кои-
то го създават. Бежанският 
симптом създава пукнатини, 
в които да забием своите кли-
нове за разрушаването им.

Бежанците несъмнено са 
демонизирани в обществено-
то съзнание (не на последно 
място заради коварното „об-
грижване” от страна на една 
власт, от чиито грижи никой 
не е останал доволен), но още 
по-демонизирани са същински-
те причинителите на бедите 
им – правителства, корпора-
ции и армии, превърнали цели 
страни първо в рудници, а по-
сле и в бойни полета. Ролята 
им за нещастието на хората 
лесно се забелязва от страна 

като нашата, исторически 
кръстопът на завоеватели, 
съвременен доставчик на ал-
кохолен туризъм и евтина ра-
ботна ръка, от която два ми-
лиона души буквално избягаха. 
Страхът и омразата към бе-
жанците трябва да се обър-
нат срещу онези, които ги 
превръщат в такива.

Това не изглежда невъзмож-
но, доколкото страхът и ом-
разата мотивират съпроти-
ва срещу властта. Засега не-
доволството не стига по-да-
леч от молби към държавата, 
защото заплахата не е реал-
на. Бежанците обаче оста-
ват маргинализирани, ниско 
платени и реално изхвърлени 
от обществото в „нормал-
ните държави”, и като се има 
предвид евентуалният сцена-
рий за превръщането на Бъл-
гария във своего рода център 
за задържането им, можем 
тепърва да очакваме на мес-
тата, където им се позволя-
ва достъп до местното насе-
ление, сблъсъци с битов, рели-
гиозен или етнически харак-
тер, но със социални корени. 
Неспособността на власт-
та да прекрати подобни инци-
денти изглежда гарантирана, 
именно поради корените им. 

Тогава опитите за самоор-
ганизация срещу бежанците 
биха могли да прераснат в 
опити за съпротива срещу 
властта.

Дори акциите на благотво-
рителност, които укрепват 
статуквото, могат да бъдат 
използвани, за да се търсят 
пукнатини в него. При опре-
делени условия самите бежа-
нци биха могли да се превър-
нат във фактор на съпроти-
ва срещу държавата, още по-
вече ако тя играе ролята на 
„корумпираната” полицейска 
държава, която не ги допуска 
до „нормалната” Европа. Сами-
те хора, участващи в акции 
на благотворителност, биха 
могли да бъдат радикализира-
ни, ако бъде изобличена власт-
та, която ги отпъжда с доса-
да, докато се опитват да ґ 
съдействат.

Всеки ще се съгласи, че „со-
лидарността не свършва на 
границата”. За съжаление оба-
че тя често започва на гра-
ницата. Солидарността на 
анархистите не е първосиг-
нална реакция на статукво-
то, а неуморно търсене коре-
ните на проблемите и пъти-
щата към решаването им. •

Наблюдател

БЕЖАНЦИ И БЕЗВЛАСТНИЦИ

Солидарността не свършва 
на границата
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ВЕЛИКОТО ВЪДВОРЯВАНЕ

Какви „кадри“ коват 
затворите?
Затворът никога не е бил раз-
въдник на бунтари с кауза за 
цялото човечество. В затво-
рите се отглеждат „кадри” 
с репутация на „обществе-
ни врагове”. Огромна част от 
криминалните прояви са функ-
ция от сегашното обществе-
но устройство. Причините за 
престъпността са точно три: 
пари, власт и емоционална нез-
рялост – тоест грозна детин-
щина у хора със самочувствие-
то на възрастни. Слепите из-
блици на хроничната детинщи-
на вземат жертви по най-неле-
пи поводи – недораслите хлапа-
ци избиват комплекси, защото 
от деца са претърпели нрав-
ствено осакатяване, в глави-
те са им набивани едни „иде-
али”, а на дело към „успех” во-
дят съвсем различни „ценнос-
ти”, говорено им е за добрина, 
но са бивали подложени на бру-
талност – или разглезвани до 
безобразие. Насадена им е една 
повеля – „вземай своето!” – и 
всеки така възпитан егоист 
изпада в ярост от „изневяра” 
на приятелката си, защото я 
третира като своя собствена 
ВЕЩ – и съответно се чувства 
В ПРАВОТО СИ да я накаже. С 
други думи – взема пример от 
властта, най-ревнивото явле-
ние на света.

Но нали имаше едно време 
един лаф за „влязъл в затвора, 
попаднал на хора и станал чо-
век”?

Относително рядко изклю-
чение е такъв развой.

Нужно или човекът поначало 
да е имал някакви правдолюби-
ви идеи в главата си, преди да 
се озове в панделата – и там 
ще му трябва доста твърд ха-
рактер, за да ги отстои. Или, 
ако е бил поначало хаймана, на-
истина да случи на ХОРА, то-
ест на компактна група поли-
тически затворници с офор-
мена вече идеология – и да има 
акъл и сърце да я възприеме. Пе-
риодите на струпване на поли-
тически затворници обаче са 
кратки, особено при „демокра-
тичен” режим. Властта е поум-
няла, поне в повечето страни, 
не събира на куп „политически-
те”, а и предпочита да не осъж-
да „за политика” – има си други 
начини за неутрализация още 
„на свобода”. Дава път на гла-
совити активисти с потен-
циал за доносници или празни 
кресливци.

Затова в затвора нова-
кът попада на определен тип 
„хора” – и от тях изкарва чи-
ракуване за практически „сен-
чест” бизнесмен, защото вся-
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НЕВРОБАРОМЕТЪР

Кой поставя въпросите?
Като гледа регресията в из-
борната активност, човек 
би си помислил, че българите 
не се вълнуват много от по-
литика. По празниците оба-
че редакцията на „Свободна 
мисъл” поръча социологическо 
проучване, което прошари об-
раза на народа ни. В клубове и 
в хоремаци, от село Кривдино 
до Лондон Сити, вълненията 
не спират. Многобройни аргу-
менти „за” и „против” цепят 
въздуха. На анализ подлежат 
бежанците, украинците, евре-
ите, рептилите и други знай-
ни и незнайни народи или пък 
Путин, Бойко, Ердоган, Мер-
кел и други разни диванета.

При всичкото това мърт-
во вълнение нищо чудно, че 
се превърнахме в страна (че 
и по-лошо – в народ) със за-
тихващи функции. Предста-
вата ни за политически ана-
лиз обикновено се свежда до 
въпроса „за или против” някоя 
телевизионна звезда, „амери-
канците или руснаците” тряб-
ва да подкрепим и колко точ-
но велики сме. На последния 
въпрос лесно можем да си от-
говорим, като вземем пример 
от нашите братя (или, кога-
то е неудобно да са ни бра-
тя, съседи) македонците. На 
въпроса „За кой точно идиот 
да гласуваме?” и „Чии импер-
ски задни части трябва да це-
луваме?” народът ни, като че 
ли, се затруднява да даде ед-
нозначен отговор.

Целта на този текст е да 
помогне на народа ни. Не да 
даде отговор, а да изхвърли 
въпросите в кошчето. Заед-
но с целия фалшив дневен ред, 
зададен ни от политиците и 
техните пудели – журнали-
стите.

На пръв поглед изглежда 
лесно. Поне за въпроса с гла-
суването – и без това, ка-
захме, повечето хора не ха-
ресват идиотите или поне 
не гласуват за тях. Въпро-

сът „Руснаците или амери-
канците?” обаче е по-труден. 
Защото въпросът е ритори-
чен, а отговорът, който съ-
държа – фалшив.

Ако човек съди по факти-
те, а не по ирационалните си 
пристрастия, лесно ще види 
недостатъците на двете 
империи. Нахлуванията в Аф-
ганистан и Виетнам са дос-
татъчни, за да ни стане ясно, 
че в отношенията си с тях 
можем да бъдем само жерт-

ва. Логично се налага един 
единствен отговор на въпро-
са – „Българите”. Около този 
отговор са групирани малко-
то хора, които се опитват 
да разсъждават самостоя-
телно. Но той е начинът да 
бъдат овладени умовете им.

Ако бъде формулиран пра-
вилно, въпросът „Руснаците 
или американците?” би тряб-
вало да звучи като „Чии на-
реждания да следва българ-
ското правителство – на 
това на Русия, или на това 
на САЩ?” Тогава отговорът, 
който се налага, че „Българ-
ското правителство трябва 
да изпълнява волята на бъл-
гарския народ” звучи стран-
но – че нали нещо такова пи-
шеше в конституцията?! 
Трябва ли по села и паланки да 
се бистри въпрос, чийто от-
говор е написан черно на бяло 
в конституцията?

Налага се, защото написа-
ното в конституцията прос-
то не може да се случи.

Първо, провеждането на 
самостоятелна политика от 
страна на българското пра-
вителство е немислимо – 
всеки опит би бил смазан от 
все по-силните външни фак-
тори. Затова патриотите 
от телевизора се различа-
ват единствено по големият 
брат, на когото са избрали 
да служат.

Второ, „интересите на 
българския народ” са имаги-

нерно понятие. Една трета 
от българския народ не жи-
вее в границите на страна-
та и икономическият му ин-
терес почти не зависи от 
правителството ґ. Интере-
сите на огромното мнозин-
ство от жителите ґ са в 
пряко противоречие с инте-
ресите на огромното мно-
зинство от управляващи-
те в нея. Може ли правител-
ството да мисли за народа? 
А може ли вълци да пасат 
трева? Може, но никой не го 
е виждал.

Въпросът за „руснаците 
или американците” е безсмис-
лен. Въпросът „кого да избе-
рем” е безсмислен. Безсмис-
лени са въпросите за „нацио-
налното небе”, за „#кой”, за 
любовниците на премиера и 
за члена на Азис. Те обаче до-
минират в общественото 
пространство – от телеви-
зионния екран до масите в хо-
ремаците.

Властелините на медиите 
овладяват умовете на хора-
та, като контролират днев-
ния им ред, като поставят 
дори темите за разговор. На-
чинът да си върнем контро-
ла е да погледнем собстве-
ния си живот – да видим про-
блемите, с които се борим в 
ежедневието. Там се коренят 
истинските въпроси, които 
трябва да поставим пред 
себе си и пред околните. •

Наблюдател

Може ли 
правителството 
да мисли за 
народа? А 
може ли вълци 
да пасат 
трева? Може, 
но никой не 
го е виждал.
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„Ислямските“ държавници
Противно на внушенията на медиите, може да се спори до-
колко „Ислямска държава” е ислямска, но е доста сигурно, че е 
държава. Тя води война със световни империи, има свои гра-
ници, събира редовно данъци и безкомпромисно контролира 
населението си, част от което определено я поддържа. Има-
хме уникалната възможност да наблюдаваме нещо, което не 
се е случвало от столетия – спонтанното раждане на ново 
държавно образувание.

За новообразувания тумор трябва да благодарим на све-
товните „мироопазващи” жандарми, но и на неколцина души, 
които се нагърбиха със задачата да демонстрират открове-
ния бандитизъм в наши дни. Общото между тях е, че всички 
са били превъзпитавани в затвора или поне в армията. Сега 
те успешно прилагат наученото в килията върху управлява-
ната от тях територия. Тук ще представим настоящите 
лидери, за да видим що за хора са държавотворните мъже.

Абу Бакр ал-Багдади – настоящ халиф на ИД. Роден през 
1971 в Ирак. Прекарал почти цялата 2004 година в американ-
ски затвор. След пускането му като „незначителен затвор-
ник” създава ИД заедно с други свои съкилийници.

Абу Ала ал-Афри – велик везир на ИД. Роден около 1957-
1959 в Ирак. Избягал или пуснат от затвора през 2012. „Дяс-
на ръка” на халифа.

Абу Али ал-Анбари – емир на Сирия. Генерал-майор в армия-
та на Саддам. Неуспял емир на ал-Кайда, описван като „чове-
кът зад трона” в ИД.

Абу Муслим ал-Туркмани – емир на Ирак. Роден в Ирак в се-
мейство на туркмени. Подполковник в контраразузнаването 
при Саддам. Знае се, че е бил затворник на САЩ. Убит с дрон 
през август.

Абу Сюлейман ал-Насър – върховен главнокомандващ на 
ИД. Знае се, че е бил затворник на САЩ. 

Абу Мохамад ал-Аднани – официален говорител на ИД. Ро-
ден 1977-1978 в Сирия. Прекарал в затвора от 2005 до 2010 г.

Абу Омар ал-Шишани – роден през 1986 в Грузия. Сержант 
в грузинската армия. Прекарал 16 месеца в грузински затвор 
за незаконно оръжие. В едно интервю той обяснява: „Обещах 
на Бог, че ако изляза от затвора жив, ще отида на джихад в 
Негово име”. •

Златко

ВЕЛИКОТО ВЪДВОРЯВАНЕ

Какви „кадри“ коват затворите?
ка престъпност, която и анар-
хистите третираме като 
„нещо лошо”, е ПРОСТО БИЗ-
НЕС. В света на бизнеса, макар 
и попритисван тук и там от 
време на време, криминалният 
занаят се чувства като риба 
във вода. Взема пример от го-
лемите батковци, които нико-
га не влизат в затвора, дори и 
да са започнали кариерата си 
именно от такова заведение – 
те са твърде едри за въдици-
те на съдебната система, сла-
гат я в джоба си – с много пари 
или… точно така – с политиче-
ска власт, връх на бандитизма, 
образец за подражание. Добре 
дошли в света на криминални-
те корпорации, фирми, фирмич-
ки и техните картели! Свят 
на строга йерархия, на сурови 
правила и на една цел – ВЗЕМИ 
СВОЕТО ОТ ДРУГИЯ. Другият в 
случая винаги е и по-беззащит-
ният.

Тоест, налице е ДЪРЖАВ-
НОСТ в чистия ґ вид, незамъг-
лен от праха в очите от при-
казки за „обществен интерес” 
и „легитимност”.

Така че кандидатът „да ста-
не човек” в затворническия 
„университет” може да тупне 
пресен-пресен в лапите на по-
изтънчената мафия – полити-
ческата, на онази ґ част, коя-

то по редица обстоятелства 
се намира в панделата, и така 
да получи „квалификация” не на 
обикновен джебчия, наемен 
бияч, специалист по измами и 
други относително банални 
професии, а на „активист” на 
кауза, чиято цел е същата как-
то при обикновената мафия и 
силно порасналата ґ дъщеря, 
държавата – да граби. Актив-
истът на политическа партия 
със затворнически стаж има 
перспективи за голяма кари-
ера. Той научава не само всич-
ки тънкости на грабежа, но и 
методиката как да оправдава 
този грабеж, дори да го възпя-
ва като нещо възвишено, като 
нещо „в полза на обществото”.

В зависимост от радикал-
ността на дадената полити-
ческа идея, чиракът се издига 
до калфа в частта „как да взе-
мем НИЕ властта от тия, кои-
то я държат в момента”. Всич-
ки политици използват терор, 
но не всички го правят откро-
вено.

Затова, ако човек с идеи за 
всеобща справедливост и сво-
бода за всички се озове в за-
твора, той ще постъпва като 
анархиста бай Сашо Наков (оп-
исано в мемоарите му „Досие 
на обект №1218”) – ще агити-
ра колегите си за взаимопо-
мощ като средство за оцеля-
ване и начин за противопоста-

вяне на надзирателите. Ако ли 
новакът е като Хитлер през 
1923 г., ще съчинява „трудо-
ве”, с които да подлуди цял на-
род и да го хвърли във война 
против целия свят, та мъже-
те да изгинат от куршуми и 
снаряди на фронта, а жените 
и децата – да изгорят от бом-
би и недохранване в тила. Ако е 
като Сталин, ще попълни уме-
нията си за интриги, които ще 
приложи после, когато банда-
та му завземе властта. Ако е 
като лидерите на ИДИЛ – ожи-
вели след зверски изтезания, 
разбрали истинската сила на 
страха, – ще го използват, за 
да дърпат конците на цели на-
роди, газейки в кръв своя „прав 
път” към властта – мазничко-
то от нея за властниците, гра-
нясалата помия – за подвласт-
ните, да преглъщат и да се въз-
торгват от благодетеля!

Затворът е университет, 
но по различни „науки”. Само 
малка част от тях носят бла-
го, останалите са отрова.

КОМУ са изгодни „местата 
за лишаване от свобода”, ако 
не на властта?

И щом затворите предста-
вляват люпилня на предимно 
антиобществени елементи, 
защо обществото не ги пре-
махва, за да си спести пробле-
мите насетне? •

Златко, Шаркан
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подкрепяте, какво смя-
тате, че трябва да се на-
прави, за да бъде тя по-
бедена или поне да се на-
мали заплахата, която 
представлява за региона 
и света като цяло?

Първо, ИД е чудовище, тук 
спор няма. Ние знаем негови-
те корени – то израсна от на-
хлуването на САЩ в Ирак. Ко-
гато удряш една крехка сис-
тема с големия чук, създаваш 
куп проблеми. Един от много-
то такива проблеми, наред 
със стотиците хиляди изби-
ти, бежанците, опустоша-
ването на страната, беше 
разпалването на сектант-
ски конфликт, който дотога-
ва едва тлееше, почти не съ-
ществуваше. Оттам започ-
наха едно след друго да изник-
ват чудовища и така стиг-
нахме до ИД. Другият корен е 
най-големият съюзник на САЩ 
в региона – Саудитска Арабия, 
който години наред спонсори-
ра екстремистки джихадист-
ки групи и също така разпрос-
транява екстремисткия уа-
хабитски, салафитски вари-
ант на исляма чрез училища 
за изучаване на Корана, джа-
мии, радикални духовници и 
прочее. Всичко това се напас-
на в един момент, за да се по-
лучи ИД. Най-важното е до-
бре да се разбира – задълбоче-
ни изследвания върху нейната 
притегателна сила има дос-

татъчно. Явно става дума за 
разочаровани младежи, които 
живеят в унизителни условия, 
в нищета, не виждат смисъл 
в живота, почти не познават 
исляма, някои от тях са се по-
мохамеданчили съвсем наско-
ро, много често просто се во-
дят по акъла на връстници-
те – и това им предлага ня-
какво достойнство и надеж-
да за живота.

Тоест, вие казвате, че 
трябва да се справим с 
корените, да гледаме не-
щата в дълбочина? Съ-
гласен съм с вас и сигур-
но мнозина ще се съгла-
сят, но това не е ли в дъл-
госрочен план? В кратко-
срочен план, докато кон-
тролират територии, 
избиват йезидите, напа-
дат кюрдските градове, 
как ще ги спреш?

Какво да правиш, като из-
биват йезидите? Ще помог-
неш на хората, които спася-
ват йезидите! Само че те са 
в списъка с терористите на 
САЩ.

ПКК?
Да. Тяхна е основната за-

слуга за спасяването на йези-
дите.

Тоест, когато амери-
канците казват, че ще 
бомбардират и ще пома-
гат на различни кюрдски 
групировки, вие ги под-
крепяте? Като критик 
ги подкрепяте в този слу-
чай?

Когато действат заедно с 
кюрдите, да.

Когато военновъздуш-
ните сили на САЩ дейст-
ват заедно с кюрдите, за 
да победят ИД?

Да, доколкото помагат на 
кюрдите в така наречената 
Рожава – кюрдските части 
на Сирия. Там те отбраняват 
своите територии и явно из-
граждат, доколкото е въз-
можно в такива условия, съв-
сем прилично общество, съв-
сем различно от всичко оста-
нало в Сирия. Да, това заслу-
жава подкрепа.

Тоест, вие не сте прин-
ципно против като някои 
хора от левицата, които 
са твърдо против вся-
какви въздушни удари от 
всякакви западни стра-
ни? Казвате, че ако има 
конкретна практическа 
полза, в съюз с определе-
ни хора долу на бойното 
поле…?

Аз не съм заклет пацифист. 
Смятам, че има случаи, в кои-
то използването на военна 
сила за отбрана е оправдано.

И ИД е такъв случай?
За защита на кюрдите сре-

щу нападенията на ИД – да, 
оправдано е. Какво обаче ста-
ва? Има други групировки, кои-
то не се различават много от 
ИД – Фронтът „Ал Нусра” на-
пример. Тях ги подкрепя наши-
ят съюзник Турция, подкрепят 
ги нашите съюзници Саудит-
ска Арабия и Катар. Кюрдите 

се отбраняват и срещу тях. 
Тоест, имаме смесица…

Те не ги подкрепят от-
крито. Казват, че подкре-
пят по-умерените исля-
мистки групировки като 
Ахрар аш-Шам („Ислям-
ско движение на свобод-
ните левантинци” – б. пр.)

Факт е, няма съмнение, че 
подкрепят Фронта „Ал Ну-
сра”. А между тях и Ахрар аш-
Шам няма голяма разлика. Тур-
ция открито ги подкрепя.

В същия дебат – за под-
крепата на различните 
групировки и фракции, – 
смятате ли, че е възмож-
но да се воюва едновре-
менно срещу режима на 
Асад и срещу ИД и други-
те групировки, за които 
споменахте, или сте от 
хората, които смятат, 
че Западът трябва да за-
стане зад Асад, за да по-
беди ИД? Има ли тук „по-
малко зло”?

Режимът на Асад е чудови-
щен, но как можеш да се бо-
риш с две страни, които се 
нападат взаимно? Не става, 
няма логична стратегия. Тряб-
ва да се действа съсредото-
чено. Трябва да се изолира… 
Има отговор на въпроса какво 
да се прави с режима на Асад и 
този отговор не е да бомбар-
дираме Дамаск. Отговорът е 
съмнителен, няма голяма на-
дежда, но е само един – прего-
ворният процес. Нещата са 
прости – или казваш „няма да 

преговаряме, дайте да се из-
трепем”, или казваш „дайте 
да преговаряме, пък да видим 
какво ще стане”.

Споменахте Турция. 
Турция наскоро стана 
обект на няколко теро-
ристични нападения сре-
щу градски центрове, 
срещу туристи. Някои 
бяха извършени от ИД, 
други от ПКК, от кюрд-
ската сепаратистка гру-
пировка. Турският прези-
дент Ердоган ви нападна 
лично, като каза, че е вре-
ме „така наречените ин-
телектуалци като вас да 
решите с кого сте: с тур-
ското правителство или 
с терористите”. Вие от-
говорихте, като казахте, 
че Ердоган и Турция под-
крепят ИД. В миналото 
обвинявахте Турция, че 
води терористична вой-
на срещу кюрдите…

Той несъмнено извърш-
ва жестоки репресии срещу 
кюрдското население – както 
щете ги наричайте.

Вие как ги наричате?
Аз ги наричам убийство.
Тоест той е убиец?
Разбира се. Един дълбоко ав-

торитарен режим възражда 
политика, която през 1990-
те години беше ужасяваща. 
През 1990-те години турско-
то правителство извършва-
ше мащабен държавен теро-
ризъм – десетки хиляди уби-
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ти, хиляди опустошени гра-
дове и села…

Все пак приемате, че 
хората, срещу които се 
бори, извършват мно-
жество терористични 
актове и убийства. Не 
го отричате?

Не го отричам. Асад го-
вори същото за хората, за 
които той говори. Какво го-
ворят държавните ръково-
дители не ме интересува.

Аз питам дали сте съ-
гласни, че ПКК е извър-
шила ужасни нападения 
срещу цивилни?

Да, извършили са напа-
дения срещу цивилни. Аз не 
казвам, че трябва да дава-
ме военна помощ на ПКК. 
От друга страна, ако иска-
ме да се борим срещу ИД и 
да спасим йезидите, да спа-
сим кюрдите, не може да го-
ворим, че ще се борим сре-
щу тях.

Те са по-малкото зло?
За това не знам… Ако има 

изобщо ранглиста на зло-
то, Съединените щати и 
Великобритания са с така-
ва огромна преднина на вър-
ха, че за останалите от-
долу просто няма какво да 
говорим. Да, много зло има 
на тоя свят, но трябва да 
гледаме на света такъв, ка-
къвто е. Ако искаш да защи-
тиш кюрдите, не може да 
нападаш кюрдите.

Да поговорим за дру-
гите – турският пре-
зидент наскоро влезе в 
пререкания с Владимир 
Путин за сваления руски 
самолет в турското въз-
душно пространство. 
Вашите критици ви об-
виняват, че сте твърде 
мек с Путин. Наскоро ка-
захте, че подкрепата на 
Путин за жестокия ре-
жим в Сирия вероятно е 
грешка, но това не е им-
периализъм. Не може ли 
да се каже, че части от 
левицата имат вина за 
това, че се борят само 
с империализма на САЩ, 
но не и с руския импери-
ализъм в Близкия Изток, 
Украйна и другаде?

Думата „империализъм” 
има определено значение. 
Когато Съединените щати 
подкрепят Саудитска Ара-
бия, това не е империализъм, 
макар че е подкрепа за една 
сурова, жестока власт. Кога-
то Съединените щати под-
крепят Израел, това не е им-
периализъм, въпреки че Изра-
ел извършва зверства. Кога-
то Русия подкрепя Дамаск, 
това не е империализъм.

Какво тогава означа-
ва „империализъм”? Как-
во е вашето определе-
ние?

Определението е, когато 
разширяваш своята власт 
върху държави и територии, 
които завладяваш.

Тоест, Русия не е им-
периалистическа…

Тя завладява ли Дамаск?
Не анексира ли Крим?
Крим е нещо съвсем раз-

лично – ще говорим и за 
това, ако искате. Да се вър-
нем обаче на сваления руски 
самолет. Това беше изклю-
чително провокативен акт. 
Според Турция самолетът е 
навлязъл в нейното въздуш-
но пространство за 17 се-
кунди, преди да продължи да 
бомбардира в Сирия, където 
в крайна сметка пада. Това е 
изключително опасен акт.

От страна на руснаци-
те, или на турците?

На турците. С американ-
ски самолет. От такива 
неща може да започне голя-
ма война. Какви бяха после-
диците? Както се очакваше, 
Русия увеличи сериозно воен-
ното си присъствие в реги-
она, разположи най-модерни 
ракети, изпрати ракетоно-
сен крайцер… Не можеш да 
си играеш така.

Какво да кажем то-
гава за анексирането 
на реална територия – 
Крим?

Мисля, че анексирането 
на Крим беше престъпен 
акт, но той има предисто-
рия…

Това империализъм ли 
е? По вашето определе-
ние…

Аз не казвам, че е импери-
ализъм, когато САЩ подкре-

пят Саудитска Арабия, Изра-
ел, Гватемала и т. н.

Казахте обаче, че им-
периализъм е, когато 
анексираш, завладяваш 
територия…

Така е. Да видим все пак 
какво точно се случи. Крим 
беше предаден на Украйна 
от Хрушчов, не по волята на 
жителите на Крим…

Да, но това е било пре-
ди 60 и кусур години… 
През последните години 
границите бяха гаран-
тирани, те бяха законни 
граници.

Така е. Затова и казах, че 
е престъпен акт. Каква оба-
че е предисторията? През 
1990-91 г. Съветският съюз 
се разпадна. Възгледите за 
това, как да се процедира, 
бяха два. Първият беше на 
Горбачов: Евразийска систе-
ма за сигурност с различни 
центрове – Москва, Брюксел, 
Анкара и други. Съединените 
щати имаха друга позиция – 
да разширим НАТО. Да раз-
ширим един военен съюз до 
границите на Русия.

Ако трябва да бъдем 
честни, много от стра-
ните в региона избраха 
да влязат в НАТО – по де-
мократичен път.

Не става въпрос за чест-
ност. Какво щеше да стане, 
ако Мексико беше избрало да 
влезе във Варшавския дого-
вор? Как щяха да реагират 
САЩ?

Аз изобщо не защита-
вам действията на САЩ. 
Да говорим за действия-
та на Русия. Попитах ви 
за Путин – наистина ли 
смятате, че той прос-
то реагира на действия-
та на НАТО и няма свои 
експанзионистични ам-
биции? Да възроди сил-
ната Русия, по съветски 
тертип?

Не личи да е така… Не, не 
ми е симпатичен, не искам 
да сядам да си бъбря с него…

Но няма експанзионис-
тични амбиции, така ли?

Тези ходове са до голяма 
степен взаимосвързани. Има 
ходове от двете страни, 
които са взаимосвързани. 
Не можеш да хванеш един за 
ушите и да кажеш „ти си им-
периалист”. Има взаимосвър-
зани ходове, които са опас-
ни. Решение има – Украйна 
става неутрална. Това е ре-
шението. Край на приказки-
те за разширяване на НАТО 
и от другата страна – също. 
Самата Украйна вътре е 
плуралистична страна – тя 
може да бъде неутрална, без 
да влиза във военни съюзи – 
да си решава въпросите на 
плурализма във вътрешен 
план. Само тогава жители-
те на Крим ще имат реален 
глас. •

(следва)
Интервю на Мехди Хасан, 

Ал Джазира
23/30 януари 2016 г.
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Робот или работник?

Специалистите твърдят с 
основание, че в ерата на на-
нотехнологиите хората няма 
да изпълняват производстве-
ни функции. Но това води до 
свръхважните въпроси за ка-
питалистическото обще-
ство: могат ли иновациите 
и прогресът да доведат до 
загуба на препитание за го-
лям брой работници, пък и за 
работническата класа като 
цяло? И откъде ще идват пе-
чалбите на капитала?

Известният икономист 
Пол Кругман отговаря с „да” 
на първия въпрос. В статия в 
New York Times той сочи, че в 
някои високотехнологични ин-
дустрии роботите вече изця-
ло или почти изцяло са измес-
тили ръчния труд. Една от 
причините производството 
на дънни платки в САЩ напо-
следък да нараства е, че тази 
най-важна част от компютъ-
ра се прави вече само от ро-
боти, поради което евтини-
ят азиатски труд не е мотив 
платките да се правят в чуж-
бина. Същият процес се на-
блюдава и в много други сфе-

ри – например в преводаче-
ската дейност или в правния 
анализ – т. е. технологиите 
започват да изместват не 
само ръчния труд, но и висо-
коплатените квалифицирани 
работници от „средната кла-
са”. Кругман казва, че работ-
ническата класа е поставена 
между чука и наковалнята или 
между роботите, които я из-
местват, и капитала, който 
иска рекордни корпоративни 
печалби, без да плаща за труд.

Професорът по индус-
триална конкуренция Уи-
лям Лазоник е на противно-
то мнение. Той счита, че ав-
томатизацията на производ-
ството ще създаде повече и 
по-качествени работни мес-
та, отколкото освобождава. 
Като аргумент сочи разви-
тите икономики на Велико-
британия, Франция, Германия, 
Италия, Япония и САЩ, които 
са световни индустриални 
лидери със силна средна кла-
са. Индустриите, които про-
извеждат автоматизирано 
оборудване, също разкриват 
работни места. Напр. Япония 
е едновременно водещ произ-
водител и най-голям потре-
бител на роботика. До това 
се е стигнало по пътя на кла-
совото сътрудничество: по-

жизнено наетите японски 
работници не се страхуват 
за работните си места и по-
магат на инженерите в авто-
матизирането на заводските 
операции (както в концлагери-
те капо обслужваха кремато-
риумите). Опитът на произ-
водствената площадка води 
до подобрения и автомати-
зация и на другите сфери от 
бизнес организацията. Тоест 
автоматизацията не убива 
работните места, а дава въз-
можност компаниите да про-
извеждат сложни стоки и ус-
луги – белег за напреднала ико-
номика, в която се отварят 
всякакви нови работни въз-
можности. Например в упра-
влението на доставките: ав-
томатизираните процеси се 
нуждаят от висококачестве-
ни материали, от поддръж-
ка и подобрения на машини-
те, от управление. Така ком-
панията едновременно създа-
ва и работни места с висока 
принадена стойност, и конку-
рентни, включително по-ев-
тини стоки. Не автоматиза-
цията е проблемът – заклю-
чава професор Лазоник. Про-
дължаващата вече три десе-
тилетия ерозия на средната 
класа в развития свят е резул-
тат от непрестанното за-

криване на заводи, уволнения-
та на възрастните работни-
ци и глобализацията на трудо-
вия пазар.

В епохата на глобализация-
та обаче професорът бяга от 
глобалното разглеждане на 
проблемите, отговаряйки на 
частни въпроси с локални при-
мери. Засега, поради глобали-
зирането на трудовия, стоко-
вия и финансов пазар, „разви-
тите” страни печелят от не-
развитите или развиващите 
се. Той обаче не казва какво ще 
се случи, когато автоматиза-
цията обхване всички конку-
риращи се страни, не сочи ни-
какви конкретни данни за „от-
криващите се нови работни 
места” и техния брой. Отбяг-
ва факта, че именно автома-
тизацията ерозира и „средна-
та класа”, водейки я по стъп-
ките на изчезналите селяни и 
изчезващите наемни работ-
ници в производството и в 
услугите, и ни дава примера 
с остаряващите и оставени 
на доизживяване японски ра-
ботници, изместени от робо-
тите, без да промълви нито 
дума за младите, които из-
лизат ежегодно на пазара на 
труда, без надежда да бъдат 
назначени на мястото на пен-
сионираните.

В едно Лазоник е прав: ПРО-
БЛЕМЪТ НЕ Е В РОБОТИЗАЦИ-
ЯТА, А В КАПИТАЛА, който 
не може да печели поради лип-
сата на наемни работници и 
на купувачи, нито може да на-
мери подбуди да инвестира в 
една икономика, която повече 
„не снася златни яйца” на свои-
те собственици.

Роботите настъпват

Автоматизацията променя 
все повече сектори на ико-
номиката, но може да роди и 
сериозни социални проблеми, 
казват дълбокомъдрено „спе-
цовете”. Роботите настъп-
ват и са на път да променят 
начина на производство, паза-
ра на труда и стоките и заед-
но с тях цялата физиономия 
на буржоазната „цивилизация”.

Да вземем за пример он-
лайн магазинът Amazon. Еки-
път на магазина смята, че 
възможностите на интер-
нет и преносимите устрой-
ства ще накарат повече хора 
да пазаруват физически сто-
ки, които компанията съхра-
нява в своята комплексна сна-
бдителна мрежа от складове, 
която опасва целия свят и е 
едно от основните предим-

» » » продължава на страница 7
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за края на капитала и държавността
ства на Amazon пред други-
те интернет магазини. Еки-
път само не ни обяснява от-
къде ще дойдат купувачите 
при пълната автоматиза-
ция?

Преди седмици опитите 
на онлайн гиганта да опти-
мизира системата от скла-
дове са се издигнали на ново 
ниво –  в складовете ще има 
хора, но само в зоната за па-
кетиране (докога?). Стоките 
ще бъдат пренасяни и под-
реждани от роботи.

Роботите настъпват в 
много производства. При 
сглобяването на шестото 
поколение автомобили Golf 
например Volkswagen използ-
ва над 1600 робота, произве-
дени от германската компа-
ния Kuka и японската FANUC 
Robotics. В поточната линия 
за седмата серия Golf трябва 
да заработят още 800 робо-
та. Съвсем наскоро тези ма-
шини ще могат да бъдат при-
ложени и в други индустрии, 
като решат един от най-се-
риозните проблеми в послед-
но време, с които се сблъск-
ват мултинационални корпо-
рации като Apple – условията 
на труда във фабриките, кои-
то сглобяват техните ус-
тройства. През последните 

няколко месеца най-скъпият 
производител на електрони-
ка в света попадна в полезре-
нието на правозащитните 
организации заради експлоа-
тация на работниците в за-
водите на Foxconn – основ-
ният китайски партньор на 
компанията. Дейностите в 
подобни предприятия са иде-
ално пригодени за роботи: 
те са повторяеми, безинте-
ресни и досадни.

С повишаването на жизне-
ния стандарт в Китай и из-
граждането на вътрешен па-
зар е много вероятно част 
от многолюдните човешки 
ресурси на Народната репу-
блика също да бъдат заме-
нени с машини. Къде ще оти-

дат „освободените” стоти-
ци милиони е друг въпрос.

Скритата опасност

Разбира се, в тази нова ин-
дустриална революция е за-
ложен един фундаментален 
проблем – тя създава потен-
циал за огромна безработи-
ца. Повечето икономисти все 
още отхвърлят тази теза, 
определяйки я като лудит-
ска заблуда. Подобни страхо-
ве за безработица, предизви-
кана от технологиите – каз-
ват те, – съществуваха още 
през XIX век, когато бяха кон-
струирани първите автома-
тизирани тъкачни станове. 
Много от анализаторите по-

сочват, че досега заменени-
те от машините работници 
винаги са си намирали друга 
работа. Специално в случая с 
Volkswagen роботизирането 
на фабриките не е довело до 
големи съкращения, тъй като 
компанията има много силен 
профсъюз, в който участ-
ват близо 98% от работни-
ците, така че автопроизво-
дителят е трябвало да ги 
преназначи на други позиции 
(напр. пълнене на бездънни 
каци!). Не ни казват само как-
во ще се случи със „силата на 
профсъюза” след пенсионира-
нето на „избегналите съкра-
щенията” работници? Още 
повече, че технологиите не 
само че се развиват с висока 
скорост, но и самото разви-
тие се ускорява. В миналото 
компютрите струваха мили-
они долари и се помещаваха в 
огромни зали, а днес стотици 
пъти по-мощни устройства 
можем да поставим в… задния 
си джоб.

Данните от статистика-
та на американското бюро 
по труда показват, че през 
2011 г. седем сектора са да-
вали препитание на 44% от 
цялата работна сила в САЩ. 
Това са офис служителите, 
производството и транс-
порта, приготвянето на 
храна, строителството, до-

бивът, ремонтните дейнос-
ти и поддръжката, както и 
правната сфера. Голяма част 
от тези сектори могат и се 
преотстъпват на роботите. 
Същевременно родените от 
технологиите нови работни 
места са изключително ма-
лък брой и често изчезват 
скоро след създаването им. 
Като пример може да се по-
сочи писането на приложения 
за смартфони, което е сегаш-
ната област с най-голям бум 
на заетостта. Тези нови про-
фесии обаче изискват високи 
нива на образование, гъвка-
вост, предприемчивост и т. 
н. Повечето хора не са подгот-
вени за такива изисквания. Ця-
лата образователна система 
в развитите държави е създа-
дена след индустриалната ре-
волюция с цел да обучава за-
водски работници – същите, 
чиито работни места сега са 
на път да изчезнат. Какво ще 
правят милионите работни-
ци, заменени от машините? 
Засега никой няма отговор. 
Професии от рода на шивачи 
и обущари продължават да съ-
ществуват. Идващата пълна 
автоматизация обаче ще по-
сегне и на тях. Тогава? – От-
ново отговорът е както в Пе-
тото действие на „Хамлет”: 
Останалото е МЪЛЧАНИЕ… •

(следва)
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ЗАЩО ДА ЗАВЕДЕМ ПРИЯТЕЛЯ СИ

„Гео“ на Добчев

Постановката „Гео” в Народ-
ният театър беше отразена 
в „Свободна мисъл” неласка-
во, но справедливо. Тук обаче 
искам да кажа няколко добри 
думи за нея и по-важно – да 
ви посъветвам да заведете 
приятелите си да я видят.

Преди всичко, текстът 
на пиесата е в огромната 
си част компилация от кни-
гата на Христо Карастоя-
нов, гарнирана с текстове 
от Гео Милев и тънки режи-
сьорски подправки. Тя обаче е 
изпуснала най-силната стра-
на на книгата – неусетни-
ят паралел между трагедия-
та, разразила се преди близо 
век, и днешното, изпълнено 
с тиха безчовечност време. 
Карастоянов постига това с 
приземяването на героите, с 
превръщането на портрети-
те от стената в живи обра-
зи на хора, всеки със своите 
обикновени човешки недос-
татъци, чиято значимост 
се корени в забележителна-
та им човечност. У Добчев, 
напротив, този паралел с ми-
налото, с реалните събития, 
е отнет, може би съзнател-
но. Характерите на героите 

са поставени в съвременен 
контекст, може да се каже, 
че са откъснати от исто-
ричността дори фактологи-
чески. Те безспорно пасват 
на съвремието ни. Олекват 
обаче откъм аргументи, ос-
тават да висят във време-
то както всяко лишено от 
историчност разбиране – 
като едно „може би”.

Без да съм специалист по 
изкуството, ми се струва, 
че модернизмът няма много 
общо с истерията. Не нами-
рам обяснение на режисьор-
ското решение за „истери-
зиране” на голяма част от 
героите. Ако това е начи-
нът да стане Гео Милев сми-
лаем днес, струва ми се, че 
жертвата е прекалено голя-
ма. Съмнителното решение 
обаче не прави режисурата 
по-малко майсторска – не-
съмнено Добчев е майстор 
в разговора със зрителя, във 
внушаването на впечатле-
ния. Вероятно изборът му на 
похвати, понякога граниче-
щи с фарс, е сам по себе си 
експеримент в своего рода… 
постмодерен модернизъм.

В книгата на Карастоянов 
анархизмът е невидимият 
движещ мотив, творческа-
та сила, която разгръща сю-
жета. Без да представя или 
тълкува анархистическото 
учение, той разкрива пориви-
те и мощта му чрез дейст-
вията на героите си. Без да е 

заявено изрично, идеите, но-
сени от тях, създаващи фа-
булата, имат своето въплъ-
щение в учението на анар-
хистите. В пиесата анархи-
змът е бледа част от фона 
на човешката драма. От 
всички въпроси на това бо-
гато учение е представен 
само конфликтът между чо-
веколюбието и нуждата от 
самозащита.

Всъщност Добчев не по-
знава нито анархизма, нито 
анархистите. Вероятно 
за това го е превърнал от 
двигател, в трансмисия на 
действието. Това не пречи 
да постигне целта си – да 
постави пред зрителите въ-
проса за натиска на власт-
та върху твореца. Доколко-
то този въпрос е актуален 
и днес, доколкото анархи-
стите могат да предста-
вят своя позиция по него, пи-
есата може да ни помогне да 
достигнем до хората. Малко 
са средствата, с които да 
свалиш гарда на съвремен-
ния човек пред подобен въ-
прос. Пиесата е аргументи-
рано и въздействащо обви-
нение в терор срещу власт-
та. Не фашистката или ко-
мунистическата, а държав-
ната власт. Ако искаме да 
отправим това обвинение 
пред свой приятел, тази пи-
еса е добро средство да дос-
тигнем до сърцето му. •

Златко
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НЕЩАТА С ИСТИНСКИТЕ ИМ ИМЕНА

Речник на подменени или манипулирани понятия

Армия – въоръжените сили на 
една държава; преносно: голя-
ма група хора, обединени по 
някакъв признак („армията на 
безработните”); йерархична 
система, създадена за напа-
дение, убийства и плячкосва-
не, въоръжена бюрократична 
институция. Всяка армия по 
света поне веднъж е била из-
ползвана срещу гражданите 
си, които я изхранват. Почти 
никоя армия не е защитила на-
рода си от произвола на пра-
вителството. Освен като ин-
струмент за междудържавен 
бандитизъм, армията е пред-
назначена да възпитава удоб-

ни за управление, еднотипно 
мислещи индивиди. Анархич-
ното общество няма нужда 
от армия.

Бюрокрация – системата 
на всяко държавно управление, 
което се характеризира с го-
ляма власт на администра-
тивните чиновници, с отда-
ване голямо значение на фор-
малностите и пренебрегване 
на човечността. Всеки бюро-
крат осъзнато или инстинк-
тивно спазва три правила: 
гледай своя интерес, слушай 
началството, пази си задника. 
Анархията няма нужда от бю-
рокрация.

Война – политика с други 
средства, организирано ма-
сово убийство и разрушения, 
в което обичайно престъпно 
поведение се смята за герой-
ство, освен ако героят не е от 
губещата страна. Войната 
между държавите винаги пре-
следва изгодата на държав-
ниците и техните спонсори, 
бизнеса. Справедлива е само 
онази война, която завършва с 
повече придобита реална сво-
бода за хората, отколкото са 
имали преди да загърмят пуш-
ките. Пример за война, която 
не свършва – класовата, бога-
тите я водят срещу бедните 
по всяко време, като отказ-
ват на противника си право-
то да се съпротивлява.

Глобализация – модерно-
то название на колониализма, 
амбициран да погълне цялата 
планета („глобус”). В реклами-
рания си сега вид е удобна мно-
го повече за бизнеса и полити-
ката, отколкото за обикнове-
ните хора без специални уме-
ния, със скромно имущество 
и доходи. Анархизмът също 
се стреми към глобалност, 
но параметрите на анархиче-
ския „глобален свят” се опре-
делят именно и изключител-
но от волята на „обикновени-
те” хора.

Данъци – узаконен рекет, 
който държавата взема, уж 

за защита на гражданите, за 
създаване условия за добър 
живот чрез ред услуги – юри-
дически, административни, 
надзорни и т. н. Дори при най-
коректно поведение на дър-
жавата обаче, качеството 
услуги не отговаря на запла-
щането, а неплащането на 
данъци се наказва като пре-
стъпление. Без данъци няма 
държава. Плащането на данъ-
ци е съучастие в произвола на 
държавата срещу граждани-
те. Който гордо се изтъква 
като „честен данъкоплатец”, 
е представител или на приви-
легированото, или на малоум-
ното съсловие (или и на две-
те).

Експлоатация – основата 
на всички досегашни полити-
чески и икономически систе-
ми, отнемане на плодовете 
на чуждия труд, използване 
на безизходицата на мнозин-
ството да продава труда, 
времето и избора си. Либе-
ралната пропаганда смята 
експлоатацията за „норма-
лен фон”.

Корупция – коренът и пло-
довете на всяка държавност, 
на всяка власт; форма на биз-
нес, покупко-продажба на ус-
луги, което я прави неизкоре-
нима. Правителствата и не 
се опитват да я премахнат, 
а само да я „контролират”, 

като дори узаконяват някои 
нейни прояви – например ло-
бирането.

Реформа – актуално: ими-
тация на промени, изстисква-
не на последни резерви от да-
ден обществен модел, така 
че да бъде търпим за народа, 
оставайки същия. Истинска 
промяна носи РЕВОЛЮЦИЯТА, 
а реформите се опитват да 
я предотвратят или отло-
жат. Реформи в рамките на 
реален революционен процес 
обаче са търсене на най-под-
ходящите за народа решения 
и практики.

Тълпа – управниците чес-
то наричат така народа. 
Струпване на хора, които 
слабо или никак не се позна-
ват и нямат установени от-
ношения помежду си, поради 
което тълпата реагира ин-
стинктивно, а не разумно, по-
датлива е на внушения и умее 
да взема рационални общи ре-
шения. Обратното на тълпа 
е ОБЩЕСТВО, общност – хо-
рата и навиците им за взаи-
модействие при различни си-
туации. Всяка общност, овла-
дяна от паника, се превръща 
в тълпа. Държавата поддър-
жа обществото в състояние 
на тълпа във всички сфери, в 
които не разполага с лостове 
за влияние над установените 
междучовешки връзки. •

КОИ СМЕ

„По какво се различавате?“
При репортажи и интервюта 
често се мярка, пряко или за-
воалирано, питането „що за 
хора сте? с какво сте различ-
ни?”

Анархистите НЕ СМЕ по-
различни от „обикновените” 
хора. Може би само с мънич-
ко повече късмет, за лични ка-
чества не съм сигурен, колко-
то и основания да имам, кол-
кото и ми се иска да е тъй.

Късмет да получим малко 
по-широк кръгозор, късмет 
да попаднем на правилните 
хора или книги (демек, пак на 
хора, в книгите е написаното 
от тях, изливаното от душа-
та) – с тяхна помощ изразява-
ме по-ясно на идеите си.

Всички – хайде, поне огро-
мна част от човечеството 
(единият процент, който е 
богат колкото всички оста-
нали, или шейсетината хубо-
стници, притежаващи толко-
ва, колкото всички признати 
за бедняци по света – тези 
ги изключете от формула-
та) – изразяват недоволство 
от общественото устрой-
ство – и съответно заявяват 
желание за „по-добър живот”.

Ние, анархистите просто 
по-отчетливо – и явно твър-
де „крайно” за някои вкусове – 
посочваме източника на про-
блема на проблемите.

Освен това по-категорич-
но описваме този „по-добър 
живот” – състояние, с какво-

то според нас трябва да раз-
полагат ВСИЧКИ хора, вмес-
то, както досега и както пре-
ди, единствено ограничен 
кръг да се радва на благото.

Смятаме, че това е въз-
можно, че производителни-
те сили на земното населе-
ние притежават нужния ка-
пацитет. Значи, задачата 
на обществото е да осигури 
ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП 
на всяка личност до нещата, 
които дефинират понятието 
„по-добър живот”.

Дали обаче отделно взет 
човек ще е щастлив, това е 
ЛИЧНО, това изисква ЛИЧНИ 
усилия и, ако щете, нагласа. Не 
планираме да се борим за на-
сила вкарване в щастие.

Но настояваме да ПРЕДОС-
ТАВИМ УСЛОВИЯТА, върху кои-
то всички люде могат да стъ-
пят, за да МОГАТ ДА СИ ПОЗ-
ВОЛЯТ да бъдат щастливи – 
което ще рече и по-човечни 
в отношенията си. По-човеч-
ни – подчертавам.

Ето с това сме „различни”.
Разполагаме с набор прин-

ципи и мотив да ги отстоява-
ме. Тоест, същите сме като 
всякакви други политически 
активисти.

Само дето „другите поли-
тически активисти” залагат 
на стари ястия в нови опаков-
ки.

Ние пък държим новото на-
истина да е НОВО.

При все че то не е голяма 
небивала новост – анархични 
са всички естествени човеш-
ки връзки, спонтанната вза-
имопомощ, нагласата за спо-
гаждане, вместо скарване; из-
мисляне начини нещо да бъде 
за обща полза, вместо загра-
бване парче от рая и, пазейки 
го от „завистници”, зорлем да 
го сведат до концлагер – сту-
дени бараки за затворници и 
пищни сараи за надзирател-
ското началство.

Ама „не е ли наистина 
твърде крайно?” – питат 
обикновено красиво гримира-
ните репортерки, когато в 

интервюто речем нещо от 
написаното по-горе. Или пък 
възкликне някой коментатор 
в потока на Фейсбук под пуб-
ликация на наша статия: „Абе 
това вашето си е чист кому-
низъм, олеле! Не, не искам!”

На изписаните госпожи-
ци ще кажа, че „крайното” в 
случая е единствен изход. 
Ако госпожиците надебеле-
ят, „умереното” решение за 
тях е да се въртят в среда на 
още по-дебели или да се обли-
чат така, че да ИЗГЛЕЖДАТ 
стройни, но носи ли им удо-
влетворение това? Тц. Напро-
тив, втурват се по диети, 
фитнеси, тормозят канта-
ра в банята, себе си и своите 
близки, като целта на всички 
тези напъни е да влязат в же-
ланите елегантни телесни 
габарити – туй не е ли „край-
но”, момичета? Защо тога-
ва недоумявате, че вместо 
запудряне на недъзите ние, 
анархистите, предпочитаме 
отстраняването на тези не-
дъзи от лика на човешкото 
общество? Пъпката, и напуд-
рена, пак е пъпка. Или я махаш, 
миеш си редовно лицето, сме-
няш режима на хранене, ако се 
налага, лекуваш кожата си – 
или трупаш връз цирея пласт 
подир пласт фон дьо тен, до-
като не почне да пада като 
парчета варна мазилка от 
стар коптор. „Истина по сре-
дата” тук липсва. Или – или.

На коментаторите с мно-
го време, бърз интернет и 
маса свободно време за уби-
ване ще отговоря, че „оле-
ле” е тъкмо капитализмът; 
ще се поинтересувам какво 
именно не им уйдисва в ко-
мунистическия принцип „все-
киму според потребности-
те” – нима искат да ползват 
само колкото са „заслужили”? 
Пред кого са заслужили? С 
какво? Ще ги приканя все пак 
да помислят логично, колко-
то и трудно да им се стру-
ва неопитали: след като ко-
мунизмът ПО ДЕФИНИЦИЯ е 
общество БЕЗ държава, БЕЗ 
класи, БЕЗ принуда и експло-
атация – откъде накъде ще 
наричат „комунизъм” онази 
диктатура на партократи, 
виреела у нас под властта 
на БКП, помазана на българ-
ския трон от Кремъл? И пак 
ще попитам: харесва ли им да 
живеят така, както живеят 
четирима от всеки петима 
граждани на РБ?

Та, да не прекалявам с при-
казките – с това се различа-
ваме, че поставяме точните 
въпроси и не търсим начин да 
избягаме от точните отго-
вори, само понеже изискват 
от нас прекомерни усилия.

Другото е от лукавия, 
дето го набедихте за всички 
злини по света, за да кръшка-
те от поправянето им. •

Хасан Девринджи

поставяме 
точните 
въпроси 
и не 
търсим 
начин да 
избягаме 
от точните 
отговори
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Февруарски годишнини
Преди 470 години умира „не-
победеният еретик” Мартин 
Лутер, инициаторът на Ре-
формацията. Именно на про-
пукването на практически 
монополната идеологическа 
власт на Църквата в рамки-
те на Западноевропейския 
свят дължим всички пости-
жения на съвременната циви-
лизация, макар че днешни иде-
олози се опитват да изкарат 
прогреса следствие на „хрис-
тиянските ценности”. Само 
че, ако не друго, то Лутер е 
доказал с живота си, че „ре-
формираната” религия е също 
толкова алчна да подчинява 
умове и постъпки, колкото и 
нереформираната. Боговер-
ските окови, наложени вър-
ху човешкия разум, били едва 
разхлабени, но не паднали, а 
напоследък дори опитват да 
се стягат. 

През 1846 г. в североиз-
точните провинции на Авс-
тро-Унгарската империя, на-
селени с поляци, избухва Га-
лицийското въстание. Селя-
ните с голяма жестокост 
избиват аристократите зе-
мевладелци, изгарят или раз-
грабват имуществото им. 
Имперските въоръжени сили 
бездействат, докато озве-
рените бедняци не унищожа-
ват множество участници в 
дворянското движение за не-
зависимост на Полша. Щом 
кланетата приключват, жан-
дармерията пристига на мяс-
тото на „размириците” и с 

оръдия натиква простолюди-
ето обратно в копторите – 
то вече било свършило рабо-
тата си на неволен башибо-
зук. Отнетото имущество е 
върнато на наследниците, ло-
ялни към императора.

Преди 160 години в Осман-
ската империя е издаден Ха-
тихамаюнът – султански 
указ за изравняване на права-
та на всички религии и етно-
си, гарантиране на достъпа 
на „неверници” към заемане 
на държавни и дори военни 
длъжности. Чрез тези рефор-
ми, провалени впрочем от са-
ботажа на бюрокрацията, съ-
противата на ходжите и не-
вежеството на ислямското 
население, империята се оп-
итвала да се застрахова от 
задаващия се разпад.

На 21 февруари 1916 г. за-
почва Вердюнската битка, 
траяла до декември и отне-
сла в отвъдното над един ми-
лион души. Без никакви сери-
озни тактически и страте-
гически предимства за никоя 
от воюващите страни.

По същото време е пуб-
ликувана статията на Карл 
Шварцшилд, която предсказ-
ва съществуването на ас-
трономическия обект „черна 
дупка”.

През 1936 г. в Испания се 
провеждат избори, спечелени 
от коалиция на леви партии. 
Събитията се ускоряват, ре-
форматорските методи бър-
зо стигат до предела на въз-

можностите си – системата 
не може да бъде променена в 
рамките на приетите от са-
мата нея закони, по-ната-
тъшното развитие може да 
бъде само революционно. То 
обаче се бави заради нереши-
телността на „левите сили”. 
Само силите на реакцията на-
пълно осъзнават какво ще им 
костват промените, затова 
през лятото вдигат метеж, 
на който народът отговаря с 
революция.

В същия месец и година 
Нилс Бор предлага модел на 
атомното ядро.

Преди 70 години в Бомбай 
започва въстание на индий-
ци, служещи в колониалния во-
енен флот.

В Кайро, Египет е проведе-
на масова манифестация по 
призив на Националния коми-
тет на работниците и сту-
дентите, след което прави-
телството забранява със за-
кон стачките и пропаганда-
та на леви идеологии.

Официално е представен 
първият електронен цифров 
компютър ЕНИАК.

През 1956 г. военните в 
СССР успешно изпробват ба-
листична ракета с ядрена 
бойна глава, а французите 
в Алжир излизат на демон-
страция в подкрепа на коло-
ниалния статут на страна-
та.

На 25 февруари при затво-
рени врати на последното 
заседание на ХХ конгрес на 

КПСС Никита Хрушчов про-
чита доклада си за „култа 
към личността”, който раз-
обличава управлението на 
Сталин. Този доклад закич-
ва Хрушчов със „славата” на 
реформатор и „борец срещу 
диктаторските методи”, но 
в меката ръкавица на дема-
гогията е скрит същият нок-
тест и безмилостен юмрук 
на болшевизма – и през есен-
та Унгария изпитва тежест-
та му.

Преди 50 години е осъ-
ществено първото меко ка-
цане на безпилотен апарат 
върху Лунната повърхност. 
Сондата „Луна-9” предава па-
норамна снимка.

Флотилия съветски атом-
ни подводници тръгва на око-
лосветско плаване без изплу-
ване и го завършва за месец и 
половина.

Преди 30 години Халеева-
та комета достига най-го-
лямо приближаване до Слън-
цето, това е второто ґ по-
явяване във вътрешните об-
ласти на Слънчевата систе-
ма през миналия век. Следва-
щото ґ посещение се очаква 
около 2062 г. – единствено за 
текущия век.

В орбита са изведени пър-
вите модули на най-военизи-
раната в историята на кос-
монавтиката станция, без-
очливо наречена „Мир”.

Американският сенат ра-
тифицира международна кон-
венция за преследване за ге-

ноцид. От подписването на 
този документ през 1948 г. 
до влизането му в юридиче-
ска сила на територията на 
САЩ изминават 37 години.

През 1996 г. завършва най-
дългата обсада на град през 
ХХ век – блокадата на Сара-
ево, 1395 денонощия.

Френският президент обя-
вява отмяна на задължител-
ната военна служба.

Преди 10 години се изо-
стря скандалът с карикату-
рите на пророка Мохамед, 
масови протести в страни с 
ислямска идеология.

Заради истерията с кари-
катурите минава незабеле-
жимо едно впечатляващо ас-
трономическо събитие – по-
редна експлозия на звездата 
RS от Змиеносец. Отдалече-
на на 5000 светлинни години 
от Земята, тя е избухвала на 
всеки 20 години, наблюдавана 
от хората през 1898, 1933, 
1958, 1967, 1985 и 2006. При 
взрива тази двойна звезда 
(червен гигант и бяло джу-
дже) превишава светимост-
та на нашето Слънце 100 хи-
ляди пъти.

Земните жители обаче 
предпочетоха да се карат и 
убиват заради безвкусни ри-
сунки. Така по-лесно преглът-
наха величието на реалната 
Вселена и собственото си 
нищожество, още по-нищож-
но заради нищожните дела, с 
които се занимават в собст-
вена вреда. •

99 ГОДИНИ ОТ ФЕВРУАРСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Торпилираната революция
Прословутата Велика октом-
врийска социалистическа ре-
волюция (ВОСР) от 25 октом-
ври по стар и 7 ноември по нов 
стил, проведена от болше-
виките, които в оня момент 
нямат и двайсетина хиляди 
души – по-малко от 0,14% спря-
мо целокупното руско населе-
ние, –  е наистина перфектно 
спретнат държавен преврат. 
Наименованието на тази ре-
волюция е целесъобразна из-
мишльотина на садиста то-
варищ Сталин, който в края на 
30-те години на 20-ти век за-
меня с „Велика октомврийска 
социалистическа революция” 
другите дотогавашни назва-
ния на това историческо съби-
тие: „Октомврийски преврат” 
и „Пролетарска революция”.

В резултат на победната 
Февруарска антимонархиче-
ска революция през 1917 г. цар-
ското самодържавие е вече 
детронирано. Дори след взи-
мането на властта от болше-
виките, в избраното Учреди-
телно събрание те имат едва 
25% от депутатите, а есери-
те – 50%, поради което събра-
нието бива разтурено. Въоръ-
женият преврат се ръководи 
от Лев Троцки, който на 25 ок-
томври 1917 г. е член на ЦК на 
болшевишката партия, в коя-

то се е влял със своята фрак-
ция – межрайонци. Моментал-
но е сформирано първото „съ-
ветско правителство”, което 
установява в бившата вече 
царска империя  марксистка-
та доктрина, уж бленувана 
от експлоатираните труде-
щи се: диктатурата на про-
летариата. До голяма степен 
ВОСР е вдъхновена от кайзеро-
ва Германия, за да бъде елими-
нирана Руската империя като 
основен противник в бушу-
ващата вече четвърта годи-
на Първа световна война. Гер-
манският пръст в случилите 
се исторически събития ярко 
личи и от публично известни-
те меродавни документал-
ни факти, а именно, че на 10 
март (23 март н. ст. ) 1917 г. 
германският държавен секре-
тар Цимерман спешно теле-
графира на своето правител-
ство, че „ръководни руски ре-
волюционери биха искали да се 
върнат в Русия през германска 
територия”. В депешата из-
рично пише, че това безспор-
но съответства на висшите 
германски държавни интереси 
и настоятелно се апелира не-
забавно да се издаде такова 
разрешение. Така в два пломби-
рани военни вагона болшевиш-
кият вожд Ленин и тайфата 

му от съмишленици-болшеви-
ки пристигат в Петербург на 
3 април (16 април н. ст.) 1917 г. 
Нещо повече – Лениновата 
болшевишка кохорта е щедро 
финансирана от кайзеровата 
хазна с над 75 милиона злат-
ни марки за предстоящите си 
революционни мероприятия. 
Организираният от болшеви-
ките октомврийски пуч е фе-
номенално успешен. Временно-
то правителство, съставено 
от есери и кадети, е свалено 
от власт и веднага е сформи-
рано болшевишко правител-
ство на Народните комиса-
ри, начело с Ленин. На 3 март 
1918 г. Руската република под-
писва Брест-Литовския мирен 
договор с Четворния съюз – 
Германия, Австро-Унгария, Ос-
манската империя и Бълга-
рия, – с който губи огромни 
територии. Именно благода-
рение на този мирен договор 
болшевиките се задържат на 
власт и по-късно надделяват 
в Гражданската война – 1918-
1921 г. – над монархистите и 
националистите. Този болше-
вишки триумф обаче се оказва 
гибелен за всички автентич-
ни революционери, за револю-
ционно настроения руски про-
летариат и вече разбуненото, 
многобройно селячество, сред 

което с неотразима сила въз-
кръсва бунтовния порив на не-
покорните казаци Стенка Раз-
ин и Емелян Пугачов. Така през 
пролетта на 1918 г. (11 и 12 
април) болшевишките влас-
тодръжци без никакъв повод 
решават издъно да ликвиди-
рат всички анархистки орга-
низации и с неописуема безпо-
щадност избиват с картечен 
и артилерийски огън в Мос-
ква и в другите големи руски 
градове хиляди анархисти. Ре-
дът на левите есери идва през 
юли 1918 г. – те са в правител-
ството на Ленин до подписва-
нето на Брест-Литовския ми-
рен договор през месец март. 
Реакцията на есерите не за-
къснява – те провеждат реди-
ца терористични актове сре-
щу видни болшевишки функ-
ционери, като особено ярко 
се откроява револверната 
стрелба от 30 август 1918 г. 
на есерката Фани Каплан сре-
щу митологизирания болше-
вишки лидер Ленин...

Безочливото болшевишко 
вероломство се оказват на-
истина необятни! След като 
анархокомунистът Нестор 
Махно безкористно помага на 
тъй наречената Червена ар-
мия да разгроми напълно бели-
те генерали Деникин и Вран-

гел, изведнъж той се оказва за 
болшевишките властолюбци 
най-обикновен бандит, който 
трябва на всяка цена да бъде 
окончателно ликвидиран. Съ-
щевременно болшевишкият 
режим лансира в държавните 
структури и ведомства не-
въобразими авантюристи и 
криминализирани до мозъка 
на костите престъпници. По-
казателен е казусът с масти-
тия руски аристократ Михаил 
Андроников – княз, титулярен 
съветник, служил в коскоджа-
мити имперския царски Депар-
тамент за православна духов-
на дейност и други религиозни  
чуждестранни изповедания, а 
също така и висшестоящ чи-
новник относно някои твърде 
специфични „особых поручений 
при обер-прокуроре Синода” 
(1914-1917 г.), както и интимен 
душеприказчик на главолом-
но-развратния авантюрист и 
сексуален психопат Григорий 
Распутин. На 9 януари 1917 г. 
Андроников бива обвинен за 
шпионаж в полза на вражеска-
та кайзерова Германия и дис-
кретно заточен нейде из дъл-
боката провинция. Временно-
то правителство го опандиз-
ва в Петропавловската кре-
пост. Веднага подир ВОСР Ле-
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Торпилираната революция
нин и Дзержински го назнача-
ват за началник на ЧК в Крон-
щад! Волю-неволю съветската 
власт го осъжда на разстрел 
през 1919 г. заради почти драс-
тично-публичното вземане на 
огромен подкуп (интересно за 
какво ли?) от над два милиона 
златни рубли... Симптомати-
чен факт е, че почти цялото 
ръководство на РСДП-болше-
вики, сътворило ВОСР, се със-
тои от какви ли не авантю-
ристични персони, класифици-
рани като бамбашка „профе-
сионални революционери” от 
дворянско, помещическо или 
дребнобуржоазно потекло. В 
това ръководство няма кьор-
ав пролетарий, сиреч промиш-
лен работник! Като вещ опера-
тивен диригент на ВОСР се из-
явява безподобният фанфарон 
Лев Троцки, виден пълководец и 
командир на новосъздадената 
Червена армия. В първото съ-
ветско правителство, гръмко 
афиширано като някакъв ми-
тичен Съвет на народните ко-
мисари, от кумова срама при-
съства само един автентичен 
работник – наркомът на тру-
да Александър Шляпников – во-
дач на най-големия профсъюз 
на работниците в Съветска 

Русия през 1919-1921 г., чия-
то съдба е твърде незавид-
на. През 1933 г. безпардонно 
го изключват от параноично-
всевластната Всесъюзна Ком-
партия-болшевики (ВКП-б), на-
тикват го в концлагер, къде-
то и мърцина загива. Всуе ос-
тават усилията на бившата 
едромащабна дворянка и още 
по-едромащабна болшевичка 
Александра Колонтай (щерка 
на търновския губернатор от 
1878-79 г. генерал Домонто-
вич), която внушава на Шляп-
ников донкихотовската идея 
за учредяване в СССР на някак-
ва Работническа опозиция, от-
стояваща стриктно изконни-
те работнически интереси, 
да му помогне по някакъв на-
чин. Когато шефовете-кръ-
волоци на човекоизтребител-
ните съветски служби Ягода, 
Ежов и Берия включвали Колон-
тай в списъците за репресира-
не, Сталин винаги я отмятал 
без никакво колебание, моти-
вирайки се, че тя била най-кра-
сивата женщина, която някога 
изобщо са сапикасвали очите 
му и било ачик истинско злоде-
яние да се затрива „такая пре-
лесть”. Ето как Колонтай, за-
ради чаровния си сурат и сек-
сапилно телосложение, благо-
получно доживяла до осемде-

сетгодишна възраст и почина-
ла изобщо неопандизвана на 9 
март 1952 г., година преди да 
се гътне кръвожадният бол-
шевишки тиранин...

За бойците от авангарда на 
революцията като Кронщад-
ските моряци три години и по-
ловина са предостатъчни, за 
да проумеят измамата. Имен-
но те фактически извършват 
тъй наречената ВОСР, като 
превземат Зимния дворец на 
честваната и до днес дата, 
начело с пламенния анархист 
Анатолий Желязников. Все пак 
Желязников може би донякъ-
де има късмета да загине през 
юли 1919 г. в люта бран с Дени-
киновите белогвардейци и не 
дочаква кървавата болшевиш-
ка разправа с неговите братя 
революционери.

Болшевиките никога не са 
имали афинитет към някаква 
демократично-съветска, об-
щонародна система. Съвети-
те на работниците, селяните 
и войниците за тях са конюнк-
турно, прагматично средство 
да се докопат до властта, за 
да я ползват по безпределно 
деспотичен начин. Демагогия-
та им стига до извратени по-
литприйоми, като дори афиши-
рано наименуваха и създадена-
та от тях свръхтоталитар-

на държава със словосъчета-
нието Съветски съюз! Имен-
но Ленин и най-читавият му, 
перманентно-властолюбив 
адепт Йосиф Сталин – през 
1922 г. вождът на ВОСР лично 
го назначава, по-точно коро-
нясва, за генерален секретар 
на ВКП-болшевики – изфабри-
куват чудовищната репресив-
на партком-чиновническа йе-
рархия, която тутакси се пре-
върна в гробокопач на Руската 
социална революция. Болше-
визмът със сатанинска пер-
фидност успява да камуфлира 
своите сатрапски прищевки 
зад псевдо-революционната 
марксистка фраза „диктату-
ра на пролетариата”, която в 
конкретния казус вече се е пре-
върнала в диктатура на пар-
тийната номенклатура и съ-
ответния болшевишки вожд, 
особено като се има предвид, 
че идеята за „съветите” и 
така наречената „пролетар-
ска диктатура” са абсолютно 
несъвместими понятия. Така 
впоследствие се пръква кул-
тът към Сталин, засенчил по-
добните култове към римски-
те императори, Чингис хан, Та-
мерлан и тем подобните ти-
ранични изверги. На практика 
съветската обществена сис-
тема осъществява мащаб-

на рефеодализация в бившата 
царска империя и своеобраз-
на реставрация на едно моди-
фицирано крепостничество – 
„освободените” през 1861 г. 
руски селяни са отново закре-
постени в повсеместно сфор-
мираните колхози и совхо-
зи. Селяните нямат право да 
сменят своето местожител-
ство, а и не притежават пас-
порти и не могат да пътуват 
из страната, камо ли да ходят 
в чужбина. Едва през 1974 г. съ-
ветската власт става каил да 
удостои съветските мужици 
със заветните за тях паспор-
ти. Сходно е дереджето и на 
работниците, които не могат 
да напускат фабриките и заво-
дите, където работят. Прак-
тически цялото население на 
СССР е закрепостено върху 
държавната територия и не 
може да излиза зад граница. Съ-
ветската държавна система 
съдържа и робовладелски соци-
ални компоненти. Милиони ка-
торжници от ГУЛАГ полагат 
робски, денонощен, безплатен 
труд на безброй стопански 
обекти, като Беломорканал, 
БАМ, електроцентралите, за-
водите, язовирите, сибирски-
те рудници. •

(следва)
Марин Караиванов-Макар
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Един разкаял се болшевик за Кронщад
Статията на А. Цилига „Кронщад-
ското въстание и съдбата на Ру-
ската революция” е публикувана 
във в-к Révolution Prolétarienne 
№ 278 от 10 септември 1938 г. 
Авторът Анте или Антон Цилига 
(1898-1992) е от ръководителите 
на Югославската компартия и пред-
ставител на ЮКП в Коминтерна в 
Москва. През 1929 г. той, както и 
болшинството от югославското 
ръководство, застава на страна-
та на Лявата опозиция. Арестуван 
през 1930 г., прекарва три години 
в тюрмата и две и половина в Си-
бир, след което е екстрадиран от 
СССР. По-късно се разочарова от 
троцкизма и застава на страната 
на левите комунисти. Завършва 
като социалдемократ.

Кореспонденцията между 
Троцки и Венделин Томас (един 
от лидерите на движение-
то на немските моряци през 
1918 г., понастоящем член на 
американската комисия за раз-
следване на московските про-
цеси) за мястото на кронщад-
ските събития от 1921 г. в ис-
торията предизвика истин-
ска международна дискусия, 
което доказва важността на 
проблема. Днешният интерес 
към Кронщад не е случайност: 
аналогията или даже пряката 
връзка между това, което ста-
на преди седемнадесет годи-
ни в Кронщад, и неотдавнаш-
ните процеси в Москва е оче-
видна. Днес сме свидетели на 
убийството на вождовете на 
Октомврийската революция, 

а през 1921 г. бяха унищожени 
масите, извършили тази рево-
люция.

Ако днес е възможно да без-
честят и унищожават вождо-
вете на Октомврийската ре-
волюция и това не предизвик-
ва ни най-малък протест, то е 
защото самите тези вождове 
заставиха с оръдейни изстре-
ли да замълчат моряците на 
Кронщад и работниците в цяла 
Русия. Отговорът на Троцки на 
Венделин Томас, за съжаление, 
показва, че той, който наред 
със Сталин е един от все още 
живите вождове на Октом-
ври, смазали Кронщад, отказ-
ва да разгледа обективно ми-
налото. Нещо повече, със своя-
та последна статия „Шумът 
около Кронщад” той увелича-
ва още повече пропастта, коя-
то зее между него и трудещи-
те се маси: след като заповя-
да да ги разстрелят в 1921 г., 
днес той смее да описва хора-
та от Кронщад като „напълно 
деморализирани типове с кон-
тешки панталони „клош” и при-
чески на сутеньори”.

Не! Основавайки се на та-
кива обвинения, от които на 
сто крачки се разнася воня-
та на бюрократичното висо-
комерие, е невъзможно да на-
мерят приложение уроците 
на великата руска революция. 
За да определим влиянието на 
Кронщад върху съдбата на Ре-
волюцията, избягвайки всякак-
ви лични въпроси, трябва да съ-
средоточим своето внимание 

върху три фундаментални въ-
проса:

1. В каква атмосфера започ-
на Кронщадският метеж?

2. Какви бяха целите на 
това движение?

3. С помощта на какви сред-
ства въстаналите се опитаха 
да постигнат тези цели?

Масите и бюрокрацията в 
1920-1921 г.

Днес всички са съгласни, че 
през зимата на 1920-1921 г. 
Руската революция преживява 
особено критичен момент: на-
стъплението в Полша завърш-
ва с поражение под Варшава, 
никаква социална революция 
в Западна Европа така и не се 
разразява, Руската революция 
остава в изолация, гладът и 
разрухата обхващат цялата 
страна, угрозата от буржоаз-
на реставрация тропа на вра-
тата на революцията. В този 
критичен момент различните 
класи и партии в революцион-
ния лагер предлагат разни ре-
шения на кризата.

Съветското правителство 
и висшите слоеве на компар-
тията изпълняват своята про-
грама за укрепване властта на 
бюрокрацията. Предаването 
на пълномощията на „изпълни-
телните комитети”, принад-
лежащи дотогава на съвети-
те, замяната на диктатурата 
на класата с диктатурата на 
партията, преразпределение-
то на властта вътре в сама-

та партия, която преминава 
от редовите участници към 
ръководителите, замяната на 
двувластието на бюрокрация-
та и работниците в заводите 
с властта на апарата – всич-
ко това уж трябва да „спаси Ре-
волюцията”! По това време Бу-
харин се изказва в защита на 
„пролетарския бонапартизъм”. 
„Ограничавайки себе си”, така 
да се каже, пролетариатът об-
лекчавал борбата с буржоазна-
та контрареволюция. В това 
се проявява огромното, почти 
месианско самомнение на ко-
мунистическата бюрокрация. 
IX и Х конгрес на компартия-
та и едногодишният интер-
вал между тях преминават под 
знака на тази нова политика. 
Ленин е нейният твърд изра-
зител, а Троцки – трубадурът. 
Бюрокрацията предотвра-
тява буржоазната реставра-
ция,… като унищожава проле-
тарските черти на револю-
цията. Формирането вътре в 
партията на „работническата 
опозиция”, поддържана не само 
от пролетарската фракция в 
партията, но и от огромната 
маса безпартийни работници, 
всеобщата стачка на петрог-
радския пролетариат в наве-
черието на Кронщадския бунт 
и, накрая, самото въстание – 
всичко това показва очаква-
нията на масите, които пове-
че или по-малко ясно съзнават, 
че „третата сила” се готви 
да отнеме завоеванията им. 
Движението на бедните селя-

ни под предводителството 
на Махно в Украйна е изцяло 
следствие от същата тази съ-
протива. Когато разглеждаме 
битките през 1920-1921 г. от 
днешна гледна точка, остава-
ме поразени как тези разпокъ-
сани, гладни и отслабени от 
икономическата разруха маси 
намират в себе си сили да фор-
мулират точно и ясно своята 
социална и политическа пози-
ция и да я защитят както от 
бюрокрацията, така и от бур-
жоазията.

Програмата на Кронщадци

За да не се задоволяваме като 
Троцки с обща фразеология, 
ще предложим на читателя 
резолюцията, която фактиче-
ски става програма на Крон-
щадското движение. Публи-
куваме я изцяло поради нейно-
то огромно историческо зна-
чение. Тя е приета на 28 фев-
руари 1921 г. от моряците на 
броненосеца Петропавловск, 
а след това от всички моряци, 
войници и работници в Крон-
щад.

1. Тъй като днешните Съвети 
вече не отразяват волята на 
работниците и селяните, не-
забавно да се проведат нови 
тайни избори, като за избира-
телната кампания се предос-
тави пълна свобода на агита-
ция сред работниците и войни-
ците;
» » » продължава на страница 11
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АНАРХИЯ В АУДИТОРИЯТА

„Шейтанов и неговите идеи“ в НБУ
Георги Шейтанов е петото 
дете от седемте в семей-
ството, три от които уми-
рат невръстни. Роден в месе-
ца, когато в Клондайк, Аляс-
ка, се разразява „Златната 
треска”, и израснал през пери-
ода, известен в Западна Евро-
па като „Бел Епок” – десети-
летия, които изглеждат „ху-
бави” само в сравнение с пос-
ледвалата Първа световна 
касапница. Светът от онези 
години вече придобива пове-
чето черти на модерност-
та, в която живеем днес.

Цари, поне от днешна 
гледна точка, усещане за оп-
тимистично безгрижие, въз-
лагат се големи надежди на 
Втората индустриална рево-
люция.

Наред с това „Бел Епок” е 
арена на изостряща се кла-
сова борба. Раждат се социа-
листически движения, в от-
говор на държавното насилие 
срещу работници и селяни 
САЩ и Европа са поразени от 
т. нар. „Анархистки терор”, 
който с десетина години над-
живява „хубавата епоха”. По 
планетата бушуват войни; 
воюват САЩ, воюват и ев-
ропейските правителства, 
даже и помежду си – в коло-
ниите. Англо-бурската вой-
на (1899-1902), започната за-
ради откритите в Трансваал 

богати златоносни находи-
ща. Тази война предрича об-
лика на следващите: от уни-
формите в защитен цвят до 
концлагерите за цивилното 
население.

По този начин Шейтанов е 
не просто „син на времето”, 
а един от най-добрите пред-
ставители на своята епо-
ха. Повече от половината 
от теорията и практиката 
на анархизма в България дъл-
жим на Шейтанов. Тъкмо по-
ради същата причина не ще 
премълчаваме днешните опи-
ти Шейтанов да бъде „приоб-
щен към пантеона” на т. нар. 
антифашисти – било за „нов 
ляв проект”, било за реаними-
ране на БСП, било за частна и 
корпоративна самореклама, 
превръщане на революционе-
ра в безопасен портрет на 
стената, портрет, който не 
хапе, под който се замислят 
и вършат мръсни дела – тък-
мо такива, срещу които Геор-
ги Шейтанов е насочвал и пе-
рото, и пистолета си.

Тези неща се опитах да 
разкажа на студенти от Нов 
български университет на 
лекция на 14 януари. 

Споменах, че биографи и 
есеисти често наричат Шей-
танов „идеалист”, сякаш го 
оправдават, сякаш извиня-
ват убежденията му. Е, мер-

си, няма нужда от подоб-
на снизходителност – анар-
хизмът нито е романтика, 
нито мечтателство, а обоб-
щение на човешкия опит по 
здравомислие. За съжаление, 
при все благоразположеност-
та на организаторите и пуб-
ликата като цяло, недоста-
тъчният ми опит на лектор 
не ми позволи да се вместя 
в рамките на отпуснато-
то време, така че да остане 
място и за въпроси, за диску-
сия, каквито навярно имаше, 
но на които ще отговарям 
на страниците на „СМ”. По-
мъчих се да представя живо-
та на Шейтанов на фона на 
световните събития – ге-
ноцидът в Конго, Руската и 
Мексиканската революции, 
болшевишката контрарево-
люция, установяване на дик-
татурата в Италия, впечат-
ляващите постижения на на-
уката и техниката, българ-
ските размирици и трагедии. 
Вземам си бележка да не пов-
тарям грешката да натъпча 
в една лекция факти до пръ-
сване.

Вероятно ще има още поне 
една среща със студенти и 
преподаватели в НБУ, на коя-
то ще се постарая да си взе-
ма поука от проведената на 
14 януари. •

Николай Теллалов

КОРЕНИТЕ НА КРОНЩАД

Наргенската република

Остров Нарген (Найссаар), би-
вша военноморска база още 
от ХVIII век заради стратеги-
ческото си положение на „не-
потопяем дредноут”, се нами-
ра във Финския залив, на се-
верозапад от Талин, Естония. 
Парче земя с площ 19 кв. км 
и най-висока точка 27 метра 
над вълните.

По време на Февруарската 
революция в Русия население-
то отхвърля царската власт, 
а през декември се обявява за 
„Съветска република на моря-
ци и строители”. Осемдесет 
военни моряци и около двеста 
местни жители организират 
живота си според принципи-
те на безвластното самоу-
правление, издигайки черно-
червеното знаме на анархоко-
мунизма.

Комуната не просъщест-
вувала дълго – през февруа-
ри 1918 г. войските на кай-
зерова Германия превземат 
естонската столица, прави-
телството на Ленин търси 

начин да сключи мир с Берлин, 
така че войната да продъл-
жи да „революционизира” Ев-
ропа. Като преценяват сили-
те си, комунарите решават 
да се евакуират с броненосец 
на Балтийския флот. Черно-
червеното знаме над Нарген 
е спуснато на 26 февруари и 
прибрано от моряка Степан 
Петриченко. Курс към Хелзин-
ки, оттам – в островната 
крепост Кронщад, която при-
крива Петроград, преимену-
ван от Петербург в началото 
на Първата световна, за да 
звучи „по-патриотично”, дока-
то царят воюва с немците.

Три години по-късно знаме-
то на анархокомунистите се 
развява над Кронщад, а сред 
активистите на въстанието 
през февруари-март 1921 г. 
срещу болшевиките е същият 
Степан Петриченко. Немал-
ка част от опита на Нарген-
ската република в народното 
самоуправление е приложен в 
Кронщад, анархия в действие, 
рязък контраст с натрапва-
ната от болшевиките дикта-
тура.

Днес островът е достъ-
пен за цивилни, след като дъл-
ги десетилетия е бил закрита 
военна зона. Земя на развали-
ни и камари ръждясали корпу-
си на морски мини. •

Владимир Безпутин

95 ГОДИНИ ОТ КРОНЩАДСКОТО ВЪСТАНИЕ

Един разкаял се болшевик за Кронщад
2. Да се предостави свобода на 

словото и печата за работни-
ците и селяните и на всички 
анархистически и ляво-социа-
листически организации и пар-
тии;

3. Да се гарантира пълна свобо-
да на събранията и сдруже-
нията на всички профсъюзи и 
селски организации;

4. Да се свика надпартийна кон-
ференция на работниците, 
червеноармейците и матро-
сите от Петербург, Кронщад 
и Петербургска губерния. Тя 
да се проведе най-късно до 10 
март 1921 г.;

5. Да се освободят всички поли-
тически затворници, принад-
лежащи към социалистически-
те партии, както и всички 
работници, селяни и матро-
си, които са арестувани във 
връзка с работническите и 
селски вълнения;

6. За проверка на делата на ос-
таналите затворници и кон-
цлагеристи да се избере реви-
зионна комисия;

7. Да се ликвидират всички поли-
тотдели, тъй като нито една 
партия няма право да претен-
дира за особени привилегии за 
разпространение на своите 
идеи или за финансова помощ 
от страна на правителство-
то; вместо това, да се обра-
зуват комисии по въпросите 
на културата и възпитание-
то, които трябва да бъдат 
избрани по места и да се фи-

нансират от правителство-
то;

8. Незабавно да се разпуснат 
всички наказателни отряди;

9. Да се установят еднакви 
продоволствени порциони за 
всички работещи, с изклю-
чение на тези, чийто труд е 
особено опасен от медицин-
ска гледна точка;

10. Да се ликвидират специални-
те болшевишки отдели във 
всички формирования на Чер-
вената армия и охранителни-
те групи в предприятията и 
да се заменят, където е необ-
ходимо, със звена, които ще 
се отделят от самата армия, 
а в предприятията ще се об-
разуват от самите работни-
ци;

11. Да се предостави на селяните 
пълна свобода да се разпореж-
дат със земята си и право да 
имат свой добитък, при ус-
ловие, че не наемат работна 
ръка;

12. Да се призоват всички вой-
ници, матроси и курсанти да 
поддържат нашите искания;

13. Да се погрижим за това тези 
решения да бъдат разпрос-
транени в печата;

14. Да се назначи пътуваща кон-
тролна комисия;

15. Да се допусне свобода на за-
наятчийското производство, 
ако то не е основано на екс-
плоатация на чужда работна 
сила.

Това са грубовати формули, ня-
кои от които недодялани, но 

те са проникнати от духа на 
Октомври и никаква клевета 
на света не е способна да по-
стави под съмнение тясната 
връзка между тази резолюция 
и чувствата, които направ-
ляват експроприаторите от 
1917 година. За дълбочината 
на принципите, залегнали в ос-
новата ґ, свидетелства фа-
кта, че тя е съвсем актуална 
и днес. Нейните искания реал-
но могат да се противопоста-
вят както на режима на Ста-
лин през 1938 г., така и на този 
на Ленин през 1921 г. Нещо по-
вече, претенциите на Троцки 
към режима на Сталин са само 
едно боязливо възпроизвежда-
не на исканията на Кронща-
дци. При това, каква друга со-
циалистическа програма може 
да се противопостави на бю-
рократичната олигархия, ос-
вен програмата на Кронщад и 
на Работническата опозиция? 
(N.B.: Която Ленин забрани като анар-
хо-синдикална и анархистическа.)

Началото на резолюция-
та говори за тясната връзка 
между движенията в Петро-
град и Кронщад. Опитът на 
Троцки да противопостави ра-
ботниците на Петроград на 
тези от Кронщад, за да под-
крепи легендата за контраре-
волюционния характер на въс-
танието, се опровергава от 
самия Троцки: през 1921 г. той 
след Ленин защитава необхо-
димостта от ограничаване на 
демокрацията в Съветите и 
вътре в партията, като обви-

нява широките маси – както 
партийни, така и безпартий-
ни – в симпатии към Кронщад. 
По такъв начин той признава, 
че в онзи момент работници-
те в Петроград и Работниче-
ската опозиция, макар и да не 
стигат до въоръжена съпро-
тива, симпатизират на Крон-
щад.

Още по-поразително е 
твърдението на Троцки, че ме-
тежът бил предизвикан от же-
лание да се получи „най-добрия 
пай” (порцион). И така, един от 
привилегированите кремъл-
ци, чийто „пай” е бил много по-
голям от този на всеки друг, 
се осмелява да хвърли подоб-
но обвинение срещу хора, кои-
то в параграф 9 на своята ре-
золюция прокламират равен-
ството на „порционите”! Този 
детайл показва до каква сте-
пен е стигнала безкрайната 
и безнадеждна бюрократична 
слепота на Троцки.

Статията на Троцки не се 
отклонява изобщо от изфа-
брикуваната някога от ЦК на 
РКП(б) легенда. Троцки заслу-
жава уважението на работни-
ческото движение за това, че 
през 1928 г. отказва да участ-
ва повече в бюрократичното 
израждане и в новите „чист-
ки”, целящи да избавят режи-
ма от всички леви елементи. 
Вместо това той предпочи-
та изгнанието. Той заслужава 
защита и от нападките и кле-
ветите на Сталин, но всичко 
това не му дава право да ос-

кърбява трудовите маси от 
1921 г. Напротив! Троцки, по-
вече от всеки друг, не би след-
вало да внася фалшива нотка 
в оценката на кронщадската 
инициатива, инициатива от 
изключителна историческа 
ценност, инициатива на редо-
вите участници в революция-
та, оказали съпротива срещу 
първата кървава „чистка”, осъ-
ществена от бюрокрацията. 
(N.B.: Каква ти „нотка”, това е цяла 
„ария на клеветата”!)

Позицията на руските тру-
дещи се в трагичната зима на 
1920-1921 г. доказва дълбокия 
социален инстинкт, проявен 
от трудовите класи на Русия 
не само при подема на Револю-
цията, но и по време на смърт-
но опасната за нея криза.

Нито бойците на Кронщад, 
нито работниците на Петро-
град, нито редовите комуни-
сти не притежават през тази 
зима същата революционна 
енергия, както в 1917-1919 г. 
Всичко социалистическо и ре-
волюционно в Русия от 1917-
1919 г. е в упадък. Когато изли-
зат срещу тях, Ленин и Троц-
ки, заедно със Сталин, Зино-
виев и Каганович, действат в 
съответствие с желанията и 
интересите на бюрократич-
ните структури. Работници-
те се борят за социализъм, до-
като бюрокрацията се стре-
ми към неговата ликвидация. 
Ето къде е същността на про-
блема. •

(следва)

» » » продължава от страница 10



февруари 2016, брой 212

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

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

с а й т  н а  Ф А Б :     www.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 Радев Петков, Бяло поле 20 лв

4. Стефан Д. Попов, Пловдив 30 лв

5. Петко Кърпаров, София 25 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 2016 

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 редакция-

та 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”.

СПОМЕНИ ЗА НИКОЛА ЯНКУЛОВ (15.08.1914 – 12.06.1944)

Когато спомените оживеят, ехото 
им не трябва да заглъхне!
Могат ли едни „спомени” да из-
викат отново на живот об-
раза на човек, оставил таки-
ва неизлечими следи след своя 
кратък, интензивен и осмис-
лен живот?

Очаквах, че разказите на 
различните автори на тези 
спомени да се повтарят, но 
не е така – те се допълват 
по един спонтанен начин, ри-
сувайки различни страни и де-
тайли от образа на техния 
общ герой, но звучат еднак-
во искрени и възторжени, за 
да изградят накрая един ця-
лостен образ на човек, откро-
яващ се като истински испо-
лин – един голям Човек, откро-
яващ се сред другите със своя-
та както физическа, така и ду-
ховна красота и сила. От тези 
„спомени” пред мен изплува и 
оживя един образ „невъзможен, 
на бурна епоха син бодър, тре-
вожен” – един истински бун-
товник за правда и свобода.

Не случайно поставих това 
заглавие, перифразирано от 
Яворовото „Когато гръм уда-
ри, как ехото заглъхва!”, … 
в дните, когато се чества 
70-годишнина от убийството 
на този наш исполин в борба-

та за свобода и социално спра-
ведливо общество, нека не 
допускаме ехото да заглъхне. 
Дълго след това книгата може 
и трябва да се чете и това, на-
дявам се, ще бъде много полез-
но знание за нас, поне поради 
три причини:

Първо, четящите днешни 
българи, пък и бъдещи поко-
ления, ще могат в лицето на 
Никола Янкулов да имат един 
прекрасен пример за това, как 
да се справят с трудности-
те в живота и да изживеят 
достойно и смислено своя жи-
вот… Второ, четящите по-
коления могат да намерят в 
книгата истинското позна-
ние за една бурна и тревожна 
епоха на нашата история. … И 
трета причина, която бих от-
кроила за това защо трябва 
да четем тази книга, е зара-
ди това, че от нея ще можем 
да се доберем до истинското 
значение на понятието „анар-
хизъм”, което няма нищо общо 
с житейското понятие „анар-
хия”, свеждано просто, елемен-
тарно и неграмотно само до 
значението на „хаос и безре-
дие”. Сам Никола Янкулов като 
последователен анархист, 

както и всички автори на спо-
мените за него – също българ-
ски анархисти от онова бурно 
време, днес дори заради това 
опростенческо разбиране на 
анархизма бяха принудени да 
се преименуват в „безвлас-
тие” и „безвластници”. Това е 
то истинското значение на 
анархизма като движение и 
учение.

Бих желала тази книжка със 
спомени за Никола Янкулов да 
се превърне в един скромен, не-
ръкотворен паметник над не-
говия незнаен гроб, където и 
да се намира той. В този сми-
съл е похвална идеята на не-
говия последовател-анархист 
арх. Кръстьо Павлов – чест 
му правят усилията да издири, 
събере и издаде в книга устно 
разказаните спомени на него-
вите съидейници-анархисти, 
защото само писаното слово 
има предимството да се за-
пазва за идните поколения и 
така той допринася за се уве-
ковечи светлата памет на ге-
роя, както и да даде пример за 
подражание на бъдещите по-
коления… •

Из рецензията 
на проф. д-р Ф. Даскалова


