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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин
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Убий крадеца!

Освирепелият от мизерия наро-
дец се кефи на убитите дребни 
крадци, но тачи едрите, дето 
баш го водят до мизерията.

Манифест за 
републиката или 
за пред публиката

Вариации на тема „Колко е тъпо 
да се правиш на умен в България”.

Феминизъм без 
дуализъм

Познаването на теориите и те-
ченията в женските движения е 
важно за всеки анархист.

Как се случи 
Февруарската 
революция

Защо събитията през февруари-
март 1917 са тъй актуални и днес.

Арестуваха Grup 
Yorum

На фашисткия режим на Ердоган 
и в струните вече се привиждат 
фитили.

ТЕМА НА БРОЯ

НЯМА НОВИНИ

България – 
населено място със 
затихващи функции
Истински „актуални” теми 
от българската действител-
ност просто няма. Да не би да 
е новина „внезапната кончина” 
на Вальо Танов? За стотиците 
хиляди българи това е ежедне-
вие – да умират заради мудна-
та „Бърза помощ” в частност 
и заради „реформиращата се” 
медицинска система изобщо. 
Защо тогава да е новина и ко-
гато същата участ сполети 
представител на управлява-
щата и ограбващата народа 
държавна банда – ами буме-
рангът на собствената им 
политика се е върнал. Споко, 
ТЕ ще вземат мерки да не се 
повтаря – освен ако е нужно 
някой пореден големец да си 
отиде „естествено и внезап-
но”. Мерките обаче няма да ог-
реят огромното мнозинство 
българи.

Новина ли е „бежанската 
криза”? Богатите полагат ог-
ромни усилия да превърнат 
това в проблем изключително 
на бедните – като им вменят 
ролята на от една страна зли 
гранични кучета, а от друга – 
на концлагери за бежанците.

Новина ли са мутренските 
изпълнения по пътища, улици и 
заведения? От 26 години не е.

А нима е новина „протест-
ната вълна” на полицаи, люби-

тели на къмпинга, на законопо-
слушни природозащитници? 
Машините за промиване на 
мозъци „създават реалност”, 
защото нещо, непоказано по 
телевизията, не напечатано 
във вестниците, необлайкна-
то в помийния поток на Фейс-
бук, сякаш не е съществувало!

Заслужава ли дълго и широ-
ко обсъждане „граничната бло-
када” на гръцките фермери? Т. 
нар. „превозвачи”, да ги пита 
човек един по един колко часа 
през изминалата година са 
изкарали на волана, вдигнаха 
врява и рутинно обвиниха във 
всичко „мързеливите гърци”. 
Щом са мързеливи, защо ядем 
техни плодове и зеленчуци и 
препродаваме техни стоки?

Заслужават ли необрати-
мо изтичащото време между-
партийните боричкания, кои-
то само маскират политиче-
ския картел, който съсипва и 
комай ще продължи да съсип-
ва страната? Този сговор на 
властта срещу населението 
е от памтивека, същата ди-
вотия, както картелът на 
търговците с горива – всич-
ки го знаем, но доказването 
му пред покровителя на кар-
телчиците е мисия невъзмож-
на, но пък поминък за дълги го-
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ПРАХ В ОЧИТЕ

Казармата си отиде, спете спокойно деца
За така наречената „казарма” 
се носят всякакви легенди – че 
прави от децата мъже и че в 
нея влизат различни хора, но 
излизат еднакви идиоти. Аз 
не излязох от нея нито „мъж”, 
нито „идиот”. Защото задача-
та на казармата е друга.

При създаването на една 
държава армията е основата 
за съществуването ґ. Първи-
те армии са държавнотвор-
ческите банди. За тях война-
та и грабежът са поминък – 

НИЩО НЕ Е ЗАБРАВЕНО

Деца народни има там, 
запрени на 10-ти март
Човек, решил да проследи ис-
торията на анархистическо-
то движение в България, ще се 
убеди, че няма важно събитие, 
в което анархистите да не 
са участвали. От създаване-
то на първите професионал-
ни организации, през македо-
но-одринското освободител-
но движение, антивоенните 
движения, въздържателното 
движение, стачните борби, 
въоръжената антифашистка 
борба от 1923-1925 г., в Испа-
ния срещу Франко, по време на 
Втората световна война, в 
борбата срещу болшевишкия 
социализъм.

Етичната, свободолюби-
ва идея на анархизма, идеята 

за взаимопомощ и справед-
ливост, за безвластническо 
управление на федеративен 
принцип естествено е нена-
виждана и преследвана от 
партиите, които се борят за 
власт. Според Венелин Ганев, 
известен юрист: „Дали една 
партия, вече дошла на власт, 
е установила демократични 
порядки може да се съди по 
отношението ґ към анархи-
стите”.

Явно в българската исто-
рия са били малко управлени-
ята с демократични поряд-
ки, защото през цялото си 
съществуване от 1919 г. до 
1989 г. Федерацията на анар-
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Роботронната революция и краят на държавата
» » » продължава от миналия брой

Отговор на хаоса в юриспру-
денцията е още по-голямото 
„производство” на правила и 
правилници. Пак във Франция 
например националното об-
разование към 1981 г. се регу-
лира от 6000 страници тек-
стове. Днес министерство-
то „произвежда” ежегодно над 
20000 (словом: двадесет хиля-
ди!) страници, които се опо-
вестяват в Journal officiel 
(„Държавен вестник”). Както 
се казва, коментарите са из-
лишни. Разбира се, държавата, 
особено тази на XX век, не е 
само терор и манипулация. 
Вековните социални борби на 
работническата класа зас-
тавиха капитала и неговата 
държавна машина към такти-
чески отстъпления и търсе-
не на компромиси. През пери-
ода на „бурните устреми” на 
пролетариата и увеличаване 
на неговото социално тегло, 
за да гарантират безпрепят-
ственото си възпроизвежда-
не и разширение на обхвата 
на своята власт в условия на 
„социален мир”, господства-
щите класи бяха принудени да 
включат в защитния си арсе-
нал така нар. социална поли-
тика. (Нейното начало на кон-
тинента като че ли датира 
от времето на Луи-Наполеон 
III и Бисмарк.) Нуждите и усло-
вията за съществуване на мо-
дерната капиталистическа 
икономика (необходимост от 
грамотност и професионал-
но обучение, от възпроизвод-
ство и съхранение на квалифи-
цираната работна ръка за по-
дълъг период и др.) действаха 
в същото направление. В ре-
зултат, политиците на бур-
жоазията в сътрудничество с 
всевъзможни „работнически” 
партии създадоха предимно 
в страните от Европейския 
континент институции от 
рода на народното здравео-
пазване, всеобщото образо-
вание и осигуряване (включи-
телно пенсиониране) или поп-
”културата” и евтините зре-
лища, които не са открито 
репресивни.

Етатизирането на тези 
функции и дейности не пре-
махна техните класови харак-
теристики. Достатъчно е да 
напомним разликите по вре-
ме на „реалния социализъм” в 
лечебните заведения (между 
„правителствените болни-
ци” и амбулаторните пункто-
ве за плебса) или в погребени-
ята (на „отговорни другари” и 
простосмъртни пролетарии).

Качеството на тези „соци-
ални” услуги и грижи, независи-
мо от това дали се извърш-
ват от частни, или държавни 
институции и заведения, зави-
си от силата на съпротивата 
на „низшите класи”, при това 
в планетарен мащаб. Само 
техните борби могат да 
принудят класите на потис-
ниците, експлоататорите 
и „правоимащите” към от-
стъпки. Иначе настъпление-
то на капитала срещу ниво-
то на живота, правата и сво-

бодите на потиснатите, гра-
бените и париите няма други 
граници освен „оцеляването” 
на наемните роби чрез най-
евтиния калориен минимум. 
Последното не важи за ста-
рите, болните и безработ-
ните, които са станали „из-
лишни”, защото повече не мо-
гат да „снасят яйца”. За тях 
остава примирението с бо-
лестите и смъртта от хро-
ничен глад… Ням свидетел на 
това твърдение са масовите, 
разровени като от къртици, 
купчини прясна пръст, които 
„нежната революция” оставя 
във всяко гробище.

Властта в икономическа-
та сфера намира своето въ-
плъщение в собствеността. 
Ако тя е държавна, властни-
ците със своята военно-поли-
цейска и бюрократична опо-
ра са колективен собственик, 
независимо от „начина на про-
изводство”. Средоточието 
на политическата и икономи-
ческа власт (от там и на ду-
ховната) в едни и същи ръце 
създава една единствена кла-
са от експлоататори. Кога-
то двете власти са разделе-
ни, властниците са един от 
иманентните и специфични 
слоеве на класата на господ-
стващите паразити. Капита-
листическото общество, кое-
то по всяка вероятност ще 
бъде последното от класови-
те, също се развива в диапазо-
на на тези две основни фор-
ми на собствеността. Него-
вите екстремни варианти са 
държавният и ултралиберал-
ният капитализъм на които 
съответстват еднопартий-
на диктатура и многопар-
тийна демокрация.

Независимо от формата 
им, властта и трудът, както 
и властта и бедността се из-
ключват взаимно. Властници-
те принадлежат към разряда 
на богатите паразити. Зато-
ва „диктатурата на пролета-
риата” беше само една фик-
ция и идеологическо мошени-
чество, зад което се криеше 
бюрократичната диктатура 
на партийната номенклатура 
(или „диктатурата на секре-
тариата” по сполучливия из-
раз на един руски анархист от 
началото на 20-те години).

Днес над света господства 
безпределно частният капи-
тализъм и неговото домини-
ращо положение не се оспорва 
от Китай и малкото на брой 
преживели катастрофата 
„соц”-страни от Третия свят. 
Те се адаптират към „запад-
ния вятър”, като провеждат 
икономическа политика и „ре-
форми”, които подготвят де-
волюцията и реставрацията 
на частната собственост 
върху „средствата за произ-
водство” и „производителни-
те сили” и създават почва за 
покълване на „пазарната де-
мокрация”. Затова тук се за-
нимаваме само с края на поли-
тическата (и полицейска) ор-
ганизация на обществото в 
нейния „западен” вариант – т. 
е. в демократическата ґ фор-
ма, доколкото държавният ка-

питализъм и съответства-
щата му военно-полицейска 
диктатура претърпяха крах.

Ние сме врагове на държав-
ността и мислим, че, дости-
гайки определен критичен 
праг, РР ще предизвика Соци-
алната Революция (СР), чия-
то първа задача е унищоже-
нието на държавата от „низ-
шите класи”. Еманципирайки 
се от нейното господство, 
те трябва да сложат край на 
класовите формации и тях-
ната 60-вековна история, за 
да отворят перспективите 
пред анархокомунистическа-
та социална система. Ликви-
дирането на властта и уни-
щожението на държавата 
означава разпускане на дър-
жавните институции, обез-
властяване на „избраниците” 
и чиновниците. Втората за-
дача на СР е „овластяване” на 
всеки и всички! – т. е. „масо-
визиране” на участието в об-
ществения живот чрез при-
вличане на колкото може по-
вече хора (идеалът е всич-
ки) и създаване на подходящи, 
променящи се (и дори времен-
ни) организации, съюзи и асо-
циации, с различен обхват, съ-
образени с нуждите на члено-
вете им, с техните индивиду-
ални и колективни интереси.

Въпроси на теорията на 
социалната революция

Тази статия няма претенция-
та да бъде теория на Социал-
ната революция. За една тео-
рия, заслужаваща името си, е 
нужно много повече. Тези, кои-
то ще се нагърбят със създа-
ването ґ, трябва да предпри-
емат едно системно проучва-
не на тенденциите в съвре-
менната политическа сфера, 
за да дадат отговор на ред 
въпроси, свързани с доказа-
телството на ненужност-
та, невъзможността и вред-
ността на държавата, следо-
вателно и за необходимост-
та от премахването ґ.

Част от тях тук са само 
поставени:
• Броят на заетите служи-

тели и властници в инсти-
туциите и структурите 
на държавния апарат нама-
лява ли, или расте?

• Броят на държавните ин-
ституции търпи ли промя-
на и в каква посока?

• Същото за йерархическите 
нива?

• Кои са новите фактори и 
„дадености”, които пра-
вят невъзможно функцио-
нирането и съществу-
ването на досегашната 
държавна организация на 
обществото с нейните 
принципи, методи, инсти-
туции и апарати?

• Може ли „държавният ко-
раб” да плува в океана от 
увеличаваща се информа-
ция? Защо се увеличава по-
следната и как анархия-
та (обществото, в което 
държавата и властта са 
премахнати) ще се справи 
с „проблема на препълване-
то”?

• С разгръщането на РР въз-
можностите (и мотиви-
те) за прилагане на при-
нудата и терора, вклю-
чително медийния, ще се 
свиват ли, или обратно – 
ще стават всеобхватни?

• Каква е вероятността 
подготвяната от РР Со-
циална революция (СР) да 
абортира, като бъде све-
дена до пореден политиче-
ски преврат?

• Коя или кои социални ка-
тегории и индивиди в оч-
ертаващото се на хори-
зонта „роботронно” обще-
ство са заинтересовани 
и могат да станат разру-
шители на стария свят и 
строители на новия?

Поставените въпроси не са 
само технически или рито-
рически, макар да става все 
по-ясно, че принудата, на-
силието, командването, за-
поведите на йерархията и 
властта с нейната опора – 
държавната машина – са не-
съвместими със същност-
та, нуждите и възможност-
ите на РР.

Точните отговори се нуж-
даят от сериозно проучва-
не на историческите факти, 
от анализ на статистиче-
ските данни за един по-дъ-
лъг период и от усилията на 
един „колективен Бакунин”, 
защото само индивидуал-
ната изследователска дей-
ност, революционната ин-
туиция и инстинкт вече не 
са достатъчни.

Много от изказаните 
твърдения също изискват 
по-прецизни доказателства. 
В една съвременна Теория за 
края на държавата е необхо-
димо да се проследят и про-
учат влиянията на РР върху 
йерархията, властта и дър-
жавния апарат, да се устано-
вят тенденциите, изменени-
ята и посоките на развитие-
то им. Нужно е да се устано-
ви въздействието на РР вър-
ху числеността, функциони-
рането и метаморфозите на 
институциите и по-точно – 
влиянието на научно-техни-
ческата революция върху:
• Армията, въоръженията, 

стратегията, тактика-
та, методите на модер-
ната война.

• Полицията, съда, затво-
рите, правото и прес-
тъпността.

• Бюрокрацията, служби-
те и централизма.

• Отношенията между 
тези институции и лише-
ните от власт.

• Влиянието на РР върху 
другите три власти, за 
които Монтескьо мълчи:

• Четвъртата власт – на 
медиите (и манипулация-
та на т. нар. обществено 
мнение), която е дошла на 
смяна на старите форми 
на духовна власт в лицето 
на църквата или агитпро-
па на диктатурата. (Да се 
прецизира какво би означа-
вал един осъвременен апел 
а ла Волтер: „Смажете Га-
дината!”)

• Петата власт – на мафия-
та, която е „нелегитимна”, 
но не по-малко вездесъща 
от това и абсолютно не-
обходима за поемане функ-
циите на произвола и те-
рора на диктатурата при 
спазване на „демократич-
ната” фасада.

• Шестата власт – на пари-
те, която е последна само 
по място, но първа по зна-
чение в стоково-пазарно-
то общество и за която 
обикновено не се говори 
или я споменават срамеж-
ливо само когато загово-
рят за „корупцията”.

Шестте власти и самата 
държава като съвкупност 
от институции, в които те 
са въплътени и посредством 
които се упражняват, не са 
вечни категории, нито „ис-
торическа необходимост” 
или „израз на божията воля”. 
Те се появяват в определен 
момент от историческата 
еволюция, при определени 
социално-икономически об-
стоятелства и щом имат 
начало, би трябвало да имат 
и край, подобно всяко смърт-
но творение.

Волята за властване над 
другите, както и стреме-
жът те да бъдат „ползвани” 
(експлоатирани) – стремеж, с 
който Хегел измерва интели-
гентността на човекоподоб-
ните (и на някои паразити), е 
изява на техния „дух”, но само 
при наличието на конкретни 
обстоятелства и условия. 
Ограничена в историческото 
време (щом има начало, воля-
та за господство не може да 
бъде вечна), тя трябва да има 
и край.

Елементи на доказател-
ството за крайността на 
властта и в другата посока 
на времето (в бъдещето) се 
съдържат в следващите час-
ти на настоящето изследва-
не. Преди да пристъпим към 
тях, трябва да подчертаем, 
че началото и краят на ин-
ституции, общества и епохи 
не настъпват без човешкото 
участие. В класовите цивили-
зации това участие обикнове-
но е „оцветено” с кръв.

Срещу волята да се влас-
тва, с по-голяма или по-мал-
ка сила, винаги е съществува-
ла и се е проявявала волята 
за свобода. Нейни носители 
обикновено са били подвласт-
ните, чиито социален ста-
тут е пораждал заинтересо-
ваност от разкъсване окови-
те на властта и реализация 
на „утопиите”. В тези борби, 
на страната на „низшите” не-
рядко са се присъединявали 
пришълци от „висшите” класи 
(или стремящите се към „ви-
сшето общество”), които са 
искали да обсебят властта 
посредством политическите 
революции или да участват в 
еманципацията на всички от 
оковите на държавата и да 
разкрият по този начин поле 
за индивидуалното и колек-
тивното развитие на човеш-
кия род. •

(Следва)
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дини на лешояди с юридическо 
образование.

Да не би да заслужава из-
хвърлянето на парламента-
ристи, че щели били да вър-
нат задължителната военна 
служба? Заслужава не повече 
от едно изречение: първо, на 
гурбет ще офейкат и малко-
то останали младежи и вто-
ро – нима властническата 
класа у нас ще рискува „широ-
ките народни маси” да полу-
чат достъп до оръжие? Смях в 
залата. Естествено, че не. За 
управляващи и техни резер-
ви е било, е и ще бъде изгодно 
оръжието да се намира у поли-
цаи, наемни военнослужещи и 
мутри. Нито една от трите 
категории не заплашва раха-
туването на политическата 
класа, преплетена с икономи-
ческата „олигархия”.

Тогава, да не би „интрига-
та” за поста на генсек на ООН 
да е „актуална”? И с какво точ-
но е актуална? С какво имен-
но би повлияла на живота на 
хората? Ще повлияе, колкото 
вълната кулинарни развлека-
телни предавания по телеви-
зията – в момент на все пове-
че истински глад и нараства-
ща, безпросветна безработи-
ца. Тоест или никак, или с пове-
че „битова престъпност” и оп-

ити за обири на банки, пощи, 
инкасатори. О, да – и с повече 
участие в различни лотарии.

Затова, актуалното у нас 
е само миналото – сякаш жи-
веем в безвремие, в повтарящ 
се „Ден на мармота”.

Преди 95 години избухва 
Кронщатското въстание с 
лозунга „За Съвети без кому-
нисти!”. Съвети без партий-
ни агенти означава ПРЯКА 
ДЕМОКРАЦИЯ, затова бунту-
ващите моряци са пребивани 
с приклади и натиквани под 
леда на Финския залив. Затова 
в днешна България лозунгът 
е „за държава без корупционе-
ри”, защото в преследване на 
тази неосъществима глупост 
се хаби достатъчно енергия и 
не е нужно давене на бунтов-
ници в Дунава.

Преди 117 години Феликс 
Хофман подарява на света ас-
пирина – за повечето българи 
днес това е единственото и 
универсално лекарство.

Преди 5 години земетресе-
ние в Япония доведе до авария 
в атомната централа Фуку-
шима.

Пак тогава започна „граж-
данската война” в Сирия; ВВС 
на Франция, Великобритания 
и САЩ бомбардираха Либия – 
днес сърбаме цялата тази по-
пара, а тя продължава да се 
дроби.

Преди 10 години Индия 
стана членка на „ядрения 
клуб”, в холандски затвор 
умря Слободан Милошевич, а 
във Франция масово протес-
тираха студенти срещу но-
вото трудово законодател-
ство, дискриминиращо мла-
дите. Днес губим техноло-
гии, изоставаме от Сърбия, 
трудовият ни кодекс е пълна 
порнография.

През март 1996 г. започ-
ва Първата чеченска война – 
русофилството, разбирано 
у нас като преклонение пред 
властниците в Кремъл, не по-
страда от случилото се.

През 1986 г. администра-
цията на Рейгън започва да 
въоръжава афганските му-
джахидини с противовъздуш-
ни ракети. Борейки „голямо-
то зло” СССР, беше отгледа-
но „малкото” зло ИДИЛ.

През 1946 г. в Токио военни 
престъпници от армията на 
САЩ започват съдебен про-
цес над военни престъпници 
от императорската армия 
на Япония, като предсказуемо 
не осъждат най-виновните.

Пак тогава Чърчил произ-
нася своята „Фултънска реч”, 
която се смята за начало на 
„Студената война”.

Актуално – даже без да се 
замисляме с какво. •

Шаркан

НЯМА НОВИНИ

България – населено място 
със затихващи функции
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няма нужда от специална ин-
ституция, която да се грижи 
да ги военизира. С развитие-
то на феодализма и заражда-
нето на националните държа-
ви войните започват да пече-
лят онези банди, които успя-
ват да организират по-голя-
ма част от населението си да 
умира вместо тях на бойното 
поле. Тогава се въвежда задъл-
жителна военна служба за го-
леми части от населението – 
добри примери са 25-годишна-
та служба в Руската или ени-
чарският корпус в Османска-
та империи. Включването в 
армията вече е ставало по за-
дължение, но въпреки това на-
сила военизираните хора ряд-
ко са оказвали съпротива и с 
готовност са клали себепо-
добните си на бойното поле, 
поне докато има надежда за 
победа и плячка.

Тази тенденция намери 
своята кулминация в модер-
ните национални държави и 
световните войни, които те 
разпалиха, когато „цветът на 
нациите” беше мобилизиран, 
подготвен и избит с най-мо-
дерни средства, все в името 
на мира и справедливостта.

Нашата „казарма”, набор-
ната военна служба, беше 
наследство от тези модер-
ни времена. Основната ґ цел 
беше да подготви младежите 
да убиват и да умират както 
им наредят, като нареждани-
ята до десети ноември идва-
ха направо от Москва. Само 
че от Москва дойде нарежда-
не за капитулация „със ским-
тене”, както казват поняко-
га, и цялата огромна машина, 
прегазила милиони български 
младежи между 3 март и 10 
ноември, трябваше набързо 
да се прекрои според нуждите 
на новите господари.

Най-важното по въпроса 
за наборната служба е, че но-
вите господари нямат нужда 
от нея. Без значение дали ту-
земният вожд се казва Серго 
или Бойко, той не може да си 
позволи да има самостоятел-
на армия, иначе бързо ще се 
окаже „персона нон грата” и в 
собствената си държава. Съ-
временните военни действия 
нямат нужда от милионни ар-
мии, пълзящи под обстрела на 
самолетите. Изхранването 
на една масова армия би било 
тежко икономическо упражне-
ние в колония, от която за 25 
години са избягали 25% от на-

селението, и може би най-глав-
ното – колкото повече въоръ-
жени хора има в една страна, 
толкова повече ресурс се из-
исква, за да я контролираш. 
Затова нашето правител-
ство поддържа професионал-
на армия, свеждаща се до ня-
колко ефективни бойни едини-
ци, която да обезпечава тери-
ториалните нужди на НАТО и 
дипломатическите нужди от 
„международна коалиция” сре-
щу набелязания враг.

Спете спокойно деца! „Ка-
зармата” няма да се върне. 
Няма да ви дадат оръжие в ръ-
цете и да ви изхранват, дока-
то се научите да го използва-
те. Нито пък ще върнат анга-
рията на „Трудови войски” – и 
без това им работим за еди-
ния хляб.

Защо тогава политици и 
журналисти раздухват въпро-
са? Възможни са различни мо-
тиви. Преди всичко, от това 
се печели. ВМРО на агент 
„Иван”, който най-силно лае за 
връщане на казармата, е един 
от стълбовете на правител-
ството, но не направи нищо 
за „нацията”, освен да плюе бе-
жанците. Сега му е времето 
да се запишат точки, защото, 
нали знаете, твърде често ги 

правят тези избори... Псевдо-
информационни агенции като 
ПИК (Пеевски и Кретени) пра-
вят пари от СЕНЗАЦИОННИ 
заглавия като „Няма мърдане – 
връщат казармата!”. От прос-
тотията най-лесно се пече-
ли. Печели се и от рублите на 
Москва, която вероятно има 
интерес от малко по-самос-
тоятелна политика на българ-
ското правителство.

Има и друго. Виждаме как 
регионалните конфликти се 
приближават, а съседът на 
Босфора нервно се оглежда 
навън, за да не поглежда навъ-
тре. В случай на междунаро-
ден или граждански конфликт 
съвсем не всички местни ве-
личия ще успеят да се изсулят 
за няколко часа като мустака-
тия банкер. Може цените на 
имотите в Бойковец рязко да 
паднат, а фераритата да по-
остържат някой куршум. Ни-
кой не пуска лесно кокала. До-
бре е да има кой да умира ня-
колко часа по границата, та 
българските мутри да имат 
козове, когато седнат да пре-
говарят с чуждите.

Поддръжката на ефектив-
на завоевателна армия е не-
възможна, а на отбранител-
на – твърде скъпа и опасна за 

държавата (бандата). Моби-
лизацията на стотина хиляди 
жертви обаче е напълно реал-
на, стига да се напише съот-
ветният закон. Няма нужда 
от тежка бюрокрация, доста-
тъчна е флашка с базата дан-
ни на ЕСГРАОН и агнета, кои-
то да се оставят да ги закъл-
нат в служба, и ето ти кръвен 
данък, само че този път без 
султан, а в една „чиста и свя-
та република”.

Армията не е решение, 
поне не за обикновените хора. 
Тя не би могла да ни опази, ако 
някоя ядрена сила реши да ни 
изтрие от лицето на земята. 
Армията не би ни опазила и 
ако някоя нова банда реши да 
конкурира управляващата – 
това го видяхме много пъти 
близо до нас. Някаква сигур-
ност ни гарантира само пов-
семестното въоръжаване и 
организирането на самостоя-
телни милиции, контролирани 
пряко от населението, а не от 
властта. Пълна сигурност би 
ни гарантирало само унищо-
жението на всички армии по 
света. Останалото е телеви-
зионен бошлаф, предназначен 
да заблуждава противника – 
тоест нас. •

Златко

ПРАХ В ОЧИТЕ

Казармата си отиде, спете спокойно деца

НА ГОЛ ТУЛУМ ЧИФТЕ ПИЩОВИ

УБИЙ КРАДЕЦА!
Фермери пребиха до смърт 
заловен крадец. Охранители 
застреляха грабител. Новини, 
които според медиите обще-
ството посрещна с одобре-
ние.

Крадецът е омразна фигу-
ра. Той отнема „честно спе-
челеното”. Лишава не само 
от средства за живеене, по-
някога драматично необходи-
ми буквално веднага. Оскър-
бява и унижава пострадалия, 
кара го да се чувства нищоже-
ство. Жертвата, колкото и 
време да мине от неприятна-
та случка, не открива в себе 
си сили да погледне на неща-
та без филтрите на засегна-
тото самоуважение и понесе-
на щета, да се запита за при-
чините „наглият престъпник”, 
почти винаги описван като 
„добро момче” и „не мога да 
повярвам”, да посегне, какво 
го е накарало, имал ли е друг, 
рационален изход. Крадецът е 
по-черен от дявола. Призивът 
„убий крадеца” ехти под небе-
то от векове.

Заслужаваха ли селският 
крадец и двайсетгодишният 
младеж смъртта си? Може би. 
Да допуснем, че е имало осно-
вание да понесат доста су-
рово възмездие за кражба на 
стотачки и опит за отмъква-
не на хилядарки. Какво ли оба-
че заслужава по същия аршин 
крадецът на милиони и мили-
арди – държавата?

Когато на публични про-
тести настояват за съд над 
един или друг мошеник, то-

ест крадец, на едро, искат го 
в затвора. Не викат „обесете 
го!” – вайкат се пред най-голе-
мите крадльовци от държав-
ния апарат да вкарат малкия 
крадльо, защото всички кра-
дци са лилипути пред държа-
вата, зад решетките.

От разликата в цената на 
горивата на едро и на дребно 
търговците изтупаха джобо-
вете на шофьорите в обем, 
комай равен на второ КТБ. Ня-
кой да им е пратил патрон по 
пощата? Да е хвърлил, хайде 
не ръчна граната, поне пират-
ка, в офисите им?

Държавата ампутира без-
чет данъци, такси, глоби и 
друга „дребна лепта”. И ги пра-
хосва. Което не прахосва, ин-
вестира в талиите и вратни-
те обиколки на държавните 
чиновници – мнозина от тях 
видимо наедряха, навлякоха 
бая по-скъпи парцалки. Смърт 
за тях – защо не?

Държавна агенция купува-
ла храни, уж за бежанците, на 
по-високи цени. Пак кражба. 
Обесени има ли? Пребити с ка-
мъни? Изгорени на клада? Раз-
стреляни пред строя под ба-
рабанен ритъм? Накарани да 
изпият юзче отрова? Тц?

Накъдето и да погледнем, 
виждаме кражби, за които 
прилагателното „нагъл” зву-
чи непростимо снизходител-
но. Понякога се оказва, че „дея-
нието не е забранено от зако-
на”. Легална далаверка демек. 
Чест и слава на хитреца, на-
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Манифест на анархо-феминизма
Анархо-феминисткият манифест 
е създаден в Норвегия и предста-
влява конспект на феминистката 
политическа програма, единодуш-
но приета на третия конгрес на 
Анархистката федерация в Норве-
гия на 1-7 юни 1982 г.

За първи път манифестът е 
отпечатан в норвежкото анар-
хистко списание Folkebladet.

Руският превод е от френския 
вариант на манифеста и се публи-
кува в анархо-феминисткия бюле-
тин „Мать Порядка”.

Настоящия текст е по руско-
то издание и българския му превод, 
който за първи път е разгласен от 
сайта Хляб и Свобода.

Болшинството жени по цял 
свят нямат възможността 
да вземат решения, свързани 
с най-важните въпроси, каса-
ещи живота им. Освен на об-
щия социален гнет, жените 
са подложени и на дискримина-
ция заради пола – сексизъм.

Петте основни форми на 
потисничество на Система-
та над жените са:

1) Идеологическо – про-
миване на мозъците посред-
ством културните тради-
ции, религиите, рекламата и 
пропагандата. Манипулация с 
понятията и игра с женските 
чувства и уязвими места. Тук 
се отнасят също така и ши-
роко разпространените па-

триархални и авторитарни 
отношения и повсеместния 
капиталистически мантали-
тет.

2) Държавният гнет, йерар-
хичната форма на организа-
ция със заповеди отгоре-на-
долу в по-голяма част от меж-
дуличностните отношения и 
в така наречения „личен жи-
вот”.

3) Икономическата екс-
плоатация и репресии, както 
като работнички и потреби-
тели в домакинството, така 
и на ниско платените работ-
ни места.

4) Насилието – както кос-
веното при съдействието на 
обществото и в „частната 
сфера”, в случай на принуда по-
ради отсъствие на алтерна-
тиви, така и прякото физиче-
ско насилие.

5) Недостатъчната орга-
низация и структурната ти-
рания, която разводнява от-
говорността и култивира 
слабост и пасивност.

Всички тези форми на на-
тиск действат заедно и ед-
новременно, поддържайки се 
една друга в порочния кръг на 
Господството.

Анархо-феминизмът се 
бори с тези форми на потис-
ничество, тъй като:

Анархо-феминизъм означа-
ва независимост и свобода 

на жените наравно с мъжете. 
Той означава такова обще-
ство, в което няма „висши” и 
„низши”, където вместо прин-
ципа на подчинението, дейст-
ва принципът на координация-
та, включително и в отноше-
нията между половете. Този 
принцип трябва да действа 
на всички нива на обществе-
ния живот, включително и в 
„частната сфера”.

Анархо-феминизмът пред-
полага, че жените сами реша-
ват и се грижат за своите 
дела и интереси: индивидуал-
но в личните въпроси и съв-
местно с другите жени при 
общо касаещи ги проблеми.

Жените трябва сами да 
се разпореждат със своето 
тяло и напълно да контроли-
рат въпросите за контрацеп-
цията и раждаемостта.

Срещу мъжкото доминира-
не, монополното използване 
и контрол над жените, срещу 
репресивните закони, за жен-
ска икономическа и общест-
вена автономия и независи-
мост трябва да се борим как-
то на индивидуално, така и на 
колективно ниво.

Традиционното патриар-
хално семейство трябва да 
бъде заменено със свободни 
асоциации между мъже и жени, 
основани на равни и за двата 
пола права при вземането на 

решения, на хармонично съот-
ношение между индивидуална-
та и груповата автономия.

Трябва да се унищожат по-
ловите стереотипи в систе-
мата на образованието, сред-
ствата за масова информа-
ция и на работните места.

Ние считаме, че „женската 
власт” и „жените в правител-
ството” няма да доведат же-
ните до техните цели и няма 
да ги освободят от потисни-
чеството. Марксисткият и 
буржоазния феминизъм вкар-
ват в заблуждение жените, 
борещи се за своето освобож-
дение.

Освобождението на жени-
те е недостижимо без анар-
хизма. С други думи, анархо-
феминизмът се бори против 
„женската власт” и „жените-
управници”, той е за организа-
ция на хората без власт, без 
правителство и без всякакви 
форми на господство и йерар-
хия.

Двойното угнетяване на 
жените изисква от нас да во-
дим двойна борба, за което е 
необходимо да се организира-
ме в двойна структура: от 
една страна във феминистки 
федерации, от друга – в анар-
хистични групи. Нашата соци-
ална и революционна дейност 
трябва да се води с помощта 
на тези две организации.

Истинският анархизъм 
трябва да бъде също и фемини-
зъм, в противен случай – това 
е анархизъм само за патриар-
халната половина, а не истин-
ски и пълен анархизъм за всич-
ки. Задачата на анархо-феми-
низма е да обезпечи присъст-
вието и влиянието на фемини-
зма в практиката и теорията 
на анархизма.

Анархизмът и безвластие-
то са просто невъзможни без 
разбиране на особеното поло-
жение на жените в патриар-
халната капиталистическа 
Система – т. е. без феминизма.

Съществен пункт в анар-
хо-феминизма се явява това, 
че необходимите изменения 
трябва да започнат още днес, 
а не утре или след революция-
та. Чувствайки експлоатаци-
ята и дискриминацията все-
ки ден, за да можем да разкъ-
саме техния порочен кръг, ние 
трябва да започнем борбата 
за женско освобождение още 
сега. При това ние трябва да 
действаме самостоятелно, 
автономно, без да делегираме 
правата си на лидери, които да 
решават вместо нас какво ис-
каме и какво да правим: в лични-
те си работи ние трябва взе-
маме решенията сами, в чис-
то женските – заедно с други-
те жени, а в общите – наравно 
с мъжете. •

мерил пролука в „екзактните 
нормативни актове”. Мънин-
ка такава пролука, само ТИР 
минава през нея, за самолето-
носач вече била тясна. Знае ли 
се кой е оставил тази незна-
чителна пролука? Мистерия.

Здравната каса попиля, из-
винете, УСВОИ средства, на-
личието или липсата на кои-
то в прекия смисъл на дума-
та са въпрос на живот или 
смърт – призова ли някой към 
линч над бюрократите от ка-
сата?

Примери – безброй. Да ги 
нарежат на лентички, да ги 
пресоват в блокчета – цяла 
година ще захранват малка 
електроцентрала с твърдо 
гориво. Одобрение за убива-
не на овластените крадци не 
просто НЯМА, то предвари-
телно е порицано като „кла-
тене на държавата” и други 
подобни страхотии.

Озверяващият и душевно 
издребняващ наш народец за-
това се кефи на убиване на на-
истина дребни крадци, защо-
то с това се разсейва, бае си 
на болежката, че на големите 
апаши хем им се разминава, 
хем продължават да команд-
ват същия този народец, хем 
вземат награди за дейност-
та си – тежката и отговор-
на работа на „пастири народ-
ни”. •

Хасан Девринджи

НА ГОЛ ТУЛУМ ЧИФТЕ ПИЩОВИ

Убий 
крадеца!
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НЕ ВСИЧКО, КОЕТО ХВЪРЧИ, СЕ ЯДЕ

Манифест за пред публиката

В началото на март неколци-
на представители на самоз-
ваната българска интелиген-
ция обнародваха манифест 
„За републиката”. Пореден ли-
цемерен опит за запълване 
на определена политическа 
ниша, но най-вече забележи-
телна илюстрация на причи-
ните за невежеството на хо-
рата у нас, че и по света. По-
долу ще се постараем да изо-
бличим този опит, с надежда-
та, че ограмотяването на хо-
рата ще попречи на оглупява-
нето/манипулирането им.

Основната ценност на ма-
нифеста е Републиката. Тряб-
ва ни просто една „чиста и 
свята”, заедно с нейния Закон 
и нейните Институции. Про-
блемът на Републиката, Зако-
на и Институциите е… Мафи-
ята.

Проблемът на манифеста 
обаче е, че думичките с глав-
ни букви всъщност значат 
нещо – не е достатъчно прос-
то да ги подредиш така, че да 
звучат красиво.

От времето на Левски въ-
просът за републиканския 
ред на управление никога не е 
стоял пред народа. Монархи-
ческият режим е наложен от 
освободителите. Референду-

мът за Република е проведен 
в условията на установява-
ща се тоталитарна дикта-
тура, като алтернативата 
е напълно компрометиран ре-
жим. Днес България е републи-
ка, просто защото монархии-
те по света практически из-
чезнаха, а не защото народът 
я е „съградил”.

Републиката действител-
но е ценност за определени 
хора. Но привнесена отвън.

Модерните републикански 
форми на управление, с все За-
кона и Институциите си, из-
лязоха на историческата сце-
на с възхода на едрата бур-
жоазия. Новата управляваща 
класа не можеше да използва 
старата монархическа фор-
ма, за да легитимира и орга-
низира властта си – това 
роди Републиката. И след два 
века еволюция републикански-
ят ред крепи на власт едно 
обогатено малцинство, като 
осигурява поддръжници сред 
мнозинството чрез илюзия за 
собствената им значимост.

За интелектуалците от 
епохата на европейското 
просвещение е простимо да 
посочват Републиката като 
решение за проблемите на об-
ществото. От Американска-

та и Великата френска оба-
че отминаха двеста години. 
Днес почти всички държави 
по света са републики, а про-
пастта между бедни и бога-
ти е по-голяма от всякога. Ре-
публики организираха най-го-
лемите касапници в човешка-
та история. Да призоваваш 
днес за защита на Република-
та е или интелектуална импо-
тентност, или чисто преда-
телство.

Съдейки по „конкретиката”, 
второто е далеч по-вероят-
но. Единствените конкрет-
ни предложения са в рамките 
на Закона („отслабен” и „наро-
чен за подигравка”) и отправе-
ни към Институциите (които 
са „взети за заложници и функ-
ционират като изпълнителни 
органи на мафията”). Ако на-
истина „имитацията на дър-
жава не управлява със закон, 
а с изнудване, заплаха, прелъс-
тяване и поквара – но използ-
ва лостовете на министер-
ства, държавни учреждения 
и съдилища”, няма никаква на-
дежда за промяна чрез Закона 
и Институциите. Интелек-
туалците обаче удобно про-
пускат да забележат проти-
воречието – не биха искали 
да попаднат под ударите на 
Закона. Пък и това не е нуж-
но, за да подменят днешните 
властници.

По законността ще ги по-
знаете. Никой властник не 
говори против законността, 
защото тя е единственото 

оправдание да налага волята 
си с насилие. Без насилие от 
властта не остава нищо. И 
преди Републиката, и преди 
Мафията, и днес Законът ви-
наги е бил „гола сила” – иначе 
нямаше да го налагат с пал-
ки – и винаги е защитавал ов-
ластените. В Монархията – 
привилегиите на аристокра-
цията и духовенството. В Ре-
публиката – собствеността 
на богаташите. 

Инициаторите на манифе-
ста „За Републиката” са обик-
новени властогонци. Изтуп-
вайки от нафталина пропа-
гандата на старата буржо-
азия, прилагайки няколко мо-
дерни PR трика, искат да на-
сочат за пореден път енер-
гията на обществото ни в 
посока, която да ги намести 
на топло, без да рискуват 
собствената си, кожа като 
оспорят легитимността на 
самият републикански ред. С 
лека ръка премълчават изво-
да, че това неминуемо ще ук-
репи властта на Мафията за 
още известно време. В едно 
логично мислещо общество 
логическият трик би бил про-
зрачен. Такова общество оба-
че още няма никъде, защото 
навсякъде се намират хора, 
които лесно „навличат раз-
лични по цвят идеологически 
дрешки”, само и само да завле-
кат със Закон народа си към 
дъното, за да изплуват върху 
него. •

Наблюдател
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ТЕМА НА БРОЯ – ФЕМИНИЗЪМ И АНАРХИЗЪМ

Феминизъм без дуализъм
Осъществяването на анар-
хистката революция е свър-
зано в не по-малка степен с 
отказа от „джендър” приви-
легии, колкото и с освобожда-
ването на фабриките и пред-
приятията от капиталисти-
ческото присвояване на при-
надената стойност.

(Терминът „джендър” се от-
нася до социално установени-
те роли, поведения, дейности 
и характеристики, които в 
дадено общество се считат 
за подобаващи на мъжете или 
съответно на жените. Дифе-
ренцира се от „пол” – биологи-
чен белег, свързан с репродук-
тивните органи на индиви-
да. – б. пр.)

За практиките на анар-
хизма и на феминизма може 
да се говори много, но преди 
всичко нека да се справим с 
въпроса за дуализма.

Дуализмът предизвиква 
множество проблеми, когато 
се опитваме да анализираме 
нещо толкова сложно, какво-
то е сексизмът и джендър 
привилегиите в капиталис-
тическото общество. Ако се 
опитаме да приложим модела 
„потисник/жертва” към всяка 
новопоявила се ситуация, то 
ще получим глупост от вида 
на „всички мъже са насилници” 
(следователно всички жени са 
жертва на изнасилване) или в 
най-добрия случай, не по-мал-
ко глупавото разделение „Мъ-
жете са от Марс, жените са 
от Венера”. Аз не съм жертва 

и не съм от Венера – така че 
в този опростен дуалисти-
чен анализ нещо е сериозно 
сгрешено. Живеем в сложно 
общество, в което класови-
ят гнет се преплита с расо-
ва дискриминация, полово раз-
деление и пр. Можем да посо-
чим този или онзи вид потис-
ничество, да кажем: „Вижте, 
това е най-наболелият въ-
прос” и да решим, че сме длъж-
ни да концентрираме всички-
те си усилия върху него.

Като анархисти, ние сме 
длъжни да се борим против 
всички форми на йерархия и 
господство. Да се каже, че 
един вид борба против всеки-
дневно задушаващото ни по-
тисничество е по-важен от 
друг, означава да създадем 
йерархия на господствата – 
господство на един вид бор-
ба над друг.

Съществуват несмет-
но количество поведенчески 
модели и теми за обсъждане, 
които в сегашното ни обще-
ство са табу за жените. Раз-
говорите за джендър приви-
легиите и сексизма оглавя-
ват този списък. Откъде се 
взимат твърденията за „лу-
дите феминистки”? Болшин-
ството феминистки са съ-
вършено логично разсъждава-
щи, рационални жени, които 
искат равенство между поло-
вете в обкръжението и взаи-
моотношенията си. Те не из-
искват нищо кой знае колко 
радикално, а само да „се сложи 

край на наемния труд” или да 
се унищожи класовото обще-
ство. Те са погледнали рацио-
нално на половото неравен-
ство и са стигнали до изво-
да, че това е неприемливо, че 
е необходимо да съществува 
равенство между половете.

В крайна сметка съвсем не 
налудничаво искане, при все 
че в обществото образът на 
феминистките се е вкоренил 
като побъркани и неадекват-
но възприемащи действител-
ността жени.

Анна Анистон, „Анархизъм, 
феминизъм и неплатен труд”

Превод със съкращения

Заключителни думи

От първите женски обедине-
ния в САЩ (края на 18-ти век), 
породени от анти-робското 
движение, в което се органи-
зират необичайно голям брой 
жени, противопоставящи се 
от една страна на църквата, 
от друга – на предразсъдъци-
те на мъжете-аболиционис-
ти;

През възродените в 1848 г. 
женски съюзи във Франция, 
които 55 години преди това 
постигат ограничени успехи 
в сферата на образованието 
и семейното право (постиже-
нията и самите съюзи са уни-
щожени и забранени от яко-
бинците след 1793 г.), но кои-
то с нова сила критикуват 
брачните закони и се опит-
ват да наложат избирателно 

право за жените, разчитайки 
на силата на петициите;

През Либералния фемини-
зъм от края на 19-ти и нача-
лото на 20-ти век, родил суф-
ражизма, чийто представи-
телки водят борба вътре в 
самата система, вярвайки, 
че само ако премахнем оста-
релите закони, жените ще 
станат равни с мъжете;

През марксизма, който от-
правя критика срещу поло-
жението на жените и твър-
ди, че в класовото общество 
е невъзможно да се постиг-
не равенство, а потискане-
то на жените е симптом за 
по-фундаментална форма на 
гнет – капиталистическата 
система;

През Радикалния фемини-
зъм от края на 60-те и нача-
лото на 70-те години на ми-
налия век, който е реакция на 
липсата на анализ на поло-
вата дискриминация в марк-
систкото течение и който 
се обуславя от твърдение-
то, че социалната институ-
ция на половете, а не иконо-
мическата система е източ-
никът на потисничеството 
спрямо жените и следовател-
но е продукт на патриарха-
та, а не на капитализма. Ра-
дикалните феминистки вкар-
ват в обръщение фразата „ли-
чността е политична” и об-
ръщат особено внимание на 
домашната тирания. Тяхна-
та теоретична основа обаче 
ни връща до консервативна-

та идея за биологическия де-
терминизъм и в нея сериозно 
липсва класовият анализ, кое-
то води до твърденията, че 
например Маргарет Тачър е 
много по-близка до угнетени-
те жени, отколкото до мъже-
те от управляващата класа, 
макар и да не го осъзнава;

През Социалистическия 
феминизъм, който е опит за 
разрешаване на проблеми-
те посредством брак между 
най-добрите части от ради-
калния феминизъм и класовия 
анализ на потисничеството 
спрямо жените. Социалист-
ките-феминистки приемат, 
че угнетяването е резултат 
от взаимодействието меж-
ду патриархата и капита-
лизма, затова и често ще ги 
разпознаете като активис-
тки в профсъюзите или в ле-
вите политически партии;

До настоящите прояви – 
хаотични или структурира-
ни, в парадни или революцион-
ни одежди – на жените, боре-
щи се за свобода, равнопра-
вие и равнопоставеност, по-
знаването и разбирането на 
теориите и теченията във 
феминизма е важно поради 
няколко причини:

Първо, позволява ни да раз-
берем тактиките, прилагани 
от различните женски групи.

Второ, помага ни да раз-
познаваме различните аргу-
менти, използвани от феми-
нистките. Също както е не-
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Патриархат и свобода
Степента на цивилизованост 
е обратно пропорционална на 
силата на патриархалните 
традиции в обществото. Тур-
ски, индийски и латиноамери-
кански сериали, които пълнят 
телевизионния ефир, в повече-
то случаи носят назидателен 
дъх – внушават точно ако не 
отказ, то поне сериозно оме-
котяване на патриархални-
те нрави. Българският зрител 
обаче рядко забелязва това, ко-
лективният ни безсъзнателен 
комплекс за малоценност тър-
си друго – да се вкопчим в пред-
ставяни във филмите факти, 
които да изкарат другите на-
роди по-”варварски” по отно-
шение на патриархалността. 
Заблуда. Дядовите завети се 
тачат у нас въпреки външна-
та „цивилизованост”. Без да 
си го признаваме, в шегите, в 
битовите си реакции, в соци-
алните контакти и взаимо-
действия винаги показваме 
привързаност към „ценности-
те” на патриархалността. По-
дигравайки се на турци, индий-
ци – а ние обичаме да се поди-
граваме на другите, чак до зло-
ба, – както беше със скорошни-
те гранични блокади, заваляха 
дежурните реплики за „мързе-
ливите гърци”, при все мързела 
им обаче ядем техни плодове и 
зеленчуци, свои нямаме вече – 

прикриваме факта, че сме на 
същото ниво и в най-дивашки-
те прояви.

Що е патриархалност? 
Схващане, че мъжът, бащата, 
главата на семейството е пъ-
лен господар над всички оста-
нали членове на семейство-
то. В патриархалния мироглед 
се кръстосват няколко сорта 
дискриминация – големеене на 
мъжете над жените, неоспо-
рим авторитет на възраст-
ните над по-младите, делене-
то на хората на „свои” и „чуж-
ди”. Своите, и да сгафят, ви-
наги им намираме оправдание. 
А тези, не от нашето семей-
ство, не от нашия род, народ, 
НАЦИЯ, дори да са прави в ня-
какъв конкретен случай, пак не 
са прави, техните желания, по-
требности и интереси са пре-
небрежима величина.

Бащата, патриархът, 
властникът по определение 
притежава качеството да е 
мъдър, да е „натоварен” със 
задължението на наказва, „на 
него се държи къщата”. Такъв 
е митът, внушението, което 
бива набивано в мозъците на 
младите. Действителността 
е, че млад глупак, когато по-
расне и завъди семейство, ос-
тава стар глупак, инатът му 
пораства неимоверно, не той 
„крепи къщата”, а „къщата” се 

съсипва да му угажда, докато 
наказателните си функции та-
къв чвор изпълнява ревностно, 
в качеството на лек за всеки 
проблем, че и с удоволствие.

Пишман интелигенцията 
в страната ни не се смуща-
ва от абсурдната ситуация 
на самодоволна, издигната в 
култ просташка непогреши-
мост. Или ако се притеснява, 
то това е само от фигурата 
на моментния патриарх, не 
от самата „титла”, не от съ-
ществуването на ТРАДИЦИЯ-
ТА всяко говедо от мъжки пол, 
заплодило някоя нещастница 
със сюрия деца, да бъде смята-
но за малък домашен бог. Па-
триархът за интелигенства-
щия „каймак на нацията” е све-
щена идея. Ако бе обратното, 
не биха с лек език и още по-леко 
перо – клавиатура по-често – 
обяснявали, че работата на по-
лицията е „да раздава шамари”. 
Защо ли тогава пищят, кога-
то получат своята дажба при 
някое ненадейно раздаване? 
Ако бе обратното, не биха се 
разцепили на две огромни гру-
пи – едната подкрепя насто-
ящия „ТАТО”, бивш гавазин при 
бай ТОДОР ВЕЛИКИ, а другата 
го смята недостоен за трона 
и копнее да чучне на длъжност 
„баща на народа” друг задник, 
но, да речем, с обноски.

Каква обаче е разликата 
#КОЙ# нравствен идиот ще 
заема пространството под 
короната на „патриарха”, след 
като самата тази традиция 
е идиотска, вредна, варвар-
ска – и на всичко отгоре е дос-
та спорно имала ли е положи-
телен смисъл в миналото. Па-
триархалните отношения 
просто отразяват държав-
ната йерархия, привилегиите 
на едни и дискриминацията 
на други. Уж призвани да се бо-
рят с „хаоса и произвола”, тък-
мо тези отношения внасят 
хаос сред човеците и превръ-
щат произвола в норма – пра-
вото на силния, правото да 
пребиеш с палка всеки по-слаб, 
след което наелият те за бияч 
чорбаджия да те оправдае с 
„наглостта” на пострадалия – 
нагъл с факта, че го има, че не 
ходи с предварително превит 
врат и подвита опашка.

Окуражаващо е, че патриар-
халната форма у нас се е про-
пукала – белег на което е нама-
лелият брой сключвани брако-
ве. Само че жлъчта на съдържа-
нието още дълго ще изветря-
ва, пък и има кой да се грижи 
изветряването да не настъп-
ва – в самата ни реч остават 
фрази и словесни конструкции, 
които изразяват пренебреже-
ние към „лудото младото и зе-

леното”. Макар че пак проява 
на народна мъдрост без кавич-
ки: не питай старило, питай 
патило.

Пропукало се е уважението 
към авторитета на по-въз-
растните – при все че не е за-
местено с по-читав колекти-
вен навик. Обяснимо – дейст-
вията и бездействията на 
възрастното поколение по-
стлаха чергата на настояще-
то състояние у нас. За какво 
да уважаваш баби и дядовци? 
Че години наред гласуваха за 
пенсиите си, а не за бъдещето 
на внуците си?

Да, гърнето на патриархал-
ността наистина е пукнато, 
но същината пак е налице – в 
отношението към жените. 
Можем само да се надуваме, 
че не носят фереджета, но до 
голяма степен жената и за съ-
временния българин е вещ, ук-
рашение, играчка. Както и ро-
бот – за кухнята или в пред-
приятието. Хиляди шивачки 
в разни цехове жужат като 
пчелички, родени без жила. От 
меда, който изкарват за соб-
ственика на кошера, облизват 
капчици. Защото номерът ми-
нава, защото се свиват и не 
протестират, а дори излизат 
да си защитават работода-
теля – своят господар. Така 
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обходимо да знаем разлики-
те между различните тече-
ния в социализма, познаване-
то на различията във феми-
низма спомага да изясним ис-
тинските различия между на-
шата и тяхната политика.

Трето, разбирането на фе-
министката теория ще под-
помогне развитието на на-
шата собствена политика в 
областта на освобождение-
то на жените.

Мястото на анархо-
феминизма

Наричан още анархически фе-
минизъм, той е вдъхновен 
от такива анархистки от 
началото на 20 в. като Ема 
Голдман, Волтарин де Клер и 
Луси Парсънс. От друга стра-
на „ранната феминистка” 
Мери Уолстънкрафт (1795-
1797), известна с творба-
та си „Защита на правата 
на жената”, изповядва чисто 
анархистки убеждения, обу-
словени и обуславящи брака ґ 
с Уилям Годуин, един от пред-
течите на анархизма.

По време на Испанската 
гражданска война, за защи-
та на анархистките и фе-
министките идеи, жените 
се самоорганизират в група-
та „Свободни жени” (Mujeres 
Libres).

Анархо-феминизмът гледа 
на борбата на анархистите 
като необходим компонент 

от борбата на феминистки-
те и обратно. По думите на 
Сюзан Браун: „тъй като анар-
хизмът е политическа фило-
софия, противопоставяща 
себе си на всички властови 
отношения, той в същност-
та си се явява феминистки”.

Някои от съвременните 
анархо-феминистки групи 
и прояви са: боливийските 
„Мухерес Креандо” (Mujeres 
Creando), Радикалните мажо-
ретки (Radical Cheerleaders), 
ежегодната конференция „Ла 
Риволта!” (La Rivolta!) в Бос-
тън, Женската анархист-
ка организация на Рожава, 
както и проведеният през 
2015 г. Феминистки керван 
от Рожава до Лисабон.

„Радикалният феминист-
ки анализ на потисничество-
то е важен принос към целия 
дебат относно равенство-
то между половете. Анар-
хистичната вяра в личната 

свобода ни кара да включим 
като органична част от на-
шата политика тази често 
пренебрегвана област. Като 
анархисти ние сме против 
угнетяването на жените 
вкъщи, на работното мяс-
то и от Държавата”, казва 
Катлийн О’Кели.

Време е жените сами да 
изискат своя творчески, об-
ществен и професионален 
потенциал, време е да се са-
моорганизират срещу па-
триархата, държавата, ка-
питала и църквата. Време 
е празникът 8-ми март да 
бъде отново Ден за между-
народна борба за свобода, ра-
венство и достоен живот. 
Денят на борбата на жени-
те изисква повече – унищо-
жение на капитализма, дър-
жавата и дискриминацията 
от всякакъв род във всички 
сфери на живота. •

Л. Б.

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за 
края на капитала и 
държавността
СЕ ОКАЗАХА ПРЕКАЛЕНО УДЪЛЖЕНИ
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Китайските заводи 
интензивно се 
роботизират

Китайският промишлен сек-
тор все повече се управля-
ва от роботи – от заводите 
за автомобили до цеховете 
за електронни компоненти. 
28% от машините в заводи-
те в страната използват ци-
фров контрол, сочи изслед-
ване на финансовия холдинг 
Nomura. Това все още е доста 
под японските 83%, но Китай 
расте по-бързо от Япония в 
съотносимия етап на разви-
тие. Огромните оранжеви 
автоматизирани ръце, кои-
то бързо сглобяват рамките 
на автомобилите в завода на 
Great Wall Motors в Баодин, ся-
каш са перфектният отго-
вор на бързо растящата цена 
на труда в Китай. За част-
ния автомобилостроител, 
който дава работа на 50 000 
души, швейцарските роботи 
и други машини не са само 
икономии: „Не трябва да бъ-
деш експерт, за да видиш раз-
ликата в качеството между 
китайските коли и автомо-
билите, произведени от Audi 

и Volkswagen. За да се спра-
вим с тези конкуренти, няма-
ме друг избор освен използва-
нето на оборудване и техно-
логии на по-високо равнище”, 
посочва пред агенция Reuters 
Ли Шаохуей, отговарящ за 
техниката за автоматично 
управление в компанията. Ар-
мията от евтина работна 
ръка, която превърна Китай в 
производствен център, вече 
не ще бъде нито толкова ог-
ромна, колкото някога се смя-
таше, нито толкова евтина. 
Затова предприятията ин-
вестират много средства 
в машини, които ще ги на-
правят по-производителни 
и ще подобрят качеството. 
Според специалистите тази 
промяна ще създава все по-го-
леми предизвикателства за 
американските, японските и 
европейските компании, кои-
то не са свикнали да се конку-
рират с китайските фирми в 
сегмента на продуктите от 
висок клас.

Разбира се, десетките и 
стотици милиони безработ-
ни ще представляват още 
по-голямо предизвикател-
ство за китайските власти 
и капиталисти.

ТЕМА НА БРОЯ – ФЕМИНИЗЪМ И АНАРХИЗЪМ

Феминизъм без дуализъм
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са възпитани – винаги да по-
ставят над себе си прищев-
ките на бащата, съпруга, по-
големия брат, любовника. Коя-
то жена откаже да робува на 
втълпените клишета, ведна-
га се сдобива с етикета „куч-
ка”.

Патриархалният мироглед 
поощрява „мъжественост-
та” – твърде често това е уп-
ражняване на надмощие над по-
корната по определение „жен-
ственост”. Сигурно гранича-
рите, върнали назад бежанки-
те, които умряха от студ, се 
почувстваха много мъжестве-
но – сурови, непреклонни, „взе-
ли трудни решения”, „защити-
ли своите от чуждите”. Толкоз 
е диапазонът на осмисляне на 
„мъжественото” – военни под-
визи или слава на голям ебач. 
Пубертетно ниво – докога все 
на него, ало ВЪЗРАСТНИТЕ?!

Държавата и църквата от-
край време са се наемали да 
регулират отношенията меж-
ду „главата” и семейството 
му, между старите и млади-
те, между силните и слабите, 
между мъжете и жените. Поне 
така са декларирали, деклари-
рат и ще дърдорят същото 
минали, настоящи и бъдещи 
държавници и представите-

ли на жреческата каста, без 
значение от коя религия или 
религиообразна идеологиче-
ска доктрина. Ако декларира-
ното е истина, цялата исти-
на и нищо друго освен нея, то 
през вековете на „регулиране” 
въпросните господа са демон-
стрирали грандиозен провал. 
Защо съществуват тогава, 
след като нищо не успяват да 
свършат, но пък издръжката 
им тегне на плещите на обек-
тите на регулация?

Причината за неуспеха „да 
въведат ред” и то „веднъж за-
винаги” е проста – патриар-
халността е технология на 
властничеството, значи няма 
начин властниците да режат 
клона, на който седят. Тава-
нът на възможностите им да 
„регулират” се свежда до мъм-
рене на дискриминиращите и 
осигуряване на болкоуспокоя-
ващи мехлемчета за дискри-
минираните – понеже проя-
вите на дискриминация в не-
малко случаи наистина БОЛЯТ, 
включително в циничния сми-
съл.

Затова е необходима на-
пълно различна система за СА-
МОРЕГУЛИРАНЕ. Не поза на съ-
дник между слабите и силни-
те – тук е достатъчно да не 
се пречи на слабите да ста-
ват силни, а „силните” чисто 

физически да не бъдат култи-
вирани в хулигани на заплата 
(полицията е точно една от 
разновидностите на „хулига-
ни на заплата” – общество-
то е изнудено да плаща на чен-
гетата да го тормозят). Не 
дуднене над младите и сумте-
не пред старите. Не превръ-
щане на жените в мъжкарани, 
а мъжете в женчовци. Не „мат-
риархат” – нито във вида на 
митичния от „старите време-
на” (измислица на псевдоучени, 
сред които и големият „учен” 
Фридрих Енгелс), нито акаде-
мично конструиран „като по-
малкото зло”. Рецептата и 
тук е проста – но от тези, 
които са лесни за казване и 
трудни за извършване: отказ 
от собственичеството над 
вещи и хора. „Цивилизацията” 
се гордее, че е обявила за не-
естествено притежаване на 
хора, но притежаването на 
вещи пак е притежаване на хо-
рата, които имат нужда от 
тези вещи. Само когато при-
надлежим всеки единствено 
на себе си и споделяме ползва-
нето на вещите, на ресурси-
те, на идеите.

Трудна задача за постигане, 
но нима живуркането в блато-
то на предразсъдъците е по-
лесно за понасяне? •

Хасан Девринджи

ТЕМА НА БРОЯ – ФЕМИНИЗЪМ И АНАРХИЗЪМ

Патриархат и свобода
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за края на капитала и държавността
С Е  О К А З А Х А  П Р Е К А Л Е Н О  У Д Ъ Л Ж Е Н И

И у нас дори

Традициите в повечето част-
ни болници в България беше 
да започват работа с някол-
ко специализирани отделения 
за малки операции и апарату-
ра втора ръка, докато стъпят 
на краката си. В същото време 
държавата инвестираше във 
върхова апаратура в клиники-
те, които са нейна собстве-
ност. Само през тази и следва-
щата година големите универ-
ситетски и част от общин-
ските болници ще бъдат обно-
вени с апарати за 148 млн. лв. с 
пари от еврофондовете.

Затова големите самосто-
ятелни покупки на нова техни-
ка от последно поколение от 
една частна клиника е събитие 
в сектора. Последната така-
ва поръчка е за 3.5 млн. лв. Това 
е уникалната 3D система „Да 
Винчи”, която ще работи в мно-
гопрофилната болница „Дове-
рие” в София. Тя има традиции 
във високотехнологичната ме-
дицина – още при отварянето 
си през 2005 г. беше обзаведе-
на с напълно нова апаратура.

Касае се за робот с три 
„ръце”, който на практика за-
меня работата на цял екип хи-
рурзи, които извършват слож-
ни операции на труднодостъп-
ни места и го правят изклю-
чително прецизно. Процедури-
те са безкръвни, стават само 

през няколко малки отвора и се 
направляват от един хирург 
и негов асистент, които ос-
вен това виждат на монито-
ра изключително ясно органи-
те, които оперират, в трииз-
мерен формат. Операцията с 
робота гарантира по-голяма 
сигурност на операцията, на-
маляване на кръвозагубата в 
сравнение със стандартните 
операции и по-малък болничен 
престой. В България има само 
още един такъв робот – в уни-
верситетската болница в Пле-
вен и с него се извършват пре-
димно онкогинекологични опе-
рации. В болниците по цял свят 
през последните години рабо-
тят 2112 робота от тази се-
рия като в Турция има 15, в Ру-
мъния – 10, а в Гърция – 5.

Компютърна програма 
премина теста на Тюринг

В 1950 г. британският мате-
матик, логик, информатик и 
философ Алън Тюринг съста-
вя тест за изкуствения ин-
телект, който позволява да 
се оцени нивото му спрямо чо-
вешкия. В този тест компю-
търната програма общува с 
група хора в течение на пет 
минути. Ако тя убеди над 30% 
от хората в това, че самата 
тя е човек, нейният интелект 
може да се счита равностоен 
на човешкия.

Преминат е тестът на Тю-
ринг, което позволява да се 

счита, че е реализиран изкуст-
вен интелект, неотличим от 
човешкия – съобщава англий-
ският вестник The Independent.

Програмата, написана от 
руски екип, е убедила събесе-
дниците си, че разговарят с 
13-годишното украинско мом-
че „Евгений Густман”. Тя е въве-
ла в заблуждение 33% от члено-
вете на специалната комисия 
от британския Университет 
Рединг.

По този повод Кевин Уоруик 
от университета Ковънтри 
казва, че успехът на компю-
търната програма потвърж-
дава опасенията на много спе-
циалисти относно бъдеще-
то на изкуствения интелект. 
Компютри, способни да изма-
мят човека, могат да помагат 
на кибер-”престъпниците” (и не 
само на тях!).

Хеликоптер, управляван с 
мисъл

Екип от университета на Ми-
несота, воден от професора 
по биомедицински инженерни 
науки Бин Хе, е успял да издигне 
и да управлява малък модел на 
хеликоптер (т. нар. „куад-коп-
тер” – с четири квадратно раз-
положени перки) само с… мисъл.

Машината издържа успеш-
но тестовете и минава през 
трасе с препятствия с 90% ус-
певаемост.

За експеримента учените 
са използвали специална шап-

ка, с която се улавя електри-
ческата активност на мозъка: 
64 електрода по нея регистри-
рат импулсите на нервната 
система на доброволец. После 
те се изпращат за декодиране 
на специфичните им електри-
чески стойности към компю-
тър, който успява да разпоз-
нае мислите, съответстващи 
на движение.

Хеликоптерът е бил упра-
вляван само с мисъл за стиска-
не на юмрук, без никакво физи-
ческо действие: като мисъл за 
десен юмрук е за завой надясно, 
на ляв – за завой наляво, стис-
кане на двата юмрука означа-
ва изкачване нагоре, а липса 
на мисъл за какъвто и да било 
жест – спускане. Предаването 
на данните до компютъра ста-
ва безжично. Системата е по-
казана за пръв път през април 
2014 г., а вече е описана в на-
учното списание „Джърнъл ъф 
Нюръл Енджиниъринг”.

Напоследък изследвания-
та в тази сфера – начини за 
директна комуникация меж-
ду човешкия мозък и различ-
ни устройства – стават все 
по-многобройни.

Екипът на д-р Бин преди 
е работил с управляван чрез 
мисъл виртуален хеликоп-
тер, но в сегашната версия 
на експеримента той е за-
менен с физическо устрой-
ство. Лесната достъпност 
на този модел на комуника-
ция, разчитащ на шапката с 
електроди, е едно от големи-
те му предимства – остана-
лите разчитат на инвазивни 
процедури – например опера-
ция и имплантиране на сензо-
ри.

Основните приложения на 
новите технологии са в ме-
дицината – за контрол на би-
омеханични крайници или ин-
валидни колички например. •

(Следва)
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Когато удряш с големия чук
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Вие желаете ли да види-
те сенатор Бърни Сандърс, 
самоопределящ се за социа-
лист и кандидат за номина-
цията на Демократическа-
та партия за президент, в 
Белия дом през ноември?

Първо на първо, Бърни Сан-
дърс може да използва дума-
та „социалист”, но той на 
практика е нюдийлър (от „ню 
дийл” (The New Deal – нова-
та сделка) – социалната по-
литика на Франклин Рузвелт 
след Голямата депресия – б. 
пр.). В днешния американски 
политически спектър обаче 
да бъдеш нюдийлър се счи-
та за много ляв. Айзенхау-
ер например, който казва, 
че всеки, който оспорва „ню 
дийл”, няма място в полити-
ческата система, днес би 
бил сметнат за яростен ле-

вичар. Бърни Сандърс е един 
честен и почтен нюдийлър. 
Аз съм съгласен с него за мно-
го неща, с други не съм съгла-
сен, но в системата на купе-
ните избори, каквато смя-
там, че е нашата, честно 
казано не виждам да има осо-
бен шанс. Ако хипотетично 
бъде избран обаче, от всички 
сегашни кандидати би имал, 
от моя гледна точка, най-до-
бра политика. Не смятам, че 
всичко е парлама. Има разли-
ки между партиите. Не са го-
леми, но са реални, а малки-
те разлики в една система 
на огромна власт могат да 
имат огромни последици.

Тоест, казвате, че ако е 
Хилари Клинтън срещу До-
налд Тръмп или Тед Крус, 
гласувайте за Хилари Клин-
тън, така ли?

Казвам това, което съм 
казвал винаги през последни-
те няколко предизборни кам-
пании. Ако живееш да речем в 
Масачузетс като мен, къде-
то демократите със сигур-
ност ще спечелят, гласувай 
за когото си искаш или не гла-
сувай изобщо. Ако обаче жи-
вееш в някой щат, който е 
на кантар и от който зависи 
кой ще стане президент, то-
гава задължително гласувай.

Тоест, ако живеете в 
Охайо през ноември, щяхте 
да гласувате за Клинтън 
срещу Доналд Тръмп или Тед 
Крус например?

Твърдо. Както казах и през 
2000 г., въпреки че не харес-
вах Обама.

Значи Хилари печели ва-
шия глас, ако живеете в 
щат на кантар?

По-точно моят глас е сре-
щу републиканския канди-
дат. Ако не гласуваш, значи 
гласуваш за републиканския 
кандидат.

Как ще отговорите на 
някой, който ви попита, 
например: „Професор Чом-
ски, аз съм чел книгите ви, 
чел съм за американската 
външна политика, видях Хи-
лари Клинтън, видях Джор-
дж Буш като президент и 
не виждам никаква разли-
ка между Хилари Клинтън 
и републиканците. С две 
думи, каква е разликата 
между Хилари Клинтън и – 
да речем – Тед Крус?”

Има огромни разлики.
Кажете ми една-две, за-

ради които да гласувам за 
нея, вместо за Крус, напри-
мер.

Бомбен килим над Сирия, 
например, е едната разлика. 

Тед Крус казва, че проблемът 
е решен – изсипваме бомбе-
ния килим над Сирия и гото-
во. Какви ще бъдат последи-
ците от бомбения килим? Да 
вземем ядреното споразуме-
ние с Иран. Всички републи-
канци до един казват, че ще 
го анулират. Предполагам, че 
ако това стане, Съединените 
щати ще останат изолира-
ни, докато Европа ще продъл-
жи да работи с Иран. Това ще 
бъде голяма крачка назад. Да 
вземем също така според мен 
най-големия проблем, пред 
който сме изправени – еколо-
гичната катастрофа. Всеки 
републикански кандидат или 
отрича промяната на клима-
та, или е скептичен и не му се 

занимава. С две думи те каз-
ват: „Дайте да унищожим све-
та”. Струва ли си да гласуваш 
срещу това? Да. Имаше сре-
ща за климата в Париж, коя-
то не стигна до обвързващ 
договор. Основната причина 
беше, че не мина през републи-
канския конгрес. Същото е и с 
вътрешната политика – има 
сериозни разлики.

Съгласен съм, има сери-
озни разлики, но все пак е 
интересно. Сам Харис, кой-
то е невролог, писател, 
атеист и с когото имахте 
задочен дебат в интернет, 
казва, че би предпочел ре-
публиканецът Бен Карсън, 
който казва, че мюсюлма-

» » » продължава на страница 8



март 2016, брой 38

нин не трябва да стане пре-
зидент и сравнява сирий-
ските бежанци с кучета, да 
стане президент на САЩ, 
отколкото вие, защото 
Карсън разбирал заплаха-
та от джихадистите-те-
рористи за разлика от вас. 
Какво бихте отговорили на 
Сам Харис, който се смята 
за либерал?

Не обръщам внимание на 
Сам Харис. Неговият специа-
литет са истеричните на-
падки и клевети срещу хора, 
които не харесва. Това не ме 
интересува. Аз се интере-
сувам много повече от джи-
хадистите-терористи от 
него и точно затова говоря 
постоянно, че с крякане няма 
да ги прогониш. Трябва да 
откриеш корените, да раз-
береш как можеш да се спра-
виш с проблема и тогава да 
реагираш. Аз не гледам сери-
озно на него и не виждам сми-
съл да го обсъждам.

Има хора обаче, които 
твърдят, че трябва да се 
говори за това, защото ис-
лямофобията е във възход – 
както в САЩ, така и в це-
лия западен свят. Казват, 
че атеисти като Сам Ха-

рис, Ричард Докинс, покой-
ния Кристофър Хичънс са 
ислямофоби, обвиняват ги 
в почти фанатична омраза 
към мюсюлманите, което 
е тревожно в настоящия 
климат. Вие споделяте ли 
това мнение?

Не мога да говоря за тях. 
Първо, не смятам, че важи 
за Докинс. За Хичънс – може 
би, в последните му годи-
ни. Харис вероятно отрича, 
но ако четеш какво е писал, 
изглежда, че е така. Пробле-
мът с ислямофобията е се-
риозен, разбира се. Също 
както е сериозен проблемът 
с антисемитизма. Сега ис-
лямофобията е много по-те-
жък проблем. Едно е, че тя 
ни прави по-уязвими. Освен 
всичко, което причинява на 
съвсем почтени, достойни 
хора, които са подложени на 
гонения, на физическа само-
разправа, биват лишавани 
от възможността за норма-
лен живот, бежанците в Си-
рия и всичко останало… На-
ред с всичко това, тя е вред-
на за Запада. Тя води до та-
кива предложения като „да 
им хвърлим бомбения ки-
лим”, „да ги ударим с големия 
чук”… Вижте само какво ста-
на през последните 15 годи-

ни – така наречената гло-
бална война с тероризма. 
Откакто започна тя, се из-
ползва един-единствен ин-
струмент – големият чук. 
Бой по главата. Няма какво 
да му мислиш. Бой по глава-
та. И какво стана? Преди 
15 години проблемът беше 
изолиран в една дребна, из-
останала част на Афганис-
тан. Сега е по целия свят. 
При всеки удар с големия 
чук той се разширява. Всеки 
път, без изключение. Афга-
нистан, Ирак, Либия, нався-
къде. Извадихме ли си някак-
ва поука дотук? „Още бой по 
главата, защото ония всич-
ките искат да ни избият”? 
Да, това е едната възмож-
на реакция. Другата реакция 
е разумната реакция, коя-
то също се изтъква от най-
различни хора – хората, кои-
то са запознати с темата. 
Хора като Скот Ейтрън или 
Уилям Полк – известен екс-
перт по Близкия Изток, с го-
лям опит в правителство-
то на САЩ – практически 
предлагат едно и също: към 
ситуацията трябва да под-
ходиш разумно, не само за-
щото първо е хуманно, но и 
защото е добре за собстве-
ната ти сигурност.

Вие сте на 87 години, на-
писали сте повече от 100 
книги, преподавали сте по-
вече от половин век, извес-
тен сте по цял свят, имате 
огромен принос в лингвис-
тиката, външната поли-
тика, международните от-
ношения и въпреки това ва-
шите идеи, вашите възгле-
ди не са общоприети, осо-
бено в Съединените щати. 
Това не ви ли обезсърчава – 
че не живеете в общество, 
което дори малко се добли-
жава до желаното от вас? 
Че външната политика не е 
такава, каквато бихте ис-
кали? Че все още нямате 
такова влияние?

Никога не съм очаквал да 
живея в утопия. Ако възгле-
дите ми бяха станали об-
щоприети, щях да се питам 
къде съм сгрешил. Не зара-
ди мен, а заради много други 
хора има забележим напре-
дък през годините. Той не е 
равномерен, има и отстъ-
пления, но днес светът е по-
цивилизован отпреди. Кога-
то Джордж Буш и Тони Блеър 
решиха да нахлуят в Ирак, за 
първи път в историята на 
империализма – а това вече 
беше чист империализъм, – 
имаше огромен протест 

още преди войната офици-
ално да започне. Той не спря 
войната, но според мен я 
ограничи. Те не можеха да из-
ползват средствата, които 
използва Линдън Джонсън 
например. Това е напредък. В 
други отношения също има 
напредък. Да вземем права-
та на жените – огромна раз-
лика за последните 50 го-
дини. Гражданските права – 
има разлика. Загриженост-
та за околната среда – въ-
прос на живот и смърт за 
нас като вид. Нещата са 
много по-различни отпреди 
20-30 години. В много отно-
шения има бавен напредък.

Значи сте оптимист за 
бъдещето?

Имаш две възможности. 
Можеш да кажеш, че си песи-
мист, че нищо няма да изле-
зе, че се предаваш – така ще 
помогнеш да се случи най-ло-
шото. Другата възможност 
е да се възползваш от въз-
можностите, които реално 
съществуват, лъчите на на-
деждата – така ще помог-
неш да направим света по-
добър. Нямаш голям избор, 
нали? •

Интервю на Мехди Хасан, 
Ал Джазира

23/30 януари 2016 г.

НОАМ ЧОМСКИ

Когато удряш с големия чук
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Как се случи Февруарската революция
През 1861 г. в Руската импе-
рия с един царски указ „изчез-
ва” цяла една класа – стоти-
на милиона крепостни селяни. 
Всъщност, точно така анар-
хистите си представят „лик-
видацията” на социалните кла-
си – хората, съставлявали оп-
ределени класи, преминават 
в друго състояние, започват 
да играят различна социална 
роля – и според нас тази роля 
изключва както подчинение 
пред други обществени групи, 
така и господстване над та-
кива. За разлика от нас, бол-
шевиките ликвидират „вра-
жеските класи” с концентра-
ционни лагери. Царската бю-
рокрация през ХІХ век обаче 
не извършва геноцид или поне 
не нарочен. Притежанието на 
земевладелската аристокра-
ция просто получило „свобо-
да” да не бъде самодвижеща се 
собственост на дворянство-
то. Селяните, вече „свобод-
ни” като поданици, получили 
и земя – същата, която обра-
ботвали, за да хранят аристо-
кратите, държавното чинов-
ничество и семейството на 
монарха. Получили я срещу из-
плащане – най-лошата от вся-
ко дворянско имение, хубави-
те земи аристократите запа-
зили за себе си.

Към началото на следващия 
век умножената от естест-
вения прираст маса селяни се 
клатушкала на ръба на мизери-
ята – всеки „освободен” бивш 
крепостен семеен мъж имал 

по няколко деца, а имотецът 
му оставал същият по площ и 
качество. Векове наред руско-
то селячество успявало да се 
задържа от падане в пропаст-
та чрез „общинско владеене” – 
през две-три години разделе-
ната на парцели земя се пре-
разпределяла по жребий меж-
ду семействата. Данъците се 
плащали пак общо, не „от гла-
ва” – така по-сполучливите, 
макар и не всякога „по-работ-
ливи” помагали на съседите 
си да не се разоряват. Пак по 
жребий давали пушечно месо 
в армията – по онези времена 
войнишката служба траела до 
25 години.

Изплащането на „дарена-
та” земя, без която дори сим-
воличната свобода се превръ-
щала в едно голо нищо, прече-
ло на селячеството да се поза-
могне – разоряването, даже в 
общинската традиция за вза-
имопомощ, дебнело всекиго. 
Разорените отивали в града, 
в заводи и фабрики, в работ-
нически казарми и подобни на 
села пролетарски квартали. 
Бедственото положение на 
работническата класа е пред-
мет на жалейка даже в сравне-
ние с тегобите на селския жи-
вот – отразено в народни пес-
ни и литературни произведе-
ния от онази епоха.

През 1904 г. Руската дър-
жава предизвиква и губи война 
срещу младия далекоизточен 
хищник – Япония. По-калпави-
те и по-зле управлявани япон-

ски броненосци се възползва-
ли от тактическите грешки 
на противника и попилели Ти-
хоокеанския имперски флот 
в Порт-Артур. Съществува-
щите на ръба на поносимото 
руски селяни и работници по-
насят бремето на поражение-
то – и пряко, като войници и 
моряци, и косвено – с ръцете, 
потта и лишенията си обли-
чали, въоръжавали и всячески 
другояче обслужвали въоръже-
ните сили.

Селяните отговорили с 
бунтове, работниците – със 
стачки, войниците – с дезер-
тьорства и пак бунтове. Ру-
ската интелигенция поощри-
ла недоволството, като из-
тъкнала „бездарността” на 
цар Николай ІІ, сякаш ако би 
бил „надарен”, нещо би се про-
менило за народа. Работниче-
ското движение набира сила, 
за овладяването му полицията 
разрешава създаване на проф-
съюзи, чиито лидери са тай-
ни сътрудници и доносници. В 
контролираните профсъюзи 
обаче проникват активисти 
на партията на социалисти-
те-революционери – следов-
ници на Бакунин, програмно 
стоящи между анархистите 
и социалдемокрацията, вклю-
чително и оформеното вече 
течение „болшевики” (по-късно 
самонарекли се „комунисти”). 
На 9 януари 1905 г. работни-
ците в Петербург излизат на 
масово шествие, за да връчат 
петиция към царя. Формално 

верноподаническа, петиция-
та поставяла искания, които 
не само ограничавали абсолю-
тизма на руския монархиче-
ски строй, но и тласкали раз-
витието към република. Жан-
дармерията удавя в кръв това 
шествие на площада пред 
Зимния дворец и на други мес-
та в столицата.

Събитието променя нагла-
сата на селските маси, че „ца-
рят е добър, болярите – лоши”. 
Атентати срещу царската 
фамилия от предишните го-
дини са подготвили почвата, 
но собствената пролята кръв 
убеждава както работници-
те, довчерашни селяни, така 
и селяните на село, че „всич-
ки са маскари” – прозрение, до 
което българите са стигнали 
отдавна, но за съжаление без 
дейни последици, а с въвлича-
не в безспирната въртележ-
ка на избор на „по-малките ма-
скари”, сякаш избраните не по-
растват в по-едри.

В северната и старата 
столица на Русия, в редица 
други големи градове избух-
ват улични сражения, в про-
винцията селяните нападат 
именията на аристократите, 
отнемат и делят земите на 
господарите, моряци превзе-
мат корабите си, хвърлят в 
морето офицери и мичмани.

След около две години Пър-
вата руска революция е сма-
зана, но царщината прави от-
стъпки, въвежда парламент 
с доста ограничени правомо-

щия и избирателна система, 
която дискриминира селяни-
те и работниците, дава пре-
димство на дворяните и веч-
но младата още от цар Пе-
тър І руска буржоазия, която 
в повечето случаи е младши 
съдружник на европейски кор-
порации – почти както и днес, 
във второто десетилетие на 
ХХІ век.

Парламентът („Държавна-
та Дума”) няколко пъти е раз-
пускан, защото според царя 
и правителството му бил 
твърде „радикален” – а реално 
проявявал хрисим и сговорчив 
реформизъм. Въпреки това, 
илюзията за възможна „перс-
пектива” за „постепенно по-
добряване” угасила за кратко 
време революционния дух на 
народа и минаващата за про-
гресивна интелигенция.

На този фон руското пра-
вителство предприема мерки 
срещу общинното земевладе-
ние и взаимопомощ, наредено 
е данъците да се плащат „от 
глава” – за по-предприемчиви-
те и готови да „успяват” на 
вълната на затрудненията на 
съселяните си това било „про-
гресивно”. Към заводите шур-
ва нова вълна останали без 
земя селяни. Толкоз по въпроса 
за „честната конкуренция” – 
капитализмът винаги е на-
стъпвал и печелел срещу нека-
питалистическите форми на 
производство и разпределе-
ние НЕЧЕСТНО, със сила – било 
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със собствено наети стража-
ри, било с държавна подкрепа. 
Засилването на промишленос-
тта обаче е с цел подготов-
ка към война, заводите не пра-
вят земеделски сечива и ма-
шини, а топове и пушки.

Първата световна война, 
както всяко подобно меропри-
ятие, пие кръвта на народа в 
буквалния и преносния смисъл. 
Нежелаещи повече да мрат на 
фронта и да гладуват в тила 
за обогатяване на все същи-
те чорбаджии, руснаците въс-
тават през февруари-март 
1917 г. в Петроград, принуж-
дават царя да абдикира… и 
възлагат на Думата да упра-
влява страната, за да подгот-
ви Учредително събрание, на 
което народни делегати да 
решат бъдещето на импери-
ята.

Думата, сащисана и неу-
верена, формира правител-
ства, известни като Времен-
ни. Тяхната задача е да отла-
гат Учредителното събрание 
до благоприятния за буржоаз-
ните партии момент, да про-
дължават войната и да ими-
тират „промени”. В провин-
цията обаче селяните сами 
решават „аграрния въпрос”, 
а в градовете работниците 
и войниците от гарнизони-
те свикват Съвети – органи 
на самоуправление, рожби на 
Първата революция, тогава 
възникнали като средства за 

подпомагане на стачници, но 
бързо разширили пълномощи-
ята си. По-късно болшевики-
те се опитват да припишат 
възникването на Съветите за 
своя инициатива и заслуга, но 
анархическата и социално-ре-
волюционната преса изобли-
чават тези лъжи, като доказ-
ват че Съветите са спонтан-
на извънпартийна инициати-
ва, народно творчество.

Практически страната е в 
двувластие – Временно прави-
телство и Съвети, в съперни-
чество, но все още не във вой-
на.

През есента на 1917 г., кога-
то болшевиките виждат, че 
в свиканото най-сетне Учре-
дително събрание не разпола-
гат с мнозинство, предприе-
мат преврат. Това е контра-
революционен акт, началото 
на края на Руската революция, 
който не настъпва веднага за-
ради народната съпротива.

*   *   *

В една анкета с въпрос „кои са 
практически важните пред-
мети в училище” отговорът 
„история” не влезе в първата 
десетка. Наистина, какви са 
полезните изводи от бегло 
изложената редица историче-
ски факти?

Полезното е в поуката от 
приликите със сегашното 
време, например в България.

Преди 26 години партия-
та-”царица” ДАРИ на народа 

„СВОБОДА” от тоталитариз-
ма – при все че тоталитар-
ното беше вече изгнило, Бъл-
гария приличаше на повечето 
европейски страни, нека и по-
бедна, по-авторитарна и с по-
вече държавен сектор в ико-
номиката. Дарявайки гражда-
ните със свободата „сами да 
се борят с живота”, от всена-
родно изградената собстве-
ност за гражданите заделиха 
трохички, опаковани в големи 
кухи кашони, вързани с пом-
позно големи и лъскави пандел-
ки. Останалото „национално” 
богатство просто… изчезна. 
От нищото изникнаха милио-
нери и милиардери, при все че 
месеци преди това милионер-
ството официално бе повод 

за затвор или куршум в тила. 
Оттогава и до днес в ход са 
различни процедури за отне-
мане и на оставените при 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО трохи от 
90% от населението, оказали 
се лапнишарани – и то толко-
ва ядосани от този факт, че 
част от тях с желание ста-
ват охранители на малкото 
проценти „успешни люде” и с 
хъс млатят други несретни-
ци, които или не са могли, или 
не са искали да станат биячи.

Емиграцията на близо два, 
а може би два и половина ми-
лиона души от България може 
да се приравни към военни за-
губи, макар че надали досега е 
имало война с толкова големи 
опустошения.

И така, чисто спекулатив-
но, ситуацията, поне у нас, да 
не говорим за известна част 
от Европа, е подобна на поло-
жението в Русия в началото 
на 1917 г.

За обмисляне остават: до-
колко е голямо подобието? И 
ако е достатъчно голямо в съ-
ществените си моменти, то-
гава дали НАРОДЪТ в ума си 
притежава достатъчно, за да 
реагира правилно?

За съжаление, отговорът 
на втория въпрос не мяза на 
утешителен – обремененият 
с предразсъдъци ум на българи-
на все още има твърде много 
извинения да чака нещо да се 
случи „свише” (например в чуж-
бина), както и много дежурни 
виновници, по които е безо-
пасно да се плюе.

Истинските виновници ос-
тават недосегаеми – толкова 
недосегаеми, че им става неу-
добно и си измислят, че някой 
ги заплашва с убийство.

Де да беше така, скъпи чи-
татели, де да беше така – би 
било добро начало.

Уви, още сме на етапа от 
развитието си, в който се 
стреляме помежду си, сипем 
куршуми по инкасатори, уреж-
даме си „сенчести” бизнеси с 
гранатомети, но не смеем да 
проявим „неуважение” към ИН-
СТИТУЦИИТЕ.

Тепърва ни предстои за за-
почнем да уважаваме себе 
си. •

Шаркан

Истинските 
виновници 
остават толкова 
недосегаеми, че 
им става неудобно 
и си измислят, че 
някой ги заплашва 
с убийство
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Торпилираната революция
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Държавната власт в Съвет-
ския съюз изобщо не е проле-
тарска, а се намира в хищни-
те ръце на новата господ-
стваща номенклатурна класа, 
установила антиработниче-
ска и антиселска диктатура. 
Още през 1918 и 1919 г. болше-
вишкият режим разстрелва 
над триста хиляди работни-
ци, стачкуващи срещу оскъд-
ното заплащане и чудовищ-
ната експлоатация. В Астра-
хан органите на ЧК безпощад-
но разстрелват с картечници 
десетхиляден работнически 
митинг, като избиват две 
хиляди демонстранти. Хиля-
ди други са издавени в шле-
пове по река Волга. Болшеви-
ките масово ограбват зър-
ното от селското население. 
През 1918 г. само в 40 райо-
на на Централна Русия избух-
ват 245 големи селски въста-
ния, като масови въстания 
се надигат и през лятото на 
1919 г. В Тамбовска губерния 
през 1920-1921 г. с оръжие в 
ръка се вдигат над 40 хиляди 
селяни. В Западен Сибир въс-
тава над 60-хилядна селска 
армия. След безчинствата 
на реквизиционните команди 
през 1921-23 г. в Поволжието, 
Дон, Северен Кавказ и Украй-

на умират от гладна смърт 
повече от 15 милиона селяни. 
При умишлено организирания 
от безочливата болшевишка 
власт „Голодомор” в Украйна 
през 1931-33 г. загиват над 10 
милиона селяни. Същата тра-
гедия се повтаря и през 1946-
47 г. с над 2 милиона жертви. 
На фона на този геноцид зву-
чи сатанинското Лениновото 
изказване, че: „дори и 90% от 
руския народ да загине, доста-
тъчно ще бъде само 10% да до-
живеят до Световната рево-
люция!”

Тази ужасна трагедия с Ру-
ската революция може би е ня-
мало да се случи при един евен-
туален успех на въстанието 
на Кронщадските моряци, из-
бухнало на 2 март 1921 г.! То 
обаче се оказва безнадежд-
но закъсняло. Да бяха се вдиг-
нали кронщадци през месец 
май 1918 г. в подкрепа на хи-
лядите руски анархисти, по-
головно избивани от тъпогла-
во-зомбираните болшевишки 
опричници, изходът от рево-
люционния взрив в Царската 
империя вероятно нямаше да 
бъде толкоз самоубийствен 
и пагубен. През месец февру-
ари 1921 г. работниците във 
всички Петроградски фабри-
ки обявяват стачка, защото 
изнемогват от свиреп студ 

и глад. На мирни улични де-
монстрации стачкуващите 
настояват за увеличаване на 
дажбите, за малко дърва, въ-
глища и някакви дрехи, а бол-
шевишките власти хвърлят 
срещу тях Червената армия, 
която стреля, ранява и убива 
стотици протестиращи. На-
учили за станалото, кронщад-
ските матроси единодушно 
се солидаризират със стачку-
ващите и на масово събрание 
на кронщадския площад с це-
лия личен състав на Кронщад-
ския гарнизон и над 30 хиляди 
жители единодушно приемат 
резолюции с искания за свобо-
да на словото и печата за ре-
волюционните партии, амнис-
тия на затворените револю-
ционери: анархисти, леви и де-
сни есери, меншевики и изпад-
нали в немилост пред своето 
ръководство свободомисле-
щи болшевики, за нов избор 
на свободни съвети чрез аб-
солютно тайно гласоподава-
не и за недопускане на никакво 
вмешателство на Правител-
ството през време на предиз-
борната борба. Болшевишко-
то правителство нарежда 
незабавно да бъдат изнесени 
от Кронщад всички хранител-
ни продукти и боеприпаси. Въ-
станалите матроси обаче 
завардват всички възможни 

изходи на Кронщад. Петрог-
радската радио-телеграфна 
станция и проболшевишките 
газетарски рупори подемат 
яростна кампания срещу крон-
щадските въстаници, като 
тръбят на всеослушание за 
някакъв подъл контрарево-
люционен заговор на някаква 
мистериозна белогвардейска 
банда в Кронщад. В същото 
това време председателят 
на Петроградския съвет бол-
шевикът Зиновиев отправя 
апокалиптичен ултиматум 
към въстаналия Кронщад с им-
перативно искане въстанали-
те матроси и население неза-
бавно да капитулират, иначе 
ще бъдат унищожени до крак. 
Преди щурма срещу Кронщад 
много войници от Червената 
армия, отказали да участват 
в кървавата баня, са незабав-
но разстреляни по заповед на 
Троцки и Зиновиев. След де-
сетдневни ожесточени бое-
ве с хиляди жертви полуразру-
шената Кронщадска крепост 
и почти порутената градска 
част са овладени от черве-
ните орди на изживяващия се 
като болшевишки Наполеон – 
Лейба Давидович Бронщайн, 
самонарекъл се Лев Троцки. 
Пленените над три хиляди 
матроси са незабавно екзеку-
тирани, а мнозина жители на 

Кронщад пращат там, „дето 
слънце не огрява”, както са-
модоволно се изразил болше-
вишкият пълководец и шизо-
френичен грандоман Троцки. 
Броени дни подир вандалско-
то срутване на Кронщад бол-
шевишкият пишман-пророк 
Ленин оповестява истината 
пред Десетия конгрес на РКП 
(болшевики): „Товарищи, крон-
щадските матроси НЕ ИСКА-
ХА контрареволюционери, но 
те НЕ ИСКАХА и нас!” На 17 
март 1921 г. Болшевишкото 
правителство печели своя-
та юдинска кървава победа 
над кронщадския пролетари-
ат, а на 18 март 1921 г. съ-
щото това аморално прави-
телство с гнусна, йезуитска 
тържественост чества па-
метта на загиналите париж-
ки комунари. Унищожаването 
на кронщадските моряци оба-
че е много по-ужасно и чудо-
вищно, отколкото избиване-
то на парижките комунари, 
защото е извършено уж в име-
то на Социалната революция. 
Затова към осанките на пала-
чите на комунарите Тиер и Га-
лифе трябва неизменно и ви-
наги да се прибавят и отвра-
тителните болшевишки дже-
лати Ленин, Троцки, Зиновиев, 
Дибенко и Тухачевски. •

Марин Караиванов-Макар
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хокомунистите в България 
(ФАКБ) е провела само един 
конгрес легално – 5-тият на 
7.01.1923 г. в Ямбол. След кон-
греса земеделското прави-
телство започва преследва-
ния на анархистите, чиято 
кулминация са Ямболските съ-
бития на 26.03.1923 г., когато 
в Ямбол и страната са изби-
ти около 60 анархисти.

След деветоюнския пре-
врат фашисткото прави-
телство преследва жестоко 
анархисти, земеделци, кому-
нисти. В антифашистката 
битка те са заедно.

През 1925 г. на анархисти-
те е нанесен тежък удар.

След преврата през 1934 г. 
анархистите отново са в не-
легалност.

През 1939 г. им е нанесен 
нов удар.

Така след всеки удар след-
ва съживяване, възстановява-
не, израстване, дейност, пак 
удар и т. н.

По време на Втората све-
товна война анархистите 
са първи срещу настъпващия 
фашизъм. Те реагират на до-
говора Рибентроп-Молотов. 
Не чакат Германия да нападне 
СССР, за да се опълчат на мо-
нархофашизма.

По брой на жертвите сре-
щу реакционните режими в 
България анархистите са на 
второ място след комунисти-
те. Като се вземе предвид 

обаче, че заради антивласт-
ническите си идеи анархисти-
те са репресирани от всяко 
правителство и зад тях не 
стои никоя държава, поради 
което под знамето на анархи-
зма застават само най-добри-
те представители на народа, 
това никак не е малко.

 Ще дам три цитата от ко-
мунисти:

„Трябва да отбележим, че в 
суровата борба срещу фаши-
зма много от анархистите 
проявяват смелост и отрица-
ние”. (Д. Даскалов)

„…анархистическа чета 
действа в Копривщенския бал-
кан. И истината изисква да се 
признае, че действа с безумна 
смелост, нанася на врага бо-
лезнени удари, след което из-
чезва бързо и никаква вража 
потеря не е в състояние да 
открие дирите ґ, да я догони 
и унищожи. Двамата водачи 
на тая нелегална група – Ва-
сил Икономов и Васил – Героя 
са добили почти легендарна 
слава…” (Ц. Драгойчева)

„Анархистическото движе-
ние в България не е голямо, но 
се състои от културни и пре-
дани на работническата кла-
са деятели”. (Тр. Костов пред 
маршал Толбухин)

Веднага след 9.09.1944 г. 
анархистите вземат глътка 
въздух. Използват правото си 
на организационен живот, за-
творниците са освободени, 
в десетки градове и села из-
никват групи и организации. 

На 20 септември се възобно-
вява ФАКБ. Започва издаване-
то на вестник „Работническа 
мисъл”. Първите 4 броя изли-
зат плахо. Опитните анархи-
сти умишлено са внимател-
ни с остротата на вестни-
ка. Първите броеве излизат 
в тираж от 7000 броя. Упра-
вляващите го спират под пре-
текст, че липсва хартия. През 
есента на 1945 г. вестникът 
е възстановен и тиражът му 
минава 30 000 бр.

10 март 1945 г. е една от 
поредните знаменателни и 
трагични дати в историята 
на българското анархистиче-
ско движение, припомнянето 
на която е целта на тази ста-
тия.

На 10 март в Княжево се 
свиква добре обмислена, под-
готвена и организирана на-
ционална конференция на 
ФАКБ. Основна задача на кон-
ференцията е да приеме про-
ектопрограма за дейността 

на федерацията. В конферен-
цията вземат участие малко 
над 100 делегати на организа-
ции, които предварително са 
разгледали дневния ред на кон-
ференцията.

Поради безкрайните обис-
ки, арести, криене на книги и 
документи, у анархистите не 
са запазени категорични дан-
ни за състава на депутати-
те и за дневния ред. Спомени 
са оставили Илия Петканов, 
Христо Колев Големия, Стоян 
Цолов. Вероятно има остана-
ли и други следи, които засега 
не са ми известни.

Подготовката и свикване-
то на конференцията се из-
вършват тайно, но открива-
нето ґ е обявено публично. 
Съобщението до властите е, 
че на конференцията федера-
цията ще изработи отноше-
нието си към Отечествения 
фронт. 

Конференцията се провеж-
да в къщата на Валтер Ликур-

до Андреани – анархист, ита-
лиански поданик, роден в Бъл-
гария.

Намерихме снимка на къща-
та, където се провежда кон-
ференцията.

На снимката пред къщата 
са семейство Радулови или 
част от тях. Възрастната 
жена е Мария Радулова, чиито 
синове и дъщери са анархисти 
през 20-те години на миналия 
век. Дъщеря ґ Виктория ста-
ва съпруга на Валтер Андре-
ани, а Мария свързва живота 
си за половин век с Васил Ми-
хайлов – Васьо, който приема 
Радулови за свое семейство. 
Радулови са свързани с някол-
ко анархистически конспира-
ции в този тежък период. Впо-
следствие Виктория и Валтер 
Андреани емигрират в чужби-
на. 

Списък на делегатите е 
съставен от Стоян Цолов по 
памет. Добре е той да се до-
пълни.

Андреани Валтер – Княжево
Алексей Алексиев – с. Извор, 
Радомирско
Ангел Бирников – Чепино (сега 
квартал на Велинград)
Андон Домусчиев – Ямбол
Атанас Стойчев – Ямбол
Атанас Ценев – Брезник
Борислав Менков – 
Кюстендил
Борис Величков – София
Боян Мънгов – Варна
Боян Иванов 

НИЩО НЕ Е ЗАБРАВЕНО

Деца народни има там, запрени на 10-ти март
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95 ГОДИНИ ОТ КРОНЩАДСКОТО ВЪСТАНИЕ

Един разкаял се болшевик за Кронщад
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Кронщад и НЕП-а

Често се твърди, че Кронща-
дци искали въвеждането на 
НЕП – това е дълбока грешка. 
(N.B.: По-скоро плитка манипулация.) Ре-
золюцията на Кронщад провъз-
гласява защита на трудещи-
те се не само от бюрократич-
ния държавен капитализъм, но 
и от реставрацията на част-
ния. Такава реставрация, за 
разлика от Кронщадци, искаха 
социалдемократите-меншеви-
ки, които се застъпваха и за 
режима на парламентарната 
демокрация. Както е известно, 
Ленин и Троцки осъществиха 
меншевишката програма (без 
демокрацията) във формата 
на НЕП. Резолюцията на Крон-
щад, напротив, искаше отмя-
на на наемния труд в селското 
стопанство и в занаятчийско-
то производство.

Резолюцията на кронщад-
ското движение целеше пос-
тигането на революционен 
съюз между пролетариите и 
трудовото селячество, с най-
бедните слоеве на селото, за 
да се придвижи революцията 
към социализма; НЕП, напро-
тив, представляваше база на 
сговора между ком-бюрокра-
тите и кулашките слоеве на 

селото, против революцион-
ния пролетариат – съюз на 
държавния и частния капита-
лизъм против социализма. НЕП 
беше толкова противополо-
жен на исканията на кронща-
дци, колкото социалистическа-
та революционна програма на 
осъзнатия европейски проле-
тариат за унищожението на 
Версайския мир беше противо-
положна на отмяната на Вер-
сайския мирен договор, която 
осъществи Хитлер.

И накрая, последното раз-
пространено обвинение: Крон-
щадското въстание можело 
да укрепи косвено силите на 
контрареволюцията. Дейст-
вително е напълно възможно, 
дори опирайки се на работни-
ческата пряка демокрация, ре-
волюцията в последна смет-
ка да претърпи поражение, но 
в действителност тя загина 
от политиката на болшевиш-
кия „авангард”: смазването на 
Кронщад, унищожението на 
работническото и съветско-
то самоуправление от Х кон-
грес на РКП(б), отстраняване-
то на пролетариата от упра-
влението на производството 
и въвеждането на НЕП означа-
ваше вече смъртта на револю-
цията. Именно в края на граж-
данската война завърши разко-
лът на постреволюционното 

общество на две основни гру-
пи – на трудещи се маси и бю-
рокрация. Социалистическите 
и интернационалистически 
стремежи на руската револю-
ция бяха задушени от развива-
щите се и консолидиращи се 
националистически, бюрокра-
тични и държавнокапиталис-
тически тенденции.

От този момент нататък, 
с всяка изминала година става-
ше все по-ясен фактът, че от-
вратителната болшевишка 
аморалност се развива като 
злокачествен тумор, което 
води пряко към московските 
процеси. Такава е неумолимата 
логика на историята: когато 
революционерите са такива 
само на думи, фактически те 
изпълняват задачите на реак-
цията и на контрареволюция-
та, прибягвайки неминуемо до 
лъжи, клевети и фалшифика-
ции. Системата на всеобща-
та лъжа е следствие, а не при-
чина за разрива на болшевиш-
ката партия с пролетариата 
и социализма.

Ще си позволя да потвър-
дя казаното, привеждайки сви-
детелствата за Кронщад от 
хора, които срещнах в „съвет-
ска” Русия.

– Кронщадци? Те бяха абсо-
лютно прави, те искаха да за-
щитят работниците на Пет-

роград и е трагично недора-
зумение, че Ленин и Троцки, 
вместо да се вслушат в тях, 
им обявиха война – ми каза в 
1932 г. Дш., който в 1921 г. е 
бил безпартиен петроградски 
работник, а в Горно-уралската 
политическа тюрма го знаех 
като троцкист. (N.B.: Това разбира 
се, е пълен троцкистки партиен крете-
низъм, защото разстрелите, наредени 
от Ленин и Троцки в Кронщад, не са „не-
доразумение”, а престъпление като това 
на Николай II Романов през Кървавата не-
деля в 1905 г.)

– Това са басни, че по со-
циален състав Кронщад от 
1921 г. се различавал коренно 
от Кронщад в 1917 г. – ми каз-
ваше в тюрмата друг петро-
градчанин Дв., който в 1921 г. 
е бил комсомолец, а в 1932 г. – 
затворник като „децист” (член 
на групата на Сапронов „Демо-
кратичен централизъм”).

Можах да се запозная и с 
един от тези, които лично са 
участвали в Кронщадското 
въстание – бивш корабен ме-
ханик, комунист от 1917 г., 
участвал активно в граждан-
ската война и известно вре-
ме ръководил провинциалната 
ЧК някъде по Волга. В 1921 г. 
е бил политически комисар на 
военния кораб „Марат” (бившия 
„Петропавловск”) в Кронщад. 
Когато в 1930 г. го срещнах в 

ленинградската тюрма, вече 
беше прекарал осем години на 
Соловецките острови.

Средства на борбата

Трудещите се в Кронщад пре-
следваха революционни цели, 
сражаваха се срещу реакцион-
ните опити на бюрокрация-
та и използваха подходящи 
и честни средства в своята 
борба. Бюрокрацията обра-
тно – клеветеше гнусно тях-
ното движение, твърдеше, че 
ги ръководил генерал Козлов-
ски. В действителност крон-
щадци искаха честно, по-дру-
гарски да обсъдят спорните 
въпроси с представителите 
на правителството. Техните 
първоначални изявления имаха 
отбранителен характер, за-
щото не завзеха навреме Ора-
ниенбаум на отсрещния бряг 
на Кронщад. (N.B.: Което е коло-
сална грешка!)

От самото начало петрог-
радските бюрократи използ-
ваха системата на заложни-
чество, като арестуваха жи-
вущите в Петроград семей-
ства на кронщадските моря-
ци, червеноармейци и работни-
ци, в отговор на арестувани-
те няколко техни кронщадски 
комисари, нито един от които 
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Боян Нешев
Васил Петканов – с. Голямо 
село, Казанлъшко
Васил Тодоров – Тръмбеш
Велко Стоянов Зидаря – 
София
Георги Карамихайлов – София
Георги Каралийски
Георги Акълдашев – София
Димитър Василев – Перник
Димитър Гулев – Неврокоп
Дончо Караиванов – с. Турия, 
Казанлъшко
Енчо Мечков – Лясковец
Желязко Петков – 
с. Каравелово, Елховско
Иван Рачев Иванов – с. Павел 
баня, Казанлъшко
Иван Събчев – Казанлъшко
Иван Недялков – с. Габарево, 
Казанлъшко
Иван Бижев – Горна Джумая
Иван Желязков – с. Сладък 
кладенец, Новозагорско
Иван Калпачев – с. Търничене, 
Казанлъшко
Иван Борисов – Казанлък
Иван Дойков
Илия Петканов – с. Тъжа, 
Казанлъшко
Кирил Бояджиев – с. Лъджене 
(сега квартал на Велинград)
Константин Кочинов – Ямбол
Кръстю Енчев – Сандански
Манол Васев – Хасково
Марин Добрев – Плевен
Михаил Миндов – Нова Загора
Никола Младенов – с. Лялинци, 
Пернишко
Пенчо Райков – Килифарево, В. 
Търновско

Петър Дим. Петров – 
Казанлък
Пешо Пощаджията – София
Пешо Камилата – Княжево
Стефан Тонев – Перущица
Стефан Златев – Ямбол
Стефан Ив. Котаков – 
Пловдив
Стефан Манов – София
Стоян Ив. Цолов – с. Кара 
Михал, Исперихско
Стоян Доклянков – Чепинци
Таня Василева 
Теньо Хубенов – Ст. Загора
Трухчо Николов Трухчев
Христо Колев Йорданов – 
с. Балван, В. Търновско
Христо Карапетров – 
с. Павел баня, Казанлъшко
Христо Колев Велинов – 
с. Домлян, Карловско

Голяма част от делегатите 
са бивши затворници, концла-
геристи, партизани, нелегал-
ни.

Конференцията е открита 
с кратко слово от Христо Ко-
лев Йорданов, който е участ-
вал активно в подготовката 
ґ. Делегатите са приканени 
да изложат накратко състоя-
нието на организацията, коя-
то представляват.

По време на изказването на 
първия депутат в дома нахлу-
ват въоръжени милиционери. 
Всички делегати са арестува-
ни. В милиционерския участък 
в Княжево се извършва раз-
пит. Войниците и учениците 
по-рано или по-късно са осво-
бодени. Христо Велинов пом-

ни, че е държан 15 дни. Според 
някои от участниците, 86 де-
легата са откарани в Дома на 
слепите, превърнат във вре-
менен следствен затвор. Там 
ги държат без никакво обясне-
ние. Обявяват 7-дневна гладна 
стачка в знак на протест сре-
щу неопределеното си поло-
жение. Това смущава милицио-
нерите, някои от тях бивши 
политически затворници.

Комендант на затвора е 
Стефан Китов, станал по-
късно началник на лагера в Бе-
лене. Това, че са лежали преди 
известно време с Христо Ко-
лев Йорданов в Централния 
затвор, не му пречи да нанесе 
на последния жесток побой.

В Дома на слепите конфе-
ренцията продължава при но-
вите условия. Илия Петканов 
успява да създаде възмож-
ност за подаване на листче-
та между стаите. Вземат се 
следните решения:

Да продължи издаването 
на вестник „Работническа ми-
съл”. За главен редактор е из-
бран Петър Лозанов от Лъ-
джене (Велинград).

За секретар на федерация-
та е избран Манол Васев.

В Дома на слепите аресту-
ваните престояват 50 дено-
нощия, разпитвани от сле-
дователя Марин Гинев. След 
това без никакво обвинение 
65 души – според Илия Петка-
нов – или 46 – според Христо 
Колев Йорданов – са изпрате-
ни в концлагер край град Дуп-

ница до река Джерман. Оста-
налите са освободени.

В лагера вече са въдворени 
няколкостотин души, предим-
но за фашистки деяния. Начал-
ник на охраната е Гершанов, 
управител на лагера – Йордан 
Нешев и домакин – Петър Го-
гов. Изпечени биячи-садисти.

Имал съм щастието да по-
знавам някои от делегатите 
на конференцията в Княже-
во. Бях близък приятел с Илия 
Петканов, Христо Колев Голе-
мия, Борислав Менков, Стоян 
Цолов, Желязко Петков, Ангел 
Бирников. Познавах бай Сте-
фан Тонев. Толкова ум, толко-
ва човещина, такова обаяние 
имаше у всички тях! И срещу 
тях – Гершанов, Нешев, Гогов. 
Лилипути бият великани! Кога 
толкова бързо озверяха тези 
хора? Спомняйки си с омерзе-
ние за биячите, още не спи-
рам да се учудвам на идеоло-
зите на тези отношения, на 
творците на концентрацион-
ните лагери! Какъв морал са 
имали шефът на ДС Руси Хри-
стозов, министърът на въ-
трешните работи Антон 
Югов, Цола Драгойчева и сие, 
които нареждат унижаване 
и унищожаване на хора с раз-
лични убеждения, но с които 
са били заедно в лагери месе-
ци преди това. Колко мръсо-
тия може да се таи в души-
те на новите функционери на 
властта, за да предложат на 
антифашистите-анархисти 
от величието на Манол Ва-

сев, Иван Рачев, Трухчо Трух-
чев, Стефан Тонев, Илия Пет-
канов, Борислав Менков и т. н. 
да подпишат декларация, че 
повече няма да се занимават 
с фашистка дейност! Такава 
нелепост могат да сътворят 
само най-достойни ученици 
на Сталин и Георги Димитров.

Лагерът край река Джер-
ман е първият, в който са 
задържани антифашисти. С 
него се слага началото на бъл-
гарския ГУЛАГ. Част от анар-
хистите са освободени след 
3, а повечето – след 6 месе-
ца. Представителите на дру-
гите партии от ОФ мълчат 
гузно.

Разказван ми е следният 
случай за този лагер. Вечер, 
връщайки се под строй от 
работа, групата арестанти 
анархисти подминава окъса-
на старица с наръч дърва на 
гръб. Скоро след това край 
тях минава файтон с охра-
нена дебела жена, облечена 
в скъпи кожи. От групата се 
чува глас: „Дотогаз, докато 
има такива картини, затвори 
ще има и ние ще бъдем в тях!” 
Милиционерът смутен пита: 
„ Ама, чакайте бе, хора, как-
ви сте вие?” „Анархисти” – му 
отговарят.

Като малко дете слушах 
едно стихотворение, напи-
сано от баща ми, също анар-
хист, което започваше така: 
„Деца народни има там, запре-
ни на десети март!” •

К. Зяпков 

НИЩО НЕ Е ЗАБРАВЕНО

Деца народни има там, запрени на 10-ти март
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Един разкаял се болшевик за Кронщад
не беше разстрелян. За взема-
нето на заложници в Кронщад 
беше съобщено с помощта на 
позиви, хвърлени от самолет.

В своя апел по радиото от 
7 март, Кронщад заяви, че 
„не желае да взема пример от 
Петроградските чекисти, 
тъй като счита, че този прий-
ом на отчаяна злоба е най-по-
зорен и подъл във всяко отно-
шение. Такива примери исто-
рията още не познава” – (в „Из-
вестия на Военно-революцион-
ния комитет на Кронщад” от 
7 март 1921 г.). Новата упра-
вляваща каста разбираше мно-
го по-добре от кронщадските 
въстаници смисъла на започна-
лата социална война и дълбочи-
ната на класовия антагонизъм, 
отделящ я от трудещите се. 
В това и се състои трагедия-
та на всички революции в пери-
ода на техния упадък. [...]

Изводи

Има основания да се предпола-
га, че поради съществуващо-
то съотношение на силите на 
пролетариата и на буржоазия-
та, на социализма и на капита-
лизма в Русия и Европа, борба-
та за социалистическото раз-
витие на руската революция 

е била обречена на поражение. 
В тези условия социалистиче-
ската програма на масите не 
е могла да победи и триумфът 
на контрареволюцията – от-
кровен или скрит, като израж-
дане (което и стана) – е бил не-
избежен.

Подобно обяснение на хода 
на руската революция обаче 
ни най-малко не намалява от 
принципна гледна точка исто-
рическото значение на програ-
мата и усилията на трудещи-
те се маси. Напротив, тази 
програма е отправният пункт, 
от който започва нов цикъл на 
революционното и социалис-
тическо развитие. В действи-
телност всяка нова революция 
започва върху същата основа, 
както и предишната, но на-
чева движението си от тази 
точка, където предишната ре-
волюция е преживяла пагубно-
то спиране.

Опитът от болшевишка-
та дегенерация на руската ре-
волюция отново поставя пред 
международния социализъм 
крайно важния социологически 
проблем: защо в хода на руска-
та революция, както и във вре-
мената на двете предишни ве-
лики революции – английската 
и френската, – контрареволю-
цията победи отвътре с помо-
щта на най-революционната 

партия (наистина, „очистена” 
от левите елементи) в момен-
та, когато революционните 
сили бяха крайно изтощени? 
(N.B.: Щом има „елементи наляво от нея”, 
тя не е „най-революционната”, под въпрос 
е и нейното „левичарство”!)

Марксизмът предполага, че, 
веднъж започнала, социалис-
тическата революция или ще 
се развива непрекъснато и по-
стоянно в посока към пълния 
социализъм, или ще претър-
пи поражение под формата на 
буржоазна реставрация.

Целият ход на руската ре-
волюция ни позволява да ви-
дим механизма на социалисти-
ческата революция по напълно 
нов начин. Този проблем тряб-
ва да придобие първостепен-
но значение в международна-
та дискусия. В тази дискусия 
Кронщадският въпрос може 
и трябва да заеме своето до-
стойно място.

(N.B., пак на преводача: И с тази си 
статия, отбягвайки всячески да отбе-
лежи ролята на анархистите в Кронщад-
ското въстание и в Третата руска ре-
волюция, разжалваният югославски болше-
вик Анте Цилига показва и доказва, че е 
възможно да се направи постановка на 
шекспировата трагедия „Хамлет”, като 
от нея се извади ролята на… Датския 
принц.) •

Анте Цилига
Превод: Г. Константинов
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РЕПРЕСИИТЕ В ТУРЦИЯ

Арест на музиканти 
от Grup Yorum

На 23 февруари 2016 г. музиканти-
те от известната с левите си 
убеждения турска музикална фор-
мация Grup Yorum Али Араджъ и 
Ибрахим Гьокчек са арестувани на 
улица в Истанбул и отведени в не-
известна посока. Два дни по-късно 
двамата са освободени, но Ибра-
хим Гьокчек е арестуван отново и 
му е наложена постоянна мярка за 
задържане. Протестите за него-
вото освобождаване и това други 
задържани продължават.

„… Приятелите ни са били от-
влечени от полицаите, качени 
насила в черен микробус с ре-
гистрационни табели на град 
Измит. Полицаите-убийци не 
са се задоволили само с това, 
отвлекли са и репортер на ин-
формационна агенция ETKIN. 
Часове наред нямахме каква-
то и да е информация относ-
но състоянието на нашите 
приятели. Не можахме да раз-
берем къде са били отведени. 
Едва часове по-късно успяхме 
да разберем, че са в „Отдела за 
борба с тероризма” и че репор-
терът е бил освободен.

Престъпленията, извърше-
ни от Grup Yorum, са особено 
тежки!

Участие във възпоменание 
за Беркин Елван, състояло се 

на 11 март 2015 г., заедно с 
други интелектуалци и прочи-
тане на протестна деклара-
ция.

Участие в пикник по случай 
1 май и изпълняване на песни 
от репертоара на групата…

Колосални престъпления, 
нали? Не се учудваме. Само 
преди дни в обвинителния акт 
срещу друг член на групата 
ни, приятелката ни Дилан, не 
беше ли именно нашата гру-
па обвинявана в това, че вдъх-
ва надежда на народа? Именно 
от тази надежда се страхува 
властта на Партия на спра-
ведливостта и развитието 
(ПСР) (на Ердоган – б. ред.). И 
още как! Защото надеждата 
означава съпротива, надеж-
дата означава сила, надежда-
та означава вяра, надеждата 
вдъхва увереност в победата. 
ПСР се страхува от това на-
родът да бъде обнадежден, да 
вярва…

Страхува се от това на-
родът да вярва в социализма, 
в революцията, от това да 
вярва в себе си, от това да се 
обедини и да стане по-силен, 
страхува се от това народът 
да бъде обнадежден от мисъл-
та за своята победа… Именно 
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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 20 лв
3. Петко Кърпаров, София 25 лв
4. Група читатели от Ямбол 100 лв
5. Светлин Тачев 20 лв
6. Костадин Зяпков, Пазарджик 30 лв
7. Екатерина и Райна Йосифови, София 40 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 02.03.1921 г. кронщадските мат-

роси въстават срещу болшевиш-
ката власт.

• На 03.03.1756 г. е роден английски-
ят философ и предтеча на анархи-
зма Уилям Годуин.

• На 03.03.1924 г. в Хасковския за-
твор е убит от надзирателите 
анархистът Жеко Гергинов.

• На 05.03.1894 г. в Пловдив под ре-
дакцията на Димитър Господинов 
Бойкинов излиза първия пропаган-
диращ анархистки идеи вестник 
„Борба”.

• На 07.03.1921 г. Троцки нарежда да 
се нападне въстаналия Кронщад.

• На 09.03.1900 г. групата на „Геми-
джиите” започва прокопаването 
на канал за поставяне на взрив под 
банк „Отоман” в Цариград.

• На 10.03.1945 г. са арестувани всич-
ки делегати на конференцията на 
ФАКБ в софийския квартал Княже-
во, след което повечето от тях са 
въдворени в ТВО край Дупница.

• На 11.03.1981 г. в Хасково почива 
анархистът Делчо Василев Деми-
рев, преминал през фашистките и 
болшевишки концлагери.

• На 11.03.1999 г. в София почива 
анархистът Стоян Иванов Цолов, 
участник в Испанската гражданска 
война, политически затворник пре-
ди и след 9 септември.

• На 12.03.1958 г. в Сливенския за-
твор от ДС е отровен анархи-
стът Манол Васев (Йордан Бърла-
ков).

• На 15.03.1830 г. в град Сен Фойла 
Гране е роден анархистът и извес-
тен географ Елизе Реклю.

• На 17.03.1906 г. в град Цинцина-
ти, САЩ умира анархистът Йохан 
Мост, автор на книгата „Религиоз-
ната чума”.

• На 18.03.1871 г. е обявена Парижка-
та комуна.

• На 18.03.1947 г. в София почива Ми-
хаил Герджиков, анархист, ръково-
дител на Преображенското въс-
тание.

• На 19.03.1905 г. в Килифарево е ро-
дена анархистката Надежда Симе-
онова Попова, участник в Килифа-
ревското въстание и четата на 
„Братя Бълхови”.

• На 20.03.1925 г. край град Елена, в 
сражение с полицията загива анар-
хистът Димитър Петков Цонев.

• На 23.03.1954 г. край Павел Баня, в 
сражение с милицията и армията 
е убит анархистът Христо Дими-
тров Несторов.

• На 24.03.1902 г. в град Плевен е ро-
ден писателят анархист Борис 
Шивачев.

• На 25.03.1873 г. в град Мангуция е 
роден немският анархосиндика-
лист и теорeтик Рудолф Рокер.

• На 26.03.1923 г. Ямбол са избити от 
военните 23-ма анархисти, начело 
с Тодор Дързев.

• На 29.03.1927 г. в село Палатово е 
роден анархистът Асен Илиев Хри-
стов, жертва на болшевишкия те-
рор.

тази надежда вдъхва Yorum с 
песните си, народът си тръг-
ва от концертите ни с нови 
надежди и с кураж. За това ги 
нападат, забраняват. Никога 
няма да се предадем, няма да 
се откажем да пеем песните 
си.

Полицията, която счупи ла-
кътя на Али, няма да постигне 
целта си.

Преди ни пукаха тъпанчета-
та, мачкаха пръстите ни, чу-
пиха ги… Само преди месец на 
концерта в Измир счупиха пръ-
ста на Ибрахим. Но какво ста-
на? Замлъкнаха ли песните, 
вдъхващи надежда на народа? 
Не, не можаха да ги заглушат. 
Дори напротив, слушателите 
ни още по-силно се застъпи-
ха за нас, умножиха се много-
кратно. Не забравяйте, тези 
песни не ще заглъхнат, докато 
чупите и мачкате… Защото 
ние пеем нашите песни, чрез 
борбата, чрез сърцата си. Ако 
не Али, учениците му ще сви-
рят на кавала, на флейтата… 
Ако не Ибрахим, неговите уче-
ници ще свирят на бас кита-
рата. Учениците му ще започ-
нат да говорят по концерти-
те, по площадите. Казахме ви, 

че членовете, доброволците 
на Grup Yorum, в четирите кра-
ища на Анадола, в гетата на 
Европа, не ще свършат. Това 
семе веднъж е посято в сър-
цето на народа. Каквото и да 
правят, е напразно…!

Нямат търпимост дори 
към тези, които се застъпват 
за музикантите!

Ние сме революционери, ние 
продължаваме да вдъхваме жи-
вот на най-добрите ценности 
на народа. Докато приятели-
те ни са в ареста, трябваше 
ли ние да стоим със скръсте-
ни ръце? Взехме тамбурите си 
и се отправихме към „Отдела 
за борба с тероризма”. Поли-
цията ни нападна жестоко, за-
държани бяха трима наши чле-
нове – Султан Гьокчек, Дилян 
Пойраз и Зафер Йозгюр Гюл-
текин, ученикът Хамза Полат 
също беше задържан. По-късно 
нашата сестра Фатма Кър-
лангъч, откликнала на призи-
ва ни и дошла пред ОБТ, също 
беше задържана. Каква беше 
тяхната вина? Казват ни да 
си налягаме парцалите. Каз-
ват ни: можем да ви отвлечем, 
да приберем най-близките ви 
хора, но вие си кротувайте… 
Ние не сме толкова неблаго-
дарни, няма и да бъдем!

Имаме надежда, защото 
сме прави, а тези, които са 
срещу нас, не са; имаме надеж-
да, защото тези, които са из-
вън закона, са те, властта, 
ние защитаваме демокраци-
ята; имаме надежда, защото 
фашизмът ще бъде победен; 
ние ще победим, защото не се 
предадохме, няма и да се пре-
дадем!

Али Араджъ, Ибрахим Гьок-
чек, Султан Гьокчек, Зафер 
Йозгюр Гюлтекин, Дилян Пой-
раз, ученикът ни Хамза Полат 
и слушателката ни Фатма 
Кърлангъч да бъдат незабавно 
освободени!

Grup Yorum е народът и не 
може да бъде заглушена!

Песните не ще замлъкнат, 
хµрата не ще спрат!

Проклет да е фашизмът, да 
живее борбата ни!”

GRUP YORUM
23.02.2016

https://www.facebook.com/
GlasatNaBorbata/

РЕПРЕСИИТЕ В ТУРЦИЯ
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