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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин
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Ден на Европа или 
ден на победата?

9 май е просто рожден ден на по-
редния мултинационален тър-
говско-промишлен картел.

За какво 
съществува 
анархична 
организация?

Опит за кратък отговор.

Путинландия ке 
падне?

Какво хоро играе все по-гладна-
та руска мечка и по чия парти-
тура?

Дискриминация по 
етнос

Дискусия за спорове с реформис-
ти: крачка по крачка или крачка на-
пред две назад?

Старостта 
се лекува, а 
глупостта?

Хората ще живеят по-дълго, ако 
капитализмът живее по-кратко.
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ПЪРВИ МАЙ

Последният 
първи май
Борбата за поносими условия 
на труд и достойно заплаща-
не е явление с вековна исто-
рия. „Класическия” си вид при-
добива през XVII век, начало-
то на Индустриалната рево-
люция, когато държавната 
власт в Англия с целенасо-
чени закони разорява селяче-
ството, за да осигури с ра-
ботна ръка фабрики, корабо-
строителници и търговския 
си флот. Цяла епоха на ево-
люция – от бунтове, вклю-
чително трошене на маши-
ни, в които младият проле-
тариат наивно припознавал 
„корена на злото”, през дви-
жение за „легално отстоява-
не на права” през 1830-те, до 
осъзнаването на по-радикал-
ни форми на съпротива. Тази 
епоха вече приключва – про-
летариатът се стопява как-
то количествено, така и ка-
чествено – сред Испанската 
революция от 1930-те нада-
ли може да се надяваме на 
нов възход на работническа-
та класа. Редно е да призна-
ем, че пролетариатът изпус-
на историческия си шанс да 
изиграе ролята, за която не 
се полагат „Оскари”, а куршу-
ми, затвори и уволнения – ро-
лята на двигател на истин-
ска социална революция, коя-
то да постигне установя-

ване на общество с вграден 
механизъм за постоянно по-
стигане на справедливост 
за всекиго и всички. Залезът 
на пролетариата означава 
залез на символите на него-
вата борба. И макар те да не 
са изчезнали още напълно, с 
тях се случва същото, което 
е сполитало старите езиче-
ски божества – превръщали 
се в персонажи от детски 
приказки: например страхо-
витата господарка на смър-
тта станала комичната 
баба Яга, плашеща само мал-
ките деца.

Причините за този упадък 
са ясни – трудът се роботи-
зира и разпръсва в малки „по-
дизпълнителни” структури. 
Символите и идеите се упо-
требяват като консуматив 
в партийни игри, деградират 
до рекламни слогани от вся-
какъв друг, но не и социално 
прогресивен характер.

При все че днес Първи май 
се тачи като ден на между-
народна работническа соли-
дарност в 142 страни, в поч-
ти никоя от тях не наблюда-
ваме окончателно и справед-
ливо решение на „проблема” 
между труда и капитала. В 
повече от 80 страни изобщо 
липсва такъв ден, нито през 
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ДЕН ЗА БОРБА

Първи май във Варна
На 01.05.2016 г. варненската 
и софийската секции на Авто-
номния работнически синди-
кат обединиха сили в шест-
вие, което тръгна от площа-
да на Козирката във Варна и 
премина през главните алеи 
на града. Към шествието се 
присъединиха близо 100 души 
от различни сфери – от стро-
ителни работници и сондьо-
ри до работници в сферата 
на услугите и ИТ специали-

сти. В шествието се включи-
ха и много музиканти, студен-
ти, пенсионери и безработни. 
Освен демонстрация на нара-
стващата сила на автоном-
ния синдикат, шествието на 
1 май изрази и историческа-
та приемственост с борби-
те на работниците, продъл-
жаващи вече повече от 200 
години.
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ПРОБЛЯСЪЦИ

Базовият доход 
е добра новина
Безусловният базов доход 
(ББД) е форма на социално оси-
гуряване, при която всички 
жители или граждани на опре-
делена държава получават ре-
довно гарантирана сума пари 
от държавните институции, 
без значение дали имат други 
доходи. Някои холандски гра-
дове и цяла Финландия вече 
обявиха, че ще въведат тази 
форма през идната година. На 
5 юни в Швейцария предстои 
референдум, който да гаран-
тира на всеки гражданин по 
2500 франка месечно. Напъл-
но е възможно и България да 
дочака подобно решение, въ-
преки масово разпростране-
ното сред жителите ґ убеж-

дение, че бедните са просто 
мързеливи.

Тук няма да спорим дали 
ББД е справедлив, морален 
или глупав. Ще посочим обаче 
поне три причини за въвежда-
нето му, различни от скучния 
популизъм, с който десните 
партии плашат избиратели-
те си. Ще обясним защо той 
не би могъл да постигне жела-
ния ефект и защо въвеждане-
то му би било стъпка в посока 
към социална революция.

Чисто финансовият мо-
тив за въвеждане на ББД не 
е за пренебрегване. Изглеж-
да парадоксално, но е възмож-
но универсалният жизнен ми-
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

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

Затова, ние считаме, че „ре-
шенията”, които днес се взе-
мат от малък брой псев-
допредставители, трябва да 
се предоставят отново на 
самите избиратели. За да мо-
гат обаче гражданите да ре-
шават пряко, без посредни-
ци, да създават комисии, да 
включват в дневния ред оне-
зи въпроси, които те, а не за-
конодателите считат по-ва-
жни за себе си, са необходими 
поне следните предпостав-
ки:
• Гарантиран достъп до ме-

диите, информационните 
мрежи, комуникациите и т. 
н. за всеки индивид или гру-
па.

• Абсолютна свобода на из-
разяване.

• Ликвидиране на възмож-
ностите за манипулиране.

• Премахване властта на 
бюрокрацията и репресив-
ните институции.

Вследствие прехвърлянето 
(децентрализацията) на мно-
го функции към органите на 
местното (общинско) „само-
управление” и концентрация-
та на властта (изземване на 
прерогативите на национал-
ната държава и предаването 
им в появилите се наднацио-
нални институции и струк-
тури, например европейските 
или „атлантическите” в Брюк-
сел), „работата” на министер-
ства, парламенти и др. е на-
маляла с повече от 50% през 
изтеклите тридесет години 
от 1968 г. насам. Това обаче 
не е променило тенденциите 
за раздуване на държавната 
бюрокрация. Днес френската 
държава например има над 
5 милиона чиновници. Преди 
130 години, в навечерието на 
Парижката комуна, те са били 
„само” 500 000 души – т. е. за 
един интервал, през който на-
селението на страната е на-
раснало два пъти, човешкият 
пълнеж на институциите и 
службите, на апарата на дър-
жавата, се е увеличил 10 (де-
сет) пъти! Ако тези темпове 
се съхранят, след още 130 го-
дини активното население на 
Петата Република може да се 
окаже недостатъчно за апе-
титите на „Левиатан”, защо-
то на държавата тогава ще 
са потребни 10 пъти повече 
чиновници от днешните 5 ми-
лиона или 10 х 5 = 50 милиона! 
Тази картина не е само френ-
ска. Аналогично е положение-
то и в другите държави. В „со-
циалистическите” тези про-
цеси се извършваха с още по-
главозамайващи скорости. По 
признания на самия основател 
на „съветската” държава В. И. 
Улянов-Ленин, царският апа-
рат е наброявал в началото 
на 1917 г. 1 300 000 души. 45 
години по-късно (през 1962 г.) 
в него са заети вече 20 пъти 
повече чиновници и социоло-
зите от покойното списание 
на Информбюро „Проблеми на 
мира и социализма” се опася-

ват, че към 2000-та година ця-
лото население на СССР няма 
да стигне за „управленчески-
те функции” на чудовището на 
„диктатурата на секретари-
ата”! Само крахът на „зрелия 
социализъм” ни избави от по-
добен кошмар.

Компютъризирането и ав-
томатизирането на админи-
стративната дейност от 
25 години насам предизвик-
ва също трайното и необра-
тимо свиване на „работата” 
на държавните чиновници от 
централните и провинциал-
ните ведомства и учрежде-
ния. Техният брой обаче рас-
те в съответствие със „за-
коните на Паркинсън”. Непре-
къснатото увеличение на „ра-
ботни места” в държавния 
апарат се дължи в немалка 
степен на стремежа на бю-
рокрацията да генерализира и 
увековечи господството си. 
Ако тази тенденция не срещ-
не противодействие, може да 
се стигне до абсурда, при кой-
то 50% от активното насе-
ление „управляват” останала-
та му половина. В този случай 
всеки втори ще може да заяви 
„властта е моят занаят”, кол-
кото и илюзорна да е тя в до-
лните етажи на бюрократич-
ната пирамида, където „функ-
циите” на овластените чинов-
ници се състоят в… пълнене 
на бездънните каци, създаде-
ни от висшата държавна йе-
рархия. Очевидно държавата 
е хипертрофирана и въпреки 
поемането на повечето ней-
ни функции от набъбващите 
местни и „транснационални” 
власти, става все по-дебела, 
все по-тромава и по общи при-
знания – все по-малко ефикасна 
при воденето на обществени-
те дела.

В противовес на този „рас-
теж”, собствениците, които 
искат да съхранят за себе си 
лъвския пай от обществени-
те богатства и „правото” 
да се разпореждат с тях и да 
ги разпределят, се стремят 
към „минимум държава”. Те 
искат да я сведат до свой па-
зач, като заместят максима-
лен брой чиновници, войници 
и полицаи с роботи, които да 
поемат елементарните и пов-
торяеми операции на админи-
стративните и репресивни-
те институции.

В условията на РР социал-
ните стремежи, противоре-
чията и конфликтите на два-
та слоя на господстващата 
класа ще се разиграват в тези 
екстремни граници.

Количественият ръст на 
държавната бюрокрация се съ-
провожда с качествена дегра-
дация на функционирането ґ. В 
условията на извършващата 
се РР бюрократическият (или 
„демократически”) централи-
зъм – тази квинтесенция на 
държавната организация на 
класовото общество – се пре-
връща в непреодолим дефект 
за „нормалното” ґ функциони-
ране! Към него се прибавят 
други несъвместими с нужди-
те на очертаващото се на хо-

ризонта ново общество, кое-
то мнозина (от страх да не 
нарушат „добрия тон”) нари-
чат „информационно”.

Властта и информацията

Днешните държавни (и част-
ни) организации забраняват 
свободния достъп, обработ-
ка и обмен на информацията, с 
което превръщат гигантски-
те възможности на РР в обще-
ството, учрежденията и пред-
приятията в истински потоп 
на глупостта и обскуранти-
зма.

„Елитите” в политиката, 
финансите, икономиката, на-
уката и т. н. вземат безброй 
мерки, за да съхранят своя мо-
нопол над РР и информацията. 
Те разработват стратегии, 
целящи възпрепятстване на 
достъпа на „низшестоящите” 
до тях. Бариерите пред раз-
пространението на информа-
цията, знанието и опита в до-
лните етажи на обществена-
та пирамида, които са толко-
ва по-многолюдни, колкото по-
надолу слизаме, предизвикват 
обедняване, застой и паралич 
на РР, на обществото и на са-
мия живот.

Организациите, в които ра-
ботим или сме принудени да 
живеем, са скроени да упра-
вляват неизменното, да сдър-
жат движението, да забраня-
ват експериментирането, да 
заключват инициативите, да 
демобилизират активните, 
да разубеждават творците, 
да наказват хората с въобра-
жение и да награждават кон-
формистите. Вместо да лети 
със скоростта на космическа 
ракета, те задължават чове-
чеството да се придвижва 
като спънат кон.

Концепцията за властта 
(тайна, недоверчива, сдържа-
ща, забраняваща, непроница-
ема, искаща на всяка цена да 
съхрани господството и при-
вилегиите си, въпреки всички 
приказки за прозрачност) със 
своите пирамидални струк-
тури, йерархически организа-
ционни принципи и изолация 
чрез разделяне на функциите 
между решаващи, командва-
щи, изпълняващи и т. н., довеж-
да милиони наемни работни-
ци и служители, разполагащи 
с компютри, до абсурдното 
шизофренно състояние: те 
знаят все повече неща и все 
по-малко могат да си служат 
със знанията.

В стремежа си за самосъх-
ранение с помощта на дър-
жавната, банковата, тър-
говската и пр. тайни, власт-
та и властниците възпрепят-
стват, улавят, задържат, за-
браняват използването на 
произведената с компютрите 
информация, без да могат да 
я асимилират, използват или 
умножават. С това те се пре-
връщат във „воденичен камък” 
за разгръщането на РР и раз-
витието на обществото. От-
ношенията между последното 
и държавата стават непоно-
сими и в дневния ред на исто-

рията се поставя неумолимия 
въпрос кой – кого? Ако иска да 
излезе от мъртвата точка, 
образувана от сблъсъка между 
пирамидалната власт и зали-
ващите я потоци от информа-
ция, човечеството трябва да 
преодолее държавата!

Новите нужди и очерта-
ващите се нови отношения 
вследствие новите възмож-
ности, които РР предлага, из-
искват нови (много по-гъвка-
ви, разнообразни, адекватни 
и включващи всички индиви-
ди, групи и общности) органи-
зации, принципи, средства и 
методи, в много отношения 
противоположни на открити-
те от Монтескьо, Токвил или 
„Отците на американската 
демокрация”.

Обществото вече се нуж-
дае от инструменти, които 
позволяват на всеки да взе-
ма участие при решаване-
то на неговите проблеми, да 
участва в обществения жи-
вот отвъд всеобщото гласо-
подаване и вземането на ре-
шения с болшинство, да пре-
одолее влиянията на парите 
и лобитата, класовия харак-
тер на законите и решения-
та, обременени от партизан-
щината и паразитизма на по-
литиците, от претенциите 
им за професионализъм, ком-
петентност и т. н.

Докато днешното време е 
на компютрите, роботите, 
мрежите и Интернет, пред-
ставителната демокрация 
е от времената на парната 
машина и буржоазните рево-
люции, ако не се връщаме на-
зад към Римската република 
на робовладелците. Суеверна-
та вяра в „демокрацията”, из-
борите, обръгването на „елек-
тората” спрямо „историче-
ската практика” и манипула-
циите съдействат за възпро-
извеждането на властта на 
малцинството (овластените 
са винаги малцинство, иначе 
не могат да бъдат привилеги-
ровани, командващи, просла-
вяни и т. н.) със съпътства-
щите я привилегии и богат-
ства, грабежи и господство, 
насилие и терор – всеки път, 
когато измамата, глупостта 
и търпението са се изчерпа-
ли. Точно възпроизвеждането 
на властта обаче се оказва 
в наше време гибелно за об-
ществото, защото РР дава 
плодове само ако достъпът 
до компютрите и информаци-
ята е свободен, безплатен и 
следователно предоставен на 
всички „изпълнители”, любите-
ли, граждани, членове на обще-
ството. Защото разпростра-
няването на информация в раз-
личните мрежи и същевремен-
ната забрана за използването 
ґ означава да се блокира енер-
гията, да се демотивират 
работещите, да се спре про-
изводството – първо на ин-
формация, а после и на всич-
ко останало. Поставянето на 
информацията в мрежа има 
смисъл само ако властта, мо-
нополът и йерархията са ели-
минирани и всеки е „овластен” 

да участва в използването и 
създаването на информация, в 
дебатите по обществените 
проблеми и във вземането на 
решения, да участва в провеж-
дането им и да контролира ре-
зултатите. Това обаче – иска-
ме или не да го признаем – е 
АНАРХИЯТА! Т. е. предизвика-
ните от РР верижни експло-
зии във всички досегашни со-
циални, икономически и поли-
тически структури и отно-
шения пораждат необходи-
мостта от полузабравените 
идеи и принципи на анархизма, 
който е бъдещето на човеш-
кия род.

Разбира се, пътят към това 
бъдеще не е осеян със социал-
демократически рози, нито е 
гладък като магистрала. Той е 
покрит с ями, бариери и опас-
ности, една от които е склон-
ността да се мисли, че рефор-
мите и еволюцията на бюро-
кратичната система на дър-
жавата, властта и йерархи-
ята са достатъчни, когато 
единствено революционно-
то им премахване може да 
открие перспективи пред за-
твореното в „пирамидите” 
човечество, освобождавайки 
го от авторитета на „компе-
тентните”, „всемогъщите”, 
„великите” и „белязаните от 
провидението” лидери, кои-
то се произвеждат на кон-
вейера на манипулаторите в 
един обречен свят.

„Усложняването” на об-
ществените, стопанските и 
политическите отношения е 
резултат от гибелното про-
тиворечие между РР, властта 
и йерархията, както и от уед-
ряването на ведомствата/
компаниите, вследствие кон-
центрацията на властта/ка-
питала. То води до надхвърля-
не на оптималните размери и 
мащаби, с което се предизвик-
ва увеличение на хаоса и бюро-
крацията. Поради това, дър-
жавният апарат става него-
ден да се справи дори със зада-
чите на днешното общество. 
Той изпада в невъзможност да 
взема адекватни и оптимални 
решения и още по-малко да кон-
тролира изпълнението им в 
условия на усложняващото се 
многообразие. (Във френския 
филиал на „Хьохст”, където ра-
ботех, имах възможност да 
наблюдавам как РР и надхвър-
лянето на оптималните раз-
мери на отдела по информати-
ка доведоха до ликвидиране на 
ефикасността на йерархията 
и властта…) Държавата с ней-
ната „командна система” ста-
ва тежка, тромава и неспособ-
на да се приспособи към „робо-
тронния климат”. За да отло-
жат гибелта си, политически-
те и стопанските динозаври 
са принудени да се разчленя-
ват, парцелират, децентрали-
зират и преминават на „само-
издръжка” – с една дума да се 
„преустройват”, което, как-
то показа и „съветският” че-
лен опит, е началото на края 
на бюрократичните легиони 
и на самия „Левиатан”. •

(следва)
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май, нито на друга дата. Ня-
къде е направо забранен. Дру-
гаде е пародия на самия себе 
си – както у нас, благодаре-
ние на „усилията” на „социа-
листическата” ни партия: 
чалгичка, кебапчета, балон-
чета, стада пенсионери, по-
ловината от които – бивши 
служители на МВР и БНА, 
представителите на оста-
налите професии в нашата 
майковина все по-рядко дожи-
вяват до пенсионна възраст.

Въпреки това, ако заед-
но със символите в забрава 
потъне и споменът, всички 
хора от долните етажи на 
социалната пирамида риску-
ват да изгубят няколко ва-
жни неща. На първо място – 
самочувствието, че изобщо 
е възможно преборване на 
всесилните работодатели и 
подкрепящото ги друго „на-
чалство”. На второ – практи-
ческият опит как да изтръг-
ват парче по парче онова, 
което им се полага по рож-
дение – скорошните, а и пре-
дишните стачки и проте-
сти на лекари, миньори, шо-
фьори издават липса на та-

къв опит, на идея, на кураж 
и надежда за промяна, извър-
шена по тяхната, на обикно-
вените хора воля.

Затова нека си припом-
ним, че първата победа на 
работниците е още през 
1856 г. в Австралия – полу-
чават осемчасов работен 
ден при същото заплащане. 
Следват бомбените сабота-
жи в каменовъглените мини 
в Пенсилвания през 1870-те. 
Майските събития в Чикаго 
през 1886 г. получават най-
голяма публичност – и това 
е причината социалдемокра-
тите от Втория интерна-
ционал да си направят го-
лям помен с чуждата пита, 
като обявят на Парижкия си 
конгрес през юли 1889 г. Пър-
ви май за ден на работниче-
ска солидарност. „Чуждата 
пита” в случая е анархиче-
ска – именно анархическите 
организации увличат пове-
че от четвърт милион ра-
ботници от САЩ и Канада да 
стачкуват на 1 май 1886 г. 
Най-масово е участието в 
Чикаго. Именно там на след-
ващия ден са уволнени 1500 
работници, а на тяхно мяс-
то са наети стачкоизменни-

ци. Опитите на стачниците 
да спрат стачкоизменници-
те са удавени в кръв от по-
лицията – загиват най-мал-
ко четирима души, десет-
ки са ранени. Анархистите 
в Чикаго пускат листовки с 
призив за митинг срещу по-
лицейския произвол. Митин-
гът се събира на площад Хей-
маркет на 4 май вечерта. 
Достатъчно мирен, макар и 
гневен, митингът е посетен 
дори от кмета. След десет 
часа обаче шурва порой, хо-
рата започват да се разоти-
ват – и тогава ченгетата 
атакуват. Полицейски про-
вокатор хвърля бомба, поли-
цаите откриват огън, който 
в проливния дъжд и тъмнина-
та поваля немалко техни ко-
леги, за които не струва да 
жалим, но са избити и мнози-
на цивилни. Началникът, из-
дал канибалските заповеди, 
след няколко години е съден 
за корупция. В онзи момент 
обаче полицията се развил-
нява – разбива работнически 
клубове, арестува стотици 
хора. Със средновековни по-
бои и „модерни” изтезания 
с електрически ток събира 
„доказателства” за осъждане 

на осем анархисти, от които 
само един е присъствал на 
площада и в момента на екс-
плозията е държал реч.

Август Шпис, Албърт Пар-
сънс, Адолф Фишер, Джор-
дж Енгел, Луис Линг, Миха-
ел Шваб, Самуел Филден и 
Оскар Небе. Първите четири-
ма са обесени на 11 ноември 
1887 г., Линг е самоубит пре-
дишния ден. Под бесилото те 
пеят „Марсилезата” (опошле-
на до химн на капиталисти-
ческата държава Франция), а 
Шпис извиква: ЩЕ ДОЙДЕ ВРЕ-
МЕ, КОГАТО НАШЕТО МЪЛЧА-
НИЕ ЩЕ ЗВУЧИ ПО-ГРЪМКО, 
ОТКОЛКОТО ГЛАСОВЕТЕ, КОИ-
ТО ЗАДУШАВАТЕ ДНЕС!

Семействата на осъдени-
те не са допуснати да се сбо-
гуват, даже са арестувани.

През лятото на 1893 г. 
ВСИЧКИ оцелели в затвора 
анархисти са освободени, 
властите официално призна-
ват полицейската провока-
ция. Щатският губернатор 
писмено се извинява. Разслед-
ване на полицейския произвол 
обаче няма – типично както 
за онова, така и за нашето 
време. Стражите на реда, 
техните провокатори и тех-

ните господари се издънват 
само по изключение и то не 
за най-сериозните си престъ-
пления, а когато губят конку-
рентното боричкане в змияр-
ника си.

Съвременните български 
медии традиционно комен-
тират с осъдителен тон 
„безредиците” на Първи май 
в Европа и Турция (където пак 
загинаха демонстранти) на 
фона на „образцово мирното” 
сборище на БСП – мирно като 
в гробище. Интересно как се 
очаква да бъде честван ден 
на клане на бедняци от уни-
формени мутри?

Как самите вие, безработ-
ните или на ръба на уволне-
ние, още работещите и ча-
кащите заплата като посе-
щение на халеева комета, ми-
слите, че трябва да се праз-
нува? С театрални постанов-
ки като „честванията” на Ап-
рилското въстание ли?

Бунт се чества с бунт. 
Въстание – с въстание. Хуба-
вото – с радост, тъжното – 
със скръб.

С какви очи обаче се чест-
ва продължаваща несправед-
ливост? •

Васил Арапов

ПЪРВИ МАЙ

Последният първи май
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Ден на Победата или ден на Европа?
Трябва да е ден за нарочно при-
помняне, че:
• във Втората световна 

война правителствата по-
бедиха своите народи;

• от чумата на нацизма по-
ловината Европа попадна в 
холерата на болшевизма, а 
другата ґ част – в едрата 
шарка на неолиберализма. 
Останалият свят също не 
сполучи особено.

Да си припомним също така, 
че „Денят на Европа” е ден на 
подписване на търговско-про-
мишлен картел. ЕС е успешен 
проект на едрия бизнес, дър-
жавната бюрокрация и поли-
тическите им обръчи – пар-
тиите. Трийсетте „славни” 
години подир „Победата” от-
минаха и попарата, надробена 
през тях, сега трябва да я сър-
бат – кои обаче? Разбира се, че 
не богатите и овластените! 
За тях остава медът, за насе-
лението, неуредено с принад-
лежност към техния кръг или 
пояса пряко обслужващ елита 
персонал, са лайната.

За празниците ИЗОБЩО 
пък ще кажем, че назначени 
отгоре дати не може да бъ-
дат празнувани, освен насила 
или на чужда софра. Съвремен-
ните празници са два основни 
вида – пропагандни меропри-
ятия или търговски допинг. 
Честването на „победата” е 
типична пропаганда: ние, „де-
мократите”, победихме орки-
те от Мордор, слава на нас, 

ние сме най-добрите и по-до-
бри НЕМА! Другите празници 
са повод да препускаме като 
луди по магазините да напаза-
руваме купища ненужни вещи, 
да отидем на „почивка” и да 
оставим пари на туристиче-
ския бизнес. И да дадем жерт-
ви от ПТП при завръщане от 
почивката. Има и смесен тип 
празници – Коледа, Великден, 
където, освен идеологията на 
„Бог знае всичко и го казва на 
президента/премиера по джи-
есема”, е налице и истерията 
за харчене.

Истинските празници оба-
че са тогава, когато без на-
виване отгоре, без реклами 
и официални речи, хората се 
събират и почитат някак-
во събитие, правят всичко 
възможно да се почувстват 
щастливи. Явно е потреб-
ност насред върволицата 
сиви изнервени делници.

Но колцина се запитват: 
кое прави делниците толкова 
неприятни, че в празничните 
дни се осираме в свръхком-
пенсация?

Или друг въпрос: защо да се 
чувстваме задължени да та-
чим дати, посветени на съ-
бития, които са се отразили 
доста зле върху поколенията 
преди нас, а оттам и върху 
нас?

Смяната на нацистки конц-
лагер със съветски повод ли е 
за празнуване? Армия, която 
масово изнасилва и граби – 
а така са се държали повече 
или по-малко всички армии в 
онази световна война, – осво-
бодителка ли е? И що за из-
бор е да имаш нещо да поиз-
дуе кесията, но магазините 
да са празни (освен тези за 
алкохол), или да ядеш с поглед 
лъскавините от препълнени-
те витрини, а в джоба ти по-
свирва вятър, без стотинка 
да закачи?

Та на въпроса от заглави-
ето: отговорът е „нищо”. Не 
си заслужава. Освен ако не 
страдаме от комплекси. •

Хасан Девринджи

„30-те 
славни“ 
години 
отминаха 
и попарата, 
надробена 
през 
тях, сега 
трябва да 
се сърба

НОВАТА ЛИДЕРКА НА СТОЛЕТНИЦАТА

Сто години срамота
„Новият станишев на Партия-
та” Корнелия Нинова пламенно 
защити „социалистическите” 
принципи, а именно: справед-
ливост, солидарност, равен-
ство, свобода и… патриоти-
зъм!

Многозначително е, че гос-
пожата другарка се сети за 
свободата на предпоследно 
място. Уникални са и тълку-
ванията ґ на тези понятия. 
За политдамата, представе-
те си, справедливост означа-
вало „всеки да носи равна на-
казателна отговорност”, бил 
той „крадец на кокошки” или 
„корумпиран чиновник”. Бри-
лянтно. Остава да приравним 
и деянието на някоя пенсио-
нерка, дето отмъква пакетче 
бонбонки от супермаркета, 
с убийство и кражба на мили-
они!

Впрочем, МВР вече стори 
това приравняване, обеща-
вайки да бъде по-сурово с „би-
товата престъпност”. Ало, 
ченгетата! Вие, дето се пи-
шете най-големи патриоти, 
не прекалявате ли? В Осман-
ската империя, която ви е 
все дъвка, оправдание и база 
за сравнение, кражба на хра-
на под 5 гроша, тоест за кол-
кото да се наядеш за деня, не 
е било подсъдно. Обратно, в 
държавата „Съветски съюз” по 
едно време за прибран в пазва-
та житен клас, за една гайка 
в джоба на кърпените панта-
лони се отивало на каторга за 
15 години. Или на разстрел.

От кого ли ще взема пример 
БСП, когато се върне на власт, 
както обещава да стори Нино-
ва?

Въпрос, върху отговора на 
който проливат светлина ос-
таналите схващания на веро-
ятната бъдеща лидерка.

И така, солидарност спо-
ред тълковния речник на ко-
манданте Корнелия било „бога-
тите и здравите да плащат 
в здравната каса за бедните 
и болните”. Брей, само туй ли 
било „солидарност”?

Ами равенството? Вожде-
сата на БСП сервира нов уни-
кат: „и детето в луксозен 
джип, и детето в циганска ка-
руца да имат равен достъп до 
образование”. Социализъм, а?

Друг път. През „вековната 
си история” Партията-Майка 
толкова пъти смени курса, че 
буди смях говоренето за при-
емственост между нявгашни 
социалдемократи, последвали 
„комунисти” и днешни „социа-
листи”. Нека отначало парти-
ята да е имала отношение към 
социализма, после го е закопа-
ла като идея, а сега проститу-
ира с опаковката на идеология-
та, според която, обратно на 
либерализма на Нинова, изоб-
що не е редно да има нито бе-
дни, нито раждаща престъп-
ност социална среда.

От което констатираме, 
че Партията на Станишев-
Миков-Нинова става все по-
нелепа откъм теоретична са-
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мообосновка, по-комична от 
останките на СДС в „лицето” 
на ДСБ с техните противоре-
чиви страдания да останат ли 
във властта, или да останат 
така, че да не личи, че са оста-
нали.

Оттук и „свободата”, фор-
мулирана от мадам Корнелия 
като „да не ни е страх”, не из-
ненадва с кастрираното въоб-
ражение на мераклиите за пар-
тийни висини.

Не смайва и точката „па-
триотизъм” в листата „оп-
орни стълбове” – това чисто 
и просто, както у всички ос-
танали „патриоти”, деклари-
ра не загриженост за народа 
и страната, не! Патриоти-
змът на партийците клони 
към клинично определение – 
то е маниакална влюбеност 
в държавността, тоест в 
практиката на властване. От 
властта произтича и нера-
венството, и несправедли-
востта, и несолидарността, 
защото конкурентният пазар 
ИЗКЛЮЧВА прояви на солидар-
ност. Логична е и подмяната 
на свободата с „гарантира-
на от полицията сигурност”. 
Да де, свобода също било поз-
волението за летуване в към-
пинг на палатка – огромна при-
добивка, няма що. За да личи 
още по-отчетливо, че това е 
„патриотизъм”, а не обичайно-
то прекланяне на главица пред 
закона (монополно право на уп-

равляващите), ще хабим ефир-
но време за изяви на възмуще-
ние от кючеци и „майчин език” 
в училище, за пъчене с „чества-
не на годишнини”.

Хай сиктир бе!
Колкото и да ни „омайва” 

Нинова в частност и БСП из-
общо, нека си знаем твърдо – 
БСП, както и всички други пар-
тии, са зло.

Какво следва – да ги забра-
ним ли? Както през 1934 г.? 
Не, разбира се. Забраните са 
от властниците. Проява на 
ЧОВЕШКАТА СВОБОДА е хора-
та да се сдружават в различ-
ни колективи, включително 
партии. Иска се обаче такава 
система на управление, по съ-
щината си подчинена на моде-
ла за производство, разпреде-
ление и потребление на мате-
риални и „духовни” блага, която 
не поставя партиите в недос-
тижимо привилегировано по-
ложение над останалото об-
щество. Тъкмо това като со-
циална концепция, в която по-
нятията свобода, равенство, 
солидарност и справедливост 
са буквални, непрошикалкаве-
ни основи, реални ценности 
вместо имитации, та тъкмо 
такава цел няма НИТО ЕДНА 
ПАРТИЯ в програмата си, кол-
кото и рекламни слогани да 
експлоатира, съдържащи тези 
думи. Думите в демагогията 
на партиите никога не означа-
ват това, което е в действи-
телност. •

Шаркан

НОВАТА ЛИДЕРКА НА СТОЛЕТНИЦАТА
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НОВИНИ

Сблъсъци в Истанбул на 
1 май

Безредици избухнаха в Ис-
танбул по време на пър-
вомайска демонстрация. 
Полицията е използвала 
сълзотворен газ и водни 
струи, за да разпръсне де-
монстрантите. 57-годи-
шен мъж е починал след 
като е бил блъснат от ка-
мион с водно оръдие.

На 1 май 1977 г. репре-
сивните органи убиват 
група работници, което 
става повод за ежегодни 
преклонения пред тяхната 
саможертва. Заради отка-
за на властта да допуска 
прояви на площада, демон-
страциите почти винаги 
са съпровождани с тежки 
безредици. 

Вдигнаха цените на 
билетите в София

На 14 април 2016 г. Столи-
чен общински съвет прие 
увеличение цената на би-
летите за градския транс-
порт в София с 60%. Уве-
личението на цените идва 
на фона на граждански про-
тести, като най-масовият 
беше организиран на 1 ап-
рил пред Столична община 
от Автономен работниче-
ски синдикат.

48-часова 
общонационална стачка 
в Гърция

На 6 май гръцките синди-
кати започнаха триднев-
на общонационална стач-
ка срещу поредните мерки 
за строги икономии под на-
тиска на кредиторите. Ре-
формите, приети от упра-
вляващата коалиция между 
СИРИЗА и „Независими гър-
ци”, удрят пенсионната сис-
тема и социалното осигу-
ряване, намаляват пенсии-
те и увеличават данъците.

В Солун анархисти ата-
куваха и подпалиха центра-
лата на СИРИЗА.

Движението „Будна 
нощ” – новият социален 
феномен

Втори месец продължават 
протестите във Франция 
срещу промените в тру-
довото законодателство. 
Наред с тях продължава и 
окупацията на Площада на 
Републиката в Париж от 
движението „Будна нощ”, 
което може да се приеме 
за френска версия на „Оку-
пирай” и „Възмутените”. 15 
май беше обявен за меж-
дународен ден за глобално 
действие. Мероприятие се 
проведе и в София. •

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

За какво съществува 
анархична 
организация?
Избягвам думата „мразя” – тя 
рядко отговаря на вътрешна-
та ми нагласа и не изразява съ-
щината на отношението ми 
към това или онова от живо-
та, вселената и всичко оста-
нало.

Тя обаче е на място сега: 
мразя да дефинирам каквото 
и да било чрез отрицание, да 
описвам нещо чрез изреждане 
какво то не е. За съжаление, от 
една страна конструкцията 
на езика често налага точно 
този подход, а от друга – наис-
тина по-добре очертава едно 
явление, идея, мисъл.

За да не си кривя душата, 
ще кажа накратко какво е анар-
хична организацията, продъл-
жавайки с обяснения какво „не 
е”, какво не върши.

Организацията е начин за 
постигане на целите на анар-
хичната идея – свобода за все-
ки човек чрез решителна рево-
люционна промяна. Тя е плат-
форма за пропаганда на про-
стичката истина, изречена 
още от Георги Шейтанов: „чо-
векът е роден свободен и ние 
трябва да му кажем това”. До-
сегашните общества повече 
или по-малко се опираха върху 
неравенство и подчинение – с 
условно и до някаква степен из-
ключение на праисторически-

те, за които обаче знаем мал-
ко и които са били ограничени 
от технологичната си немощ 
спрямо съвремието. Праисто-
рическият човек е бил силно за-
висим от природните стихии, 
а животът му е бил съсредо-
точен върху физическото оце-
ляване и продължаване на рода.

Днешният човек, въоръжен 
с невъобразими за предците 
му технически и научни сред-
ства, пак остава несвободен 
в огромното си мнозинство 
(в световен мащаб – 99%). Не-
простима ситуация. Уж по-за-
щитен от природните капри-
зи, отново е оплетен в собст-
вената си лошотия, превър-
ната у част от човечество-
то в оръжие, в предимство 
срещу останалата популация. 
Егоизмът, авторитарност-
та, жестокостта са козове-
те на този 1% от човешката 
маса против себеподобните. 
Примерът на „успелите” от-
равя съзнанието на „неуспели-
те” – и въпреки това най-цен-
ните човешки качества като 
доброта, съпричастност, чув-
ство за справедливост се въз-
произвеждат напук на нати-
ска всички да заприличаме на 
управляващите ни психопати. 
Анархичната теория събира 
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НЕЩАТА С ИСТИНСКИТЕ ИМ ИМЕНА

Речник на подменени или манипулирани понятия
авторитет, авторитари-
зъм – АВТОРИТЕТ би трябвало 
да се разбира като човек или 
мнение, което буди доверие и 
на което се осланяме, когато 
нямаме собствено становище 
по даден въпрос. За съжаление, 
на практика авторитетът е 
самообявена истина от послед-
на инстанция, на която е забра-
нено да се възразява, в която е 
престъпно да се съмнява и абсо-
лютно недопустимо да не ґ се 
подчинява.

Оттук и названието на прак-
тиката в политиката – АВТО-
РИТАРИЗЪМ.
демокрация – буквално – 
„власт на народа”. На название-
то си отговаря само ПРЯКАТА 
ДЕМОКРАЦИЯ, която в норма-
лен вид не съществува никъ-
де като управленска практика. 
ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА демокра-
ция, която уж функционира у нас 
и в „нормалните държави” реал-
но е прикрита олигархия, власт 
на малцинството. Формално 
това малцинство представля-
ва „народни избраници”, но меха-
низмите на съвременните ИЗ-
БОРИ са така конструирани, че 
избраните „представители на 
народа” са функционери на една 
или друга партия. Именно по 
тази причина Кронщатското 
въстание от март 1921 г. е из-
дигнало лозунга „Власт на Съве-
тите, не на партиите”.

дясно, ляво, център – услов-
ни до безсмислие понятия. Кли-
шето е: десните дават повече 
свобода на частната инициа-
тива, пестят средства, дър-
жат на „традиционните цен-
ности”; левите пък са за пове-
че държавна регулация, харчат 
спестеното, демонстрират 
екстравагантни вкусове. От 
анархична гледна точка крите-
рият за „лявост” е верността 
към буквалното прилагане на 
принципа „Свобода (всекиму), 
Равенство (за всички), Брат-
ство (без изключения)”. Според 
този критерий нито една поли-
тическа идея, както и органи-
зация, изповядваща тази идея, 
която включва в обществено-
то устройство държавността 
и която преиначава, прави ком-
промиси с лозунга „Свобода, Ра-
венство, Братство”, не може 
да се смята за лява, като дори 
не става за „център”, ако защи-
тава интересите на едрата 
собственост.
еволюция – смятана за процес, 
алтернативен на РЕВОЛЮЦИ-
ЯТА. Биологичната еволюция, 
в която организмите се разви-
ват за все по-успешно възпро-
изводство в променливите ус-
ловия на околната среда, е прак-
тически сляпа. Наричаното 
„еволюционно” обществено раз-
витие обаче позволява на при-
вилегированите групировки по-

лесно да влияят върху параме-
трите на това развитие.

Промените са еволюционни, 
ако се проточват по-дълго от 
живота на едно поколение.
избори – организирана измама, 
чрез която ПРЕДСТАВИТЕЛНА-
ТА ДЕМОКРАЦИЯ създава илюзи-
ята, че наистина е демокрация, 
а не авторитарен строй.
конкуренция – смятана за 
единствен фактор на еволюци-
ята, за гаранция за качество и 
здравословно съществуване на 
обществото. В действител-
ност взаимопомощта е поне 
равен по сила еволюционен фак-
тор на конкуренцията; гаран-
ция за качество не може да бъде 
съперничество с цел пласмент 
на определена стока или услуга, 
качеството се гарантира от 
добросъвестно, като за самия 
себе си, задоволяване на заяве-
ни потребности; конкуренци-
ята разрушава „здравословни-
те” явления в обществото, за-
щото поощрява следването на 
максимата „победителите не 
ги съдят”.

Анархизмът е против конку-
ренция (съперничество) за сред-
ства за съществуване, но е за 
конкуренция на идеи – така че 
най-добрата, най-убедителна-
та и най-перспективната да 
бъде споделяна, без да пречи на 
малцинството да осъществява 
своите идеи.

лумпен – изпаднал от своята со-
циална класа индивид или човек, 
който обективно принадлежи 
към една класа, но има мантали-
тета на друга. Тоест, размина-
ване между фактическа и въоб-
ражаема принадлежност.

В днешните условия лумпени-
зацията засяга почти цялото об-
щество.

Негативната характеристи-
ка на лумпена е в липсата му на 
нагласа за класова солидарност.
милиция – така в държавата 
на БКП наричаха полицията. Така 
противниците на режима на БКП 
наричат „калпавата” полиция.

Реално, милиция е латинско 
название на народно опълчение. 
Именно от милиция има нужда 
обществото, за да се защита-
ва, да опазва реда и чрез споделя-
не на специфични задължения да 
възпитава у себе си повече ува-
жение към усилията и труда на 
околните.
морал – свод предписания и за-
брани, инструкции как да се жи-
вее, без човек да пита съвестта 
си, без сам да преценява кое е до-
бро и кое е зло. Моралните нор-
ми са консервативни и трудно 
понасят промени и редакции. Мо-
ралът силно е свързан с религиоз-
ните догми.

На морала анархистите про-
тивопоставят нравственост-
та с нейния критерий за СПРА-
ВЕДЛИВОСТ. •
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ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

За какво съществува анархична организация?
всичко читаво от човешката 
природа, всичко добро в прак-
тиката на човешките отно-
шения и доказва, че върху тази 
основа е възможно да се изгра-
ди общество, в което всеки по-
лучава заслуженото. Всеки и за 
всичко.

В това е нужно да убедим 
критична маса от онези, за 
които е прието да се гово-
ри, че „имат активна граждан-
ска позиция” – че такова обще-
ство е възможно, че пътят 
към това общество не може 
да бъде „постепенен”, защото 
т. нар. „малки стъпки” мина-
ват през компромиси. Когато 
на всяка крачка правим така, че 
да не засегнем интересите на 
онези, които печелят от стра-
данията на други човешки съ-
щества, промените не ще ре-
шават базови проблеми, а ще 
напластяват нови, вторични, 
третични и така нататък. 
Прогресът затъва в паяжина-
та компромиси.

Следователно, анархоорга-
низацията не набира „кадри” 
със специални бойни умения, 
нито вербува командири на во-
енни части – от танкови бри-
гади до екипажи на подводни-
ци с ядрено оръжие, шефове на 
банки, директори на медийни 
концерни. Ако се случи все пак 
„да сменим чипа” на някой подо-
бен деец, то той сам би тряб-
вало да се досети за ролята си 
в революционния процес. Рево-

люционна ситуация не възник-
ва по желание, тя е следствие 
на обективни процеси. Револю-
ция не се дирижира – дирижира-
ното е преврат, безредици в 
най-”добрия” случай. Настъпила 
веднъж обаче, революционна-
та ситуация се нуждае от ос-
ъзнати маси от хора – осъзна-
ли, че не искат да живеят пове-
че така, както са живели, как-
то и с идеята как биха искали 
да живеят различно отпреди. 
Ако „активните сили” на рево-
люцията не желаят нищо по-
вече, освен да заемат място-
то на привилегированите сло-
еве, то такава революция по 
рождение е заразена с контра-
революция, както дете на бо-
лна от СПИН майка. Ако рево-
люционизираната маса народ 
бленува „да няма бедни”, което 
значи да няма привилегирова-
ни господари, то такава рево-
люция, макар и все още застра-
шена да развие контрареволю-
ционна треска, има шансове за 
победа. Точно този вид револю-
ции са променяли света, праве-
ли са го малко по-добър отпре-
ди,… след което е настъпвало 
загниване и ново изригване на 
набралия гной цирей.

В Скандинавия обаче не е 
имало революции, но има 
голям напредък – как така?

Скандинавските общества по-
начало са рожби на самоорга-
низацията отдолу. В традици-
ите на скандинавците се да 

диктуват на властта, а не да 
ґ се покоряват без възражения. 
Скандинавия е изключение. Как-
то и Швейцария, макар че по-
следната само отчасти може 
да служи като пример за бъ-
дещо общество. Светът не е 
заприличал „еволюционно” на 
Скандинавия и Швейцария, об-
ратно – тези две общества 
полека деградират, уподобя-
вайки се на останалия, развра-
тен от богаташите свят.

Затова човек, решил се на 
приобщаване към анархичната 
идея, не пита анархистите „ка-
жете какво да правя”. Той идва 
и казва: мога това и това, да 
помислим как то да бъде опол-
зотворено за каузата на рево-
люцията. Революцията като 
средство за постигане на сво-
бода. Революцията, като все-
обща еднократна амнистия 
към всеки, бил потисник или 
потиснат – амнистия с усло-
вие потисникът да престане 
да потиска, а потиснатият – 
да престане да се покорява. В 
крайна сметка, имайки пред-
вид тези несложни за проумя-
ване истини, желаещият „да се 
присъедини” стига до вярната 
технология на промяната – ко-
лективно творчество. Твор-
чество как да изглежда све-
тът, за какъвто ще се борим. 
Може да има „предварителен 
план” – но достатъчно гъвкав 
към полезни хрумвания и към 
стихийно изникващи практики 
„в движение”. Мерилото им за 
правилност е съответствие-

то им към основните принци-
пи на свободата: равенство, 
солидарност, справедливост, 
федерализъм. Тези принципи 
отсичат погрешните издънки, 
които не само че могат, но и 
ще станат кълнове на контра-
революцията, на връщането 
назад до още по-лошо състоя-
ние.

Анархичната организация 
не търси терористи и плате-
ни агенти, макар че на терора 
на господстващите класи, на-
личен и в „мирно време”, е редно 
да отвърне със сила – когато 
този отговор ще има дълбоки 
и трайни последици, благопри-
ятни за каузата.

Тоест задачата на Органи-
зацията е да убеди хората, че 
това е пътят, друг няма – и не 
теоретичните постулати, а 
историческите факти са из-
ключили другите пътища, кол-
кото и да ги рекламират ре-
формистите, колкото и да ни 
се иска революцията да прили-
ча на фиеста без кръв.

Като пропагандират сво-
бода, участниците в анархич-
на организация жертват своя-
та лична свобода за каузата. 
Анархичната организация не 
е образ на свободното обще-
ство в пълен формат. В идеал-
ни условия организацията е об-
раз на структура от свободно 
общество, намираща се в ре-
жим на действие при бедствие 
или авария. Така дори добровол-
на пожарна команда, истинско 
братство докато не е пламнал 

нейде пожар, когато излиза да 
си свърши работата, постъп-
ва според главната си задача 
и конкретните подробности, 
следва репетирани предвари-
телно сценарии, спазва алгори-
тъма, изграден при трениров-
ки и обсъждане на тези тре-
нировки, а ако се озове в нео-
бичайна ситуация, се подчиня-
ва на предварително избран 
лидер, комуто командата има 
обосновано доверие, че за се-
кунди ще вземе правилното ре-
шение – и ще отговаря после за 
него пред другарите си. Тоест, 
работата трябва да се свър-
ши и докато я вършим, „неогра-
ничената свобода” е ограниче-
на от обстоятелствата, от 
пътя към поставената цел.

Затова организацията има 
Програма, която очертава цел-
та, към която вървим, и обста-
новката, от която тръгваме, 
като маркира пътя между две-
те „точки”. Организацията се 
нуждае от Устав, който зада-
ва ритъма, помага да си взаи-
модействаме по избрания път.

Организацията не е място 
и среда за натрупване на за-
слуги, които подлежат на ос-
ребряване „след победата” – в 
анархичното общество няма 
да има привилегии за „активни 
борци”, но ще има трибунали за 
военни престъпления, без зна-
чение от коя страна на барика-
дата е обвиненият.

След като вече сте наясно – 
заповядайте при нас. •

Хасан Девринджи
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СЯКАШ ДНЕС ПИСАНО

Без принуда, господа лицемери!
Обществото се е превърнало 
на лудница.

Насила властници и бога-
таши заставят ближния да 
им робува и го държат в обо-
ра.

Отношенията между хора-
та в днешното общество са 
срамни.

Нашата вина – на нас ере-
тиците – е тук, че не сме въз-
питани тартюфи и високо ру-
гаем лицемерието.

Всички са помирени с буни-
щето, на което лежат: един е 
войник, друг – чиновник, тре-
ти – поп, четвърти – охрани-
тел, пети – мениджър, те са 
доволни от обществената 
идилия. Само нас, еретиците, 
ни няма в тази картинна гале-
рия.

Обществото е така добре 
наредено, всичко в него е тъй 
прекрасно и нам не прощават 
възмущението ни.

Махнете полицията и об-
ществената ви идилия ще 
се стопи тутакси; Консти-
туцията ви не ще я задържи 
нито два часа, защото без 
принуждение ближния ви няма 
да стои в обора, господа лице-
мери! Ние учим, че нито един 
смъртен няма право да кара 
насила ближния си да се грижи 
за нуждите му.

Онези, които казват, че 
имат това право, са луди и 
трябва да се вържат.

Да живееш значи да се гри-
жиш за нуждите си, да рабо-
тиш над земята, от която ис-
каш хляб, да работиш с маши-
ните, които те обличат. Кол-
ко долен трябва да бъде чо-
век, за да осъди тази истина?!

Ние или трябва да погазим 
обществеността и да запо-

чнем взаимно да се ограбва-
ме и убиваме по улиците, или 
трябва да я запазим с цената 
на истината, която я поддър-
жа.

Затова нека смъкнем мас-
ките си и да се видим: ние, 
еретиците, искаме труд, 
общност на имуществата и 
свобода. Вие, лицемерите, ис-
кате готованство, охолство 
за себе си и обор за другите.

Кой е подлецът?!

Ние искаме да работим в сво-
бодни индустриални комуни, 
доброволно съюзени помежду 
си, искаме земята да бъде сво-
бодна и обща.

Ние казваме на работни-
ците да работят за себе си, 
ние казваме на чиновниците 
да отхвърлят законите и да 
защитят хората.

Ние казваме, че вътрешни-
ят враг е държавата, която 
крепи насила готованство-
то и робството.

Ние искаме разумни, сво-
бодни, човешки отношения 
между хората.

Държавата разваля отно-
шенията между хората, ето 
защо тя е вредна.

Ние учим хората да не 
участват в делата ґ, да не 
изпълняват нарежданията ґ, 
защото са срамни и унизи-
телни.

Ние не се подчиняваме на 
волята на капиталистите и 
държавниците щом поискат 
да им продадем душата и тя-
лото си.

Ние учим, че е срамно да се 
търгува с душата и тялото 
на човека.

Нам е тъжно и ние се въз-
мущаваме, когато гледаме, 

че това се върши в обще-
ството всеки ден.

Сводниците се сърдят, че 
им пречим; нека разберат, че 
не можем и не искаме да им 
помагаме.

Купуват ума на интелиген-
та, мускулите на невежата – 
всичко е поругано.

Сред чиновници и работ-
ници ние шепнем на ухото: не 
правете това, което искат 
от вас сводниците, защото е 
срамно.

По улици, заводи, строи-
телни площадки, ниви, офиси, 
училища, градове и села – нав-
ред разнасяме един зов – не се 
продавайте, излезте от обо-
ра, защото мястото ви не е 
там, въстанете против об-
щественото лицемерие и 
спрете издевателството на 
врага!

Господа лицемери, оставе-
те хората без принуждение 
да мислят и работят, да об-
щуват и творят, и вие ще ви-
дите, че те носят човещина-
та у себе си, която вие сте 
нямали и която сте тъпкали.

И вие, които сте управля-
вали досега другите, ще раз-
берете че сте били по-лоши 
от тях. •

в. „Протест”, бр. 2 
от 7.12.1923 г. (със съкращения)

Ние учим, че 
нито един 
смъртен няма 
право да 
кара насила 
ближния си 
да се грижи за 
нуждите му
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Познавайки както истори-
ята, така и световната прак-
тика (например в страни като 
Швеция и Франция), на 1 май 
ние издигнахме лозунги с при-
зиви за 6-часов работен ден и 
4-дневна работна седмица. Ис-
кания, които не са част от съ-
временния медийно-политиче-
ски дискурс и може да звучат 
странно, поставени в едно об-
щество, в което всякакви со-
циални искания са превърнати 
в табу и са подменени с възду-
харски призиви за „морал в по-
литиката”.

Размерът на работния ден, 
както ни показват борбите на 
работещите преди нас, е въ-
прос не на технократско поли-
тическо решение, а на общест-
вен консенсус, който може да 
бъде резултат единствено от 
сблъсъка между интересите на 
работещите и тези на рабо-
тодателите и държавата. В 
този смисъл ние не просто за-
явяваме нашите искания за на-
маляване на работния ден, но 
и готовността да се борим за 
тяхната реализация, като пър-
ва точка от борбата е изобщо 
поставянето им на дневен ред.

Участници в шествието из-
разиха солидарност и с движе-
нието #NUITDEBOUT във Фран-

ция, където работници и сту-
денти се обединиха, за да заво-
юват своето бъдеще.

За съжаление, в практика-
та – особено в българския кон-
текст – дори 8-часовият ра-
ботен ден все още е утопия 
за много от нас. Днес сме из-
правени пред безпрецедентна 
атака от страна на домини-
ращата дясно-консервативна 
идеология на неолиберализма, 
която разяжда обществата 
ни и все повече маргинализира 
трудещите се, превръщайки 
ни в прекариат с характерна-
та за него постоянна икономи-
ческа несигурност. Повечето 
от нас често са принудени да 
сменят една нископлатена ра-
бота с друга и все по-често да 
пребивават в бюрото по тру-
да в промеждутъците между 

трайната безработица, ми-
зерно заплатения (или изоб-
що незаплатения т. е. робски) 
труд на държавно спонсорира-
ните стажове и 6-месечните 
изпитателни срокове, нало-
жени като трайна регулация в 
полза на работодателя при за-
почване на работа и лишаваща 
ни от и без това малкото ни 
права като работещи.

Всичко това е, когато гово-
рим за столицата и по-големи-
те градове. В малките населе-
ни места властват феодал-
ни отношения, които трудно 
се вписват дори в мрачната 
действителност на неолибе-
рализма. В тези условия, наша-
та демонстрация на 1 май не 
си постави за цел да отправя 
искания към властта и да про-
си подобрение на условията 

на трудещите се от нейните 
представители. Ако история-
та ни е научила на нещо, то е 
че единствените, които мо-
гат да извоюват правата и бъ-
дещето ни, сме самите ние. За-
това нашият призив е към ра-
ботниците, към нашите коле-
ги и съграждани, да се присъе-
динят към нас в колективната 
борба за социална справедли-
вост. Разделени, конкуриращи 
се помежду си, ние се превръ-
щаме в маша в ръцете на ка-
питалисти и чиновници. Само 
заедно можем да преговаряме 
с работодателите и с държа-
вата от позицията на сила-
та. Затова нашият призив е 
присъединете се към Автоном-
ния Работнически Синдикат, 
създайте автономна секция 
във вашата фирма или населе-
но място, или се присъединете 
към вече съществуващите та-
кива. Станете част от една 
мощна организация, решена да 
се бори за социална справедли-
вост без компромиси!

В Централната част на Ва-
рна и в работническите сто-
лови в Западна Промишлена 
Зона бяха налепени плакати 
седмица преди събитието.

Участниците в шествието 
изразиха солидарност със со-
циалните борби в Турция сре-
щу авторитарния национал-

ислямистки режим на Ердо-
ган, както и с борбата на сту-
дентите и работниците във 
Франция, където движението 
#NUITDEBOUT изкара милиони 
по улиците на страната и за-
почна да се разпространява 
в съседни държави като Испа-
ния и Германия с искания за ис-
тинска демокрация и социална 
справедливост. На 15 май се 
проведе международна акция 
на солидарност, в която учас-
тие взе и България.

Сред скандиранията се от-
крояваха: „Солидарността 
между хората е нашето оръ-
жие срещу властта”, „Борба, 
борба, класова борба! Работ-
нико бори се за своите права”, 
„От заплатата не си доволен 
май… напомняме, че днес е 1 
май”, „България, Турция, Фран-
ция! Врагът ни е в банките и 
министерствата!”

Шествието приключи в 
Морската градина, където 
имаше книжарница на откри-
то, на която варненци откриха 
радикална литература на соци-
ална и антиавторитарна те-
матика. Бяха раздадени десет-
ки книги, брошури и листовки. 
Музикалната част започна с 
импровизации на местни арти-
сти и кулминира в социалния 
хип-хоп на рапъра El Freegano. •

АРС

ДЕН ЗА БОРБА

Първи май във Варна
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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
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Адам Смит казал веднъж: Зър-
ната на гибелта в голямата 
си част лежат вътре в сама-
та нация. Той имал предвид, че 
британското правителство 
само поставя препятствия 
пред икономическото разви-
тие на Великата Нация.

Смит би бил още по-отча-
ян, ако можеше да наблюдава 
сегашната финансова криза 
и отговора на американско-
то правителство. САЩ пре-
живяват икономически колапс 
и могат да се превърнат в 
страна от Третия свят. Такъв 
колапс на времето сполетява 
Аржентина при национал-со-
циалистическото управление 
на Хуан Перон.

Американската икономика 
страда от хроничен ръст на 
държавните и частните за-
еми, който все повече разлага 
федералното правителство 
и орязва семейните бюджети. 
Той води до неустойчивост на 
пазара на недвижими имоти и 
балона на фондовата борса, 
чийто крах предизвика финан-
совата криза и икономическия 
спад от 2008-2009 година на-
сам.

Надуването на дълговия ба-
лон е резултат от необмисле-
ни политически съображения 
и не свидетелства за разби-

ране от икономика. Икономи-
стите питат: ако държавни-
ят дълг е един от източници-
те на проблема, защо продъл-
жава да расте? Защо поощ-
ряват семействата да затъ-
ват в още по-големи дългове?

Прясно напечатаните до-
лари усилват инфлацията, 
която подяжда резервите на 
САЩ и на инвеститорите. 
Правителствата и инвести-
торите постепенно превръ-
щат доларовите си резерви 
в други активи – например в 
злато и други суровини, кое-
то на свой ред надува техни-
те цени, включително цените 
на храните. Така, заради отка-
за на САЩ да се простират 
според чергата си, потреби-
телите в Русия, Бангладеш, 
Китай и навсякъде страдат 
от инфлацията, която всеки 
месец изяжда нова част от 
месечните им доходи. Това е 
още един ефект на глобализа-
цията.

Към 2019 година национал-
ният дълг ще възлиза на 76,5% 
от икономиката на САЩ – 
най-високият процент от 
времето на Втората светов-
на война. При подобни обстоя-
телства международният 
статут на долара като ре-
зервна валута не може да се 
съхрани и – независимо от пе-
риодичните „признаци на съ-
живяване” с изсмукани от пръ-
стите цифри – той ще про-
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Рядко се среща голям брой 
съвсем разумни и безпринципни 
люде да играят заедно. Там, 
където се събират мошениците, 
винаги има и глупаци, а ако има 
достатъчно глупаци, те вече 
представляват изгоден обект за 
експлоатация от мошениците. 
Психологията на глупака е 
въпрос, напълно достоен за 
сериозно внимание от страна на 
мошениците.

Норберт Винер. Кибернетика или управление и 
комуникация в света на животните и машината
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нимум да се окаже една по-
евтина алтернатива на съ-
ществуващите в „нормални-
те държави” неизброими со-
циални програми, работещи 
в различни посоки, изискващи 
тежко административно об-
служване и допускащи чести 
и лесни злоупотреби.

Още по-парадоксално ще 
изглежда, ако отбележим, че 
дори в „нормалните държа-
ви” политиците правят оно-
ва, което е изгодно за най-бо-
гатата част от население-
то. Въвеждането на ББД би 
означавало тя да се разде-
ли с част от парите си. Ис-
торията показва, че в мора-
ла на отделните предста-
вители на определена класа 
може да има разлика, но като 
цяло действията ґ не се ръ-
ководят от морални съобра-
жения, а от прекия икономи-
чески интерес. За да допусне 
класата действия в ущърб на 
своя интерес, тя би трябва-
ло да почувства заплаха за 
самото си съществуване.

Не на последно място, дър-
жавата не дава нищо даром. 
Всяка социална програма е 
средство за контрол. Една 
програма за безусловен базов 
доход би се разпростряла и 

върху работещите, ефектив-
но обвързвайки част от дохо-
дите им с благоволението на 
властта. Заедно с това би 
се разпрострял и контролът 
на институциите върху еже-
дневието на хората.

Посочените мотиви без 
много усилия могат да бъдат 
открити в програмите на 
партиите, прокарващи иде-
ята за ББД. Например в Про-
ект „Безусловен Базов Доход 
за Българите” може да се про-
четат следните предвидени 
„ползи” от въвеждането му: 
„изчистване на паразитната 
администрация”, „изчезване 
на порочни практики и злоу-
потреби в социалното под-
помагане”, „няма да има кра-
дец, който да иска да обере… 
след като знае, че ще загуби 
за това своя ББД, когато със 
сигурност влезе в затвора”. 
И, разбира се, „решаване на 
проблема с безотговорното 

правене на деца от някои по-
слабо интелигентни и ниско 
образовани групи, наши съна-
родници”.

Ако богаташите се ока-
жат склонни да платят соле-
ната цена за постигането на 
тези цели, значи са изправе-
ни пред сериозна заплаха за 
установеното статукво в 
обществото. Един от попу-
лярните защитници на ББД у 
нас, Тони Баждаров, беше от-
кровен в предаването „Бло-
гът на Мавракис”:

Ние сме в навечерието на 
революция. Има два вариан-
та – тя да бъде мирна, чрез 
базовия доход, т. е. елитите 
да платят сметката в пари… 
Базовият доход е онзи ин-
струмент, който ще ни даде 
възможност да преминем 
бавно и мирно към един спра-
ведлив порядък… Мога да си 
стоя бавно и мирно и да гле-
дам как ще се сбъднат прог-
нозите на Маркс, но понеже 
съм капиталист, не искам да 
ми отрежат главата, защо-
то просто съм си стоял.

Доброволното раздава-
не на пари обаче не би мог-
ло да спаси статуквото. Не 
за пръв път се допускат на 
власт популисти и не за пръв 
път се раздават държавни 
пари. Знаем добре, че в па-

зарна икономика директно-
то подпомагане на бедните 
води до инфлация, която из-
яжда ефекта от него. Прос-
то казано, когато всеки 
може да си купи нещо, прода-
вачите вдигат цената. Поне-
же инфлацията настъпва със 
закъснение, една криза, про-
вокирана от краткотраен 
фактор, може да бъде угасе-
на по подобен начин. С помо-
щта на такива мерки – твър-
ди репресии по улиците и 36 
милиарда долара социални по-
мощи – саудитският крал по-
туши зараждащата се „араб-
ска пролет” в страната си 
през 2011 г. Кризата на пов-
семестното обедняване, 
продължаваща десетилетия, 
в която се прицелват предла-
гащите ББД, обаче не може 
да бъде решена с подобни 
кратковременни мерки, ос-
вен ако държавата не придо-
бие форма на диктатура, раз-
простираща се върху все-по-
вече сфери на икономиката. 
В подобни проблеми затъна 
Венецуела, когато се опита 
да поддържа фиксирани цени 
на продуктите от първа не-
обходимост – те просто из-
чезнаха от магазините.

Без да е способна да реши 
проблемите им, такава мяр-
ка би дала в ръцете на бедни-

те силно оръжие. Поне за из-
вестно време, освободени 
от натиска да се грижат за 
ежедневната си прехрана, 
те биха могли да разгърнат 
творческия си потенциал не 
просто за създаване на пове-
че блага, както твърдят за-
щитниците на ББД, но и за 
създаване на нов тип обще-
ство. Вероятно дори не мо-
жем да си представим от 
какво общество биха имали 
нужда хората, които не жи-
веят под угрозата да си лег-
нат гладни. Колко деца биха 
посещавали училище, ако ро-
дителите им имат възмож-
ност да ги възпитават и от-
глеждат у дома? Колко хора 
биха останали на работното 
си място, ако няма опасност 
децата им да гладуват? Кол-
ко семейства биха се проме-
нили, ако се облекчи финансо-
вата зависимост в тях? Кол-
ко хора биха се задоволили с 
телевизионния екран, ако мо-
гат да си позволят да го гле-
дат до насита? А колко биха 
излезли навън, за да опитат 
нещо ново? Възможно е дори 
в рамките на едно поколение 
въвеждането на ББД да ни из-
прави пред въпроси, чиито 
решения да изненадат дори 
проектантите му. •

Наблюдател

ПРОБЛЯСЪЦИ

Базовият доход е добра новина
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за края на капитала и държавността
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дължи да отслабва, лихвени-
те проценти по държавните 
облигации ще се повишават и 
реалното бреме на обслужва-
нето на дълга ще се увелича-
ва. Така икономиката на САЩ 
ще продължи да се колебае на 
ръба на черната дупка.

Към това се прибавя неот-
клонно растящата безрабо-
тица, предизвикана от робо-
тронната революция, която 
искат да лекуват с палиати-
ви от рода на… пазарна дисци-
плина, свободна конкуренция и 
финансови инжекции за фали-
ралите банки!

В Америка съществува 
„подкласа” от хора, които счи-
тат, че системата ги е зах-
върлила. Техният всекидневно 
нарастващ гняв и разочарова-
ние са почти осезаеми. МВФ 
неотдавна публикува доклад, 
в който пише, че растящата 
безработица в САЩ може да 
доведе до „взрив на социално-
то напрежение”.

Политици и синдикалисти 
заявяват, че Америка трябва 
да престане да губи работ-
ни места, работната запла-
та да остане висока, и жиз-
неният стандарт на амери-
канците да престане да се 
влошава. Те демагогстват: 
ако хората нямат работа, те 
не могат да си купят необхо-
димото, да не говорим за по-
крив над главата. Това обаче 

е невъзможно, защото е сис-
темен проблем. Едните са из-
лишни: или умножаващите се 
бедняци, или мултимилиарде-
рите с обслужващите ги пра-
вителства, партии, синдика-
ти и други „трансмисии”. Днес 
над 45 милиона американци 
живеят под прага на бедност-
та.

Вярата на Америка в ней-
ните лидери и икономика пада 
стремително.

Нашата страна е на прага 
на много, много трудни време-
на – заяви през 2014 г. Обама – 
безработицата ще остане на 
предишното високо ниво, ако 
не се увеличи. Всеки ден нара-
стват безработните и без-
домните.

Когато нивото на безра-
ботицата доближи емблема-
тичните 10%, това може да 
охлади надеждите на всеки, 
който търси работа. В срав-

нение с показателите при из-
лизането от предишните 10 
спада на американската ико-
номика от 1948 г. до сегашна-
та финансова криза, цифрите 
не вещаят подобрение. Някои 
наблюдатели дори ги наричат 
„най-лошите от всички”.

Ръстът на безработица-
та и растящото осъзнаване 
на несправедливостта може 
да доведе до увеличение на 
социалното напрежение, пре-
дупреждават от МОТ. В 35 
страни, за които има данни, 
около 40% от търсещите ра-
бота са безработни повече 
от година, което води до де-
пресии и психологически про-
блеми, засягащи най-силно 
младите, сред които процен-
тът на безработицата е най-
висок. Отбелязва се също, че 
най-малко в 25 страни, в това 
число и такива с икономиче-
ски ръст, има масови „безре-

дици, свързани с кризата”. Де-
монстрации и сблъсъци с по-
лицията има в Испания, Бел-
гия, Италия и Гърция, против 
„реформите”, които изискват 
„жертви за отечеството” и 
затягане на коланите от… 
гладните. В повече от 3/4 от 
82 страни, за които има дос-
тъпни данни, хората деклари-
рат, че жизненият стандарт 
се влошава, включително и за 
имащите работа.

За възстановяването на 
заетостта МОТ не може да 
измисли нищо друго, освен да 
предъвква старите мерки, 
които не гарантират няко-
гашните резултати:
• Разпределение на работа-

та със снижаване на нато-
вареността (а заплати-
те?), особено на младежта, 
както и обучението ґ;

• По-тясна връзка между за-
плати и производител-
ност на труда с оглед по-
вишаване на търсенето;

• Реформиране на финансо-
вия сектор за осигурява-
не на резерви за производ-
ствените инвестиции.

От друга страна, никога по-
рано в американската исто-
рия толкова много богат-
ства не са били съсредото-
чени в толкова малко ръце. 
Някога учиха децата, че Аме-
рика е страна на неограниче-
ните възможности, където 
всеки може да успее, ако поло-
жи за това достатъчно уси-

лия. Днешната система оба-
че е устроена така, че парич-
ните потоци изтичат в джо-
бовете на богатите, докато 
мнозинството с всички сили 
цапа в блатото, за да не по-
тъне. Прословутата някога 
средна класа, с която Амери-
ка се гордееше, сега се топи 
бавно до пълното ґ изчезване. 
За десетки милиони обикнове-
ни американци американска-
та мечта се е превърнала в 
американски кошмар. Работ-
ниците – някогашният дви-
гател на страната – днес са 
заменени от роботи и компю-
три или работните им места 
са изнесени зад пределите на 
страната от алчни корпора-
тивни босове. Така тези, кои-
то имат възможност да екс-
плоатират достиженията на 
технологиите и работната 
сила на страните от Третия 
свят, стават извънредно бо-
гати, а същевременно плебеи-
те недоумяват защо им се на-
лага да работят все повече и 
повече, получавайки за това 
все по-малко и по-малко. Пе-
чалната истина е, че богати-
те стават по-богати, а бе-
дните – по-бедни. Много ма-
лък процент американци ле-
жат върху богатствата си, 
докато в същото време все 
повече прибягват до помощи 
от социалните служби на дър-
жавата. Това е днешна Амери-
ка! •

(следва)
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Мюсюлмани = християни
Религията е организирана 
система от вярвания, ми-
рогледи, която проповядва 
определен начин на живот, 
учи на морал и етика. Тези 
странни колоритни явления, 
известни (в повечето слу-
чаи) с безкомпромисната си 
жестокост, прикрита зад 
благоприличие, смиреност и 
съпричастност, в тяхната 
същност са напълно еднак-
ви. Дали ще носиш бурка или 
кръст, щом извършваш не-
пристойни дела, ти си про-
блемът. Коренът на рели-
гиите е в морала, който те 
проповядват, а не в налага-
нето на своето или пълното 
отрицание на съществува-
щи явления. Може би ключът 
към изграждането на един 
по-добър свят е в осъзнава-
нето на проблематиките на 
стария.

Светът днес ни пред-
ставя букет от религиозни 
направления, всяко от кои-
то се разклонява на хиляди 
малки течения и схващания. 
Дали еднакви, или различни, 
тези течения покриват оп-
ределени нужди на населе-
нието, като налагат желан 
начин на живот чрез страх 
и подчинение, сплотяват 
чрез общи схващания за све-

та и омраза към друговерци-
те. Основополагащото на 
религиозните „секти” днес 
действително е омразата. 
Била тя към всички или към 
определени сфери на чуждо-
то, тя представлява страх 
от непознатото. Още от 
първобитни времена све-
тът предоставя дузини пре-
пятствия на човека, вклю-
чително и братоубийство, 
които го възпрепятстват 
в неговото морално разви-
тие. Поради това смятам, 
че за онези времена е било 
нормално страхът от нео-
познатото да сплотява на-
селението. Днес обаче не-
щата не стоят точно така. 
Забелязва се дипломатиче-
ска връзка между вероизпо-
веданията и толерантност 
на високо ниво, но непоноси-
мост на обществено, което, 
разбира се, води до налагане 
на отрицателно обществе-
но мнение към друговерци-
те, малцинствата и всички 
с различни идеи, тъй като 
обществото обявява раз-
личните за луди и ги отрит-
ва. Това може би не е било 
предвидено в религиозните 
текстове и днешният свят 
бива разчленен от непоноси-
мост към различното.

Моралът в религиите е 
тяхното естество. Схваща-
нето на писанията, пълни с 
метафори и житейски съве-
ти, изисква много усилия, но 
си заслужава. Религиите не 
са средство за масово уни-
щожение, а учители по ети-
ка и нормално човешко дър-
жание. Разбира се, за подо-
бен оглед на религиозния ма-
териал трябва да вметна, 
че не вярвам във всевишния 
или поне не в тази му фор-
ма. Продължавайки по съща-
та логика, премахвайки „бо-
зата” от четивата, те се 
превръщат в учебници за 
културно и мирно държание. 
Докато взискателното из-
следване и практикуване на 
„бозата” причинява колосал-
ни разколи в общочовешки-
те отношения, именно пора-
ди което не мога да вярвам 
на терористични институ-
ции като църквата. От друга 
страна тези разделения спо-
магат за корупцията и сво-
еволията на управниците, 
като изместват реалните 
проблеми на човека с изкуст-
вени. Естествено, че мога да 
живея под един покрив с дру-
говерец, било то на семей-
ни или приятелски начала, но 
да живея без храна не мога. С 

този прост пример се опит-
вам да ви накарам да се зами-
слите къде се коренят про-
блемите и дали те са акту-
ални, или не.

С малко по разчупено ми-
слене можем да сравним фут-
болните хулигани с гореспо-
менатата религиозна „боза”. 
Апатия към чуждите тимо-
ве, желание за налагане на 
своето, дори чрез сила, из-
дигане в култ на определен 
отбор – това са само част 
от приликите. Замислете се! 
Защо са от този отбор? „За-
щото така съм роден”, „Такъв 
съм от малък”, „Така съм въз-
питан”. Последното е много 
сюблимно, защото какво зна-
чи така съм възпитан? Ако 
сте български националист 
и веете гордо българския 
трибагреник, но утре разбе-
рете, че вашият произход е 
арабски, ще изгорите ли бъл-
гарския флаг, за да развеете 
етническия, или ще остане-
те българин? Ще останете, 
защото възпитанието е при-
надлежността, а не произхо-
дът (с изключения!). Връщай-
ки се към темата, бих искал 
да насоча вниманието на чи-
тателя към методите за из-
пълнение на моралните нор-
ми от „бозата”. Императив-

ни, подсилени с мерки за кон-
трол над човека, дали чрез 
заплахи за отнемане на така 
желаните дарове след смър-
тта, или чрез животински 
и варварски методи за кон-
трол, те са потиснически. 
Тяхната цел е налагане на 
контрол над съзнанията на 
човека. Вкарването му в „пра-
ва линия”, което представля-
ва служенето му на инсти-
туции, държава и целия бок-
лук, който мърси морално-
то извисяване на индивида с 
всевъзможни идеологически 
подчинения и твърдения, че 
човекът не може да се самоу-
правлява, че той трябва веч-
но да бъде експлоатиран за 
да живее „добре”! НЕ!

Нека заедно променим 
тези празници и обичаи на 
омразата и разделението, 
нека заедно загърбим безум-
но незначителните си раз-
личия и осъзнаем какво ни е 
нужно, а не какво искаме, как-
во е разумно, а не какво тряб-
ва! Нека сложим край на ом-
разата, завистта и алчност-
та, на своеволието, демаго-
гщината и бедността и из-
дигнем нови, справедливи мо-
рални устои на един нов въз-
можен свят! •

Мишо

ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ

Путинландия ке падне?
Изненадващо Путин заяви 
оттегляне на руските вой-
ски от Сирия.

Три дни след сензацията 
даже коментарите по тема-
та увехнаха, а сериозни ана-
лизи никой не се реши да на-
прави, поне у нас, дето „ру-
софилията” и „русофобията” 
са сюжети от политическия 
живот и даже от бита ни.

Изветря „чудото за три 
дни” и се оказа, че изтегля-
нето далеч не е пълно – ру-
ската военщина запазва клю-
чово присъствие в раздра-
ната между сатрапа Асад, 
главорезната „умерена опо-
зиция”, кюрдските групиров-
ки и Ислямска ДЪРЖАВА (без 
кавички, защото си е държа-
ва точно като останалите) 
арабска страна, една от най-
светските от арабския свят 
в миналото, ако мога да съдя 
по сирийските студенти и 
студентки през 1980-те – 
те се държаха доста различ-
но, разкрепостено и „нормал-
но” на фона на останалите 
арабски младежи, пребивава-
щи тогава в „Народната” ни 
„република” България.

Причините за хода на ру-
ския самодържец – който ве-
роятно е нечий фигурант, 
тъй като времето на напо-
леони, чингисхани и сталини 
отмина – не са една или две.

Не е трудно за досещане, 
че Сирия е все по-горещ кар-

тоф. Като източник във фо-
куса на вниманието и изви-
нение за бежанската вълна, 
Сирия носи политически „чер-
ни точки” за всички прави-
телства, „нагърбили се с ре-
шаването” на проблема, ама 
все нефелни да го „оправят”. 
Руската власт се оттегля 
навреме, за да избегне обви-
ненията, че вместо да спи-
ра преселението на народи-
те, го провокира. Както се 
изрази неформалният гово-
рител на Кремъл, зловещият 
палячо Жириновски, „нека За-
падът затъва в сирийската 
криза, ние ще оберем после 
каймака”.

Друга причина е сезонно-
то затопляне в Украйна. Ма-
кар че идеите на Майдана 
бяха злоупотребени за въз-
качване на нова, пак толко-
ва крадлива шайка бандити, 
проумяването, че пряката 
демокрация е лек срещу пар-
тийната система, зад коя-
то се крият, не особено ста-
рателно, бизнес групировки 
с потекло както от съвет-
ската партийна номенкла-
тура, така и от криминал-
ните среди, доминирали на 
средното битийно ниво в 
СССР през 1990-те. Самият 
Майдан, при все националис-
тическия му привкус – преси-
лено раздут от руските пра-
вителствени и неправител-
ствени „патриотични” ме-

дии – плахо опита да издигне 
лозунги за пряка демокрация, 
но на украинския народ му 
липсва личен опит и масова 
политическа зрялост, въпре-
ки номиналния книжен исто-
рически опит да е в опозиция 
на всяка власт – от казашки-
те военни републики преди 
19-ти век до Махновската 
анархическа зона в началото 
на 1920-те. Всички воювали 
със „сепаратистите” от До-
нецк и Луганск обаче видя-
ха, че Киевското правител-
ство не помага, а дори пре-
чи. Разбирането, че властта 
в собствения дом е по-опас-
на от „врага пред портата 
на двора”, отново се избист-
ря. Така че Путин спешно се 
нуждае от боеспособни час-
ти, за да задържа фермен-
тирането на хроничната 
украинска криза в повтор-
на революционна ситуация, 
при която обаче ще е нали-
це и субективният фактор. 
Армията на Русия наистина 
е изпратила в Сирия най-до-
брото от въоръжените си 
роби-убийци. Жандармерия-
та може да се справи с въл-
нения на цивилни руснаци, но 
е слабо ефективна против 
мотивираните и повоювали 
украинци, при които чисто 
националистическият дух 
избледнява в полза на идеи-
те за социална справедли-
вост – и без това присъст-

вала като немаловажен еле-
мент на идеологията у „фа-
шистите-бандеровци”.

Най-важната причина оба-
че комай остава „презрени-
ят метал” – руската държа-
ва изнемогва да плаща во-
енното си участие в Близ-
кия изток. Като минимум 
се нуждае от почивка. Пък и 
се постара доста да демон-
стрира новите си оръжия, 
рекламира си ракетните 
удари от Каспийско море по 
сирийските „терористи” – 
терористи, защото се бият 
срещу московския любимец 
Башар Асад. Америка и НАТО 
смятат за терористи пък 
Асад и неговите хора, плюс, 
разбира се, ИДИЛ – непобе-
дима и неунищожима, както 
се оказа за огромна „изнена-
да” на световната общест-
веност.

След презентациите си 
„на живо” (с причиняване на 
много смърт) руският воен-
нопромишлен комплекс раз-
чита на повече продажби на 
скъпи артикули, понеже от 
АК не се печели вече толкова 
много – пак е търсена стока, 
но я копира – и то успешно – 
кой ли не. Цената на петро-
ла също не е добра за руска-
та икономика, почти изцяло 
вързана за „тръбата”.

За капак – не бива да пре-
небрегваме и запазената 
марка на полковника от 

КГБ – да действа непредска-
зуемо. Макар и марионетка, 
президентът Путин е мари-
онетка с повечко тежест и 
може да си позволи да си на-
чесва самолюбието с дейст-
вия, засягащи милиони съдби. 
Балансирането на ръба на 
бръснача между свръхсилите 
САЩ и Китай от една стра-
на, „любовта народна” и во-
лята на кукловодите от дру-
га – това не е лесно упраж-
нение, нека и да радва все-
ки властолюбив психопат. 
Той трябва на всички да вну-
ши, колко им е нужен, колко е 
незаменим, колко е силен да 
хапе, ако му посегнат.

Колко е хаплив турските 
ВВС доказаха експеримен-
тално.

Да не го жалим – всеки ти-
ранин и всяко тиранче не за-
служават нищо добро. Само 
да не забравяме, че с него 
или без него нещата в Русия 
и света ще се променят спо-
ред неумолимата логика на 
историческото развитие. 
То няма да е в полза на оли-
гархичните кръгове, но те 
имат достатъчно ресурси 
да не оставят никакви побе-
дители. „След мен и потоп” 
неслучайно е казано от крал-
ска особа. „Кралете” на съв-
ременността не са по-раз-
лични. •

по материали от рускоезични 
анархически форуми
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Екологичният анархизъм
Екоанархизмът не е някаква 
разновидност на анархизма, а 
мнението на анархическата 
идея за проблемите между чо-
века и околната среда.

Ключов момент в анархи-
ческата практика е прякото 
действие: хората правят оно-
ва, което смятат за правилно, 
без да чакат някаква инсти-
туция над тях „да вземе мер-
ки” или да им позволи да свър-
шат нужното. Разбира се, пря-
кото действие е съгласувано 
действие, сумирана воля на 
обществото. В противен слу-
чай прякото действие ще бъде 
конфликт на интереси между 
различни групи граждани.

Когато едните интереси 
са свързани с извличане на пе-
чалба, която не се разпреде-
ля било равномерно, било спо-
ред потребностите на члено-
вете на обществото, която 
е в ущърб на околната среда 
или даже със съмнения за та-
къв ущърб, говорим именно за 
интереси, не за ощетени въз-
можности.

Ето, предприемачи и соб-
ственици на гори имат инте-
рес от строеж на някакви съ-
оръжения, туристически на-
пример. Това ще бъде сметка 
на природен резерват, който 
по определение принадлежи на 
всички. Принадлежи не в тър-

говския смисъл – принадлежи 
като възможност за достъп 
и съвместна грижа в даден ра-
йон природната среда да се 
развива според вътрешните 
си закономерности и потен-
циал.

Проектът на групата соб-
ственици ощетява останали-
те граждани – значи правото 
е на страната на протестира-
щите срещу проекта.

Доводите на собствени-
ците обаче също не са лише-
ни от основание, че „събира се 
шепа пишман еколози и налага 
своето мнение”. Аргументът 
е симптом, че активистите 
на природозащитната кауза 
не са си дали труда да убедят 
хората, живеещи в близост до 
мястото на „култивиране”, че 
туристическите обекти ще 
бъдат в тяхна вреда. Това на-
истина е сложно за обяснява-
не, при положение, че местно-
то население се надява на ра-
ботни места в проектирани-
те обекти на фона на нара-
стващата безработица.

От друга страна е редно да 
се запитаме: а що е „работно 
място”? Нещо за вършене ви-
наги има. Липсват източни-
ци на заплащане за извърше-
ната работа. Чистосърдечни-
те спонсори на чисто приро-
дозащитни проекти са малко. 

В системата на капитализма 
те са единствено благотво-
рителни, но обикновено крият 
по-далечни намерения. Приро-
дозащитната кауза е обрече-
на на загуба. В по-широк сми-
съл „работното място” е мяс-
то, където човек отива да го 
експлоатират. Колцина оти-
ват на работа с желание и 
удоволствие? Отиват „да из-
карат пари”, а ако успеят да 
ги „изкарат”, без да направят 
нищо, точно така ще постъ-
пят. Да ви е сладко – това е ка-
питализмът.

Ако повод за недоволство 
на еколозите е сеч на гора – 
при това даже от „органите” 
обявена за „незаконна”, – как-
во правят недоволните? Днес 
е незаконна, но утре, с една 
подписана и подпечатана хар-
тия, ще стане законна. Тоест 
не законът е критерий дали 
някакъв акт уврежда околна-
та среда. Критерият може да 
бъде само научен пък и чисто 
волунтаристки – ако хората 
не желаят гората над селото 
им да изчезне – и тук няма нуж-
да от голяма наука.

Какво обаче наистина пра-
вят природозащитниците 
срещу „незаконното”?

Реално – нищо. Вдигат шум 
по площади. Не отиват на мяс-
то да спрат изсичането. Не по-

вреждат бетоновози. Те само 
ПРОТЕСТИРАТ. Макар и в гнев-
на опаковка, протестът, осо-
бено такъв, който се изпросва 
от бюрократите според при-
ета от политиците процеду-
ра, е „прошение до височайша-
та особа”. Молба към държава-
та, поклон пред властта, па 
бил той и кресливо истеричен.

На анархист, бил той и „еко”, 
не му прилича да моли нещо 
властта – както от прин-
ципни, така и от практични 
съображения: именно власт-
та е тази, която допуска сеч, 
застрояване, замърсяване. 
Властта не обича народът да 
ґ посочва грешките, защото 
не са грешки в повечето слу-
чаи, а политика за изгода на 
определени лица. Глупаво е да 
се оплаквате на главатаря на 
разбойниците, задето негови-
те апапи са спретнали някаква 
лошотия.

Проблемите на взаимоот-
ношенията на околната сре-
да с човешката техносфера 
трябва да се изучават – от 
екипи специалисти и то не-
зависими както от държава-
та, така и от заинтересова-
ни икономически групировки. 
Екипите да излизат с предло-
жения за мерки и народът, на-
селяващ изследвания район на 
особено остра проява на даде-

ния екологичен проблем, да ре-
шава по механизма на пряката 
демокрация кой от предложе-
ните варианти да осъществи.

Следователно, за да започ-
не човечеството – и цялото, 
и в локалните си частици – 
да се погажда с природата, да 
уважава дивото в нея, да не 
граби, а и да връща, да залича-
ва вече нанесени рани, е нуж-
но това човечество да проме-
ни начина си на действие. Така 
задачите на „екоанархизма” се 
свеждат до задачите на анар-
хизма „изобщо” – построяване 
на нов свят, в който хората 
не се експлоатират един друг. 
Само така няма да експлоати-
рат и природата, сякаш утре 
ще е краят на света.

Добре, но докато не е побе-
дила революция на пряката де-
мокрация, какво правим? Как да 
реагираме на посегателства-
та на печалбарите и на закъса-
лите, подмамени с обещание 
за „работни места” (където 
ще им дерат кожите)?

Вече дадох отговор – пря-
ко действие. Ако сте убедени 
в правотата си, защо не пое-
мате отговорност да напра-
вите нужното, а настоявате 
някой друг, и то противникът 
ви в този конфликт, да прави 
нещата вместо вас? •

Хасан Девринджи

КАЛЕНДАР

Значими майски събития
Преди 515 години Америго 
Веспучи установява, че Колумб 
е открил нов континент.

През 1525 г. бунтовниците 
на Томас Мюнцер в Германия 
търпят поражение.

Преди 390 години холанд-
ски колонисти купуват остров 
Манхатън от местното инди-
анско племе за шепа бижута на 
стойност 60 гулдена (25 дола-
ра).

През май 1787 г. от Англия 
към Австралия потегля първа-
та натоварена с каторжници 
флотилия.

На 5 май 1789 г., за първи 
път след 1614 г., крал Луи XVI 
свиква Генералните щати. За-
седанията се оказват безплод-
ни, което дава тласък на Вели-
ката Френска революция.

Преди 220 години – първата 
успешна ваксина срещу едра 
шарка.

Указ на руския император 
преди 190 години постановява, 
че крепостното право е „веч-
но”. Отменено е след 35 години.

През 1830 г. президентът 
на САЩ Андрю Джаксън подпис-
ва закон, който лишава индиан-
ците от всякакви граждански 
права и служи като основание 
за изселването им.

На 28 май 1871 г., след сед-
мица ожесточени улични боеве, 
пада Парижката комуна. Заги-
ват в битка или са разстреля-
ни в плен 25 хиляди комунари, 
около 40 хиляди са хвърлени в 
затвори и пратени на каторга 
в Алжир и Нова Каледония.

Преди 140 години цар Алек-
сандър II „Освободител” забраня-
ва с указ печатни произведения 
на украински език, както и вна-
сяне на такива издания от чуж-
бина.

Първи май 1886 г. остава в 
историята със стачките в САЩ 
и Канада, инициирани от анархи-
чески организации. За равнодуш-
ните или враждебно настроени-
те към работническата соли-
дарност същата дата е рожде-
ният ден на напитката Кока-Ко-
ла.

В Европа Първи май започва 
да се чества с митинги и стачки 
през 1890 г. На следващата го-
дина дори „Светият престол” се 
почувствал длъжен да издаде ен-
циклика, която приканвала рабо-
тодателите да се грижат за ра-
ботниците си. През май 1931 г. 
обаче началникът на католици-
те обявил социализма и католи-
цизма за „несъвместими”.

От май 1899 г. аспиринът за-
почна да се продава в дрогерии-
те.

Май 1910 г. – истерия в САЩ 
заради преминаването на Земя-
та през опашката на Халеевата 
комета. Предприемчиви господа 
пуснали слух, че това ще отрови 
земната атмосфера, след което 
продавали хапчета „противоот-
рова”.

През 1919 г. наблюдения на 
слънчево затъмнение потвърж-
дават теорията на относител-
ността на Айнщайн.

През 1921 г. американският 
Конгрес значително съкращава 

квотите за емигранти от Ев-
ропа, преди всичко от Русия, Гър-
ция и Италия. По същото време 
кметството на Чикаго въвеж-
да глоби от 10 до 100 долара за 
жени, които се появяват на пуб-
лични места с къси поли – пет 
години по-късно аналогични мер-
ки са предприети от Мусолини в 
Италия.

През май 1926 над Северния 
полюс прелитат американски са-
молет и норвежки цепелин. Две 
години по-късно същото прави 
италиански въздушен кораб.

През 1933 г. в Германия са заб-
ранени всички профсъюзи, освен 
нацисткия Трудов фронт. Стач-
ките са обявени за престъпле-
ние. На 10 май в Берлин пламват 
клади от „противни на немския 
дух” книги.

През 1937 г. революционери-
те в Испания правят поредната 
си грешка – допускат съставяне-
то на правителството на Хуан 
Негрин.

Май 1941 – немски самолет 
Юнкерс-52 пресича незабеля-
зан съветското въздушно прос-
транство и се приземява на ле-
тище в Москва. Четири години 
по-късно Германия подписва без-
условна капитулация, а полските 
партизани нанасят сериозно по-
ражение на частите на съвет-
ската държавна сигурност край 
градчето Лясе Стоцки.

На първи май 1946 г. австра-
лийските аборигени вдигат пър-
вата си промишлена стачка.

През 1951 от Мюнхен започ-
ва излъчването на радиостан-

цията «Свобода – Свободна Ев-
ропа», финансирана от конгреса 
на САЩ.

Преди 60 години атолът Би-
кини е унищожен при изпитание 
на американската водородна 
бомба.

1961 – лети първият амери-
кански астронавт; основана е 
международната правозащит-
на организация Амнести Ин-
тернешънъл.

През 1977 Франсис Форд Ко-
пола завършва филма си „Апока-
липсис сега”.

През 1980 г. в ЮАР забраня-
ват песента Another Brick in the 
Wall на Pink Floyd. Следващият 
албум на групата „печели” вли-
зане в черния списък на СССР.

Чак в средата на май 1986 
съветските медии съобщават 
за станалата през април ава-
рия в Чернобилската АЕЦ, като 
Горбачов продължава да омало-
важава последиците в телеви-
зионни изяви.

Преди 19 години започва 
шахматен дуел между човек и 
машина, който завършва след 
седмица с победа на компютъ-
ра.

През 2000 г. се ражда мили-
ардният индиец.

През май са родени:

1048 – Омар Хаям, поет, ма-
тематик, философ;

1760 – Клод Руже де Лил, ав-
торът на „Марсилезата”; 1771 – 
Робърт Оуен, английски социа-
лист-утопист;

30 май 1814 – Михаил Алек-
сандрович Бакунин; 1818 – небез-
известният Карл Маркс;

1830 – Луиза Мишел („Черве-
ната от Монмартър”), участ-
ничка в барикадните сражения 
на Парижката комуна; 1837 – 
Любен Каравелов; 1864 – Етел 
Лилиан Войнич, авторка на рома-
на „Стършел”; 9 май 1921 – Софи 
Шол, участничка в немската ан-
тинацистка съпротива „Бяла 
роза”;

1923 – писателят Джоузеф 
Хелър; 1925 – Малкълм Екс; 
1941 – Боб Дилън.

През май напускат този 
свят:

399 пр. н. е. – Сократ; 1506 – 
Христофор Колумб; 1519 – Ле-
онардо да Винчи; 1543 – Нико-
лай Коперник; 1616 – Уилям Ше-
кспир; 1639 – Томазо Кампане-
ла;

1797 – Гракх Бабьоф; 1849 – 
Шарл Теодор Анри де Костер; 
1885 – Виктор Юго;

1887 – Александър Улянов, ръ-
ководител на терористичната 
фракция на „Народная воля”;

1905 – Иван Каляев, социа-
лист-революционер, участвал 
в покушенията срещу минист-
ри, губернатори и членове на 
царската фамилия; 1981 – Боб 
Марли; 1988 – Робърт Хайнлайн; 
2001 – Дъглас Адамс; 2011 – Оса-
ма бин Ладен („враг № 1 на Аме-
рика”) и Клод Шулц, последният 
ветеран от Първата световна 
война. •
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Дискриминация по етнос
На една от последните сре-
щи с другарите възникна 
спор – когато говорим за дис-
криминация по пол, раса, ет-
нос и други подобни, незави-
сещи от човек признаци, не 
се ли „вкарваме във филма” на 
чужда техника за манипули-
ране на общественото мне-
ние? Възникна съмнение дали 
не леем вода в мелницата на 
идеологическите си опонен-
ти, които получават пре-
димството да ни изсипят 
един самосвал и малка кофич-
ка аргументи, станали тол-
кова банални, че публиката ги 
приема като очевидни исти-
ни. Зачудихме се наистина ли 
се получава така и защо, и по-
мислихме как да отнемем вя-
търа от платната на рефор-
мистите, които използват 
дискриминацията за обоснов-
ка на своите рецепти „за спа-
сяване на света”.

С реакционерите, по оче-
видни причини, нямаме поле 
за дискусия – техният блян 
за „спасение” изисква от чо-
вечеството да остави без-
образието такова, каквото 
е, та дори и да се върне в от-
кровено робските времена, 
към плоската Земя, обикаля-
на от Слънцето, с таласъми 
по горите и с образователен 

и имуществен ценз при гла-
суване, а още по-арно – управ-
ниците да са до един с висше 
образование. Май универси-
тетите ни спешно трябва 
да открият специалности 
„министър” и други подобни, 
с твърдо регулиран пазар на 
този вид дипломи.

Тъй де – за какво да спорим 
с подобни хорица със значки 
на царе и генерали по ревери-
те? Тяхната пропаганда сама 
гризе клона, на който се оп-
итва да се закрепи.

Друга работа са рефор-
мистите – те притежават 
солиден потенциал да насо-
чат гражданската енергия 
да се върти в затворен кръг, 
а когато се изпуска настра-
ни, отива право в свирката, 
но не и в колелата на локомо-
тива на историята. С таки-
ва персонажи, уви, се налага 
да дискутираме.

И така – когато бива про-
изнесена фразата от кате-
горията на „циганите са ди-
скриминирани”, по инерция 
слушателят очаква, че след 
тази констатация винаги 
следва предложението за „ин-
теграция”, за някакви „квоти” 
и други подобни дивотии, лю-
бимите мерки и теглилки на 
реформистите.

Значи ли това, че е по-бла-
горазумно да си траем и да се 
преструваме, че дискримина-
цията била свършила – ето, 
САЩ има черен президент; 
ето, в България циганите по-
лучават социални помощи, 
докато „белите българи” в 
пенсионна възраст се мъчат 
да вържат двата края; за дис-
криминацията на жените пък 
„било смешно да се говори”, 
понеже все натискат мъже-
те за сексуален тормоз, а в 
бизнеса и политиката се под-
визават хиляди жени. И така 
нататък в този смисъл.

Естествено, че не. Защо-
то ни представят изключе-
ния за правило, представят 
ни грижливо създадени от-
душници на напрежение, за 
да се разсеем и не забележим 
нито правилото, нито напре-
жението. А щом има напреже-
ние – откъде е? Да не би от 
„обратната дискриминация”? 
Натрапчиво се повтаря, че 
в днешна Америка било все 
по-трудно да си бял хетеро-
сексуален и физически здрав 
мъж. Респективно – тежко 
теглило за „бял” българин в 
България – и тока си плаща, и 
градския транспорт, и данъ-
ците, пък други не го правят, 
затова го е яд.

Защо ли тогава НЕбелоко-
жите, НЕздравите и НЕмъ-
жете (на сексуалните вкусо-
ве няма да отделяме внима-
ние, то не е дошло от лота-
рия и е вторично спрямо вся-
какви други убеждения и вку-
сове) и в митологизираните 
САЩ, и в комплексирана Бъл-
гария не са като цяло, накуп, 
нито най-привилегировани, 
нито най-овластени и хич не 
най-богати? Та да оставим 
настрана подобни отклоня-
вания от същността – ние 
не отричаме, че съществу-
ва практиката на „позитив-
на дискриминация”, обаче тя 
действа избирателно, рядко 
и е само нещото на медиите 
в устата, за да внася изкуст-
вен разкол в обществото в 
полза на властимащите (кои-
то в повечето случаи са дос-
татъчно здрави, бели и от 
мъжки пол).

Дискриминацията е факт. 
Въпросът е кой печели от 
нея – и не е трудно всеки сам 
да се досети. Не приемаме 
обяснението, че „мургави-
те” били „по природа по-ло-
ши” – за да се твърди подоб-
но нещо, трябва да се срав-
нят нравите и постижени-
ята на живеещи при ЕДНАК-
ВИ условия хора от различни 

раси и етноси. Иначе всяка 
група в по-мизерни, по-стре-
сови и по-манипулирани усло-
вия ще покаже повече лошо-
тия и по-малко „постижения” 
от намиращите се в благо-
приятна среда. Не става да 
натикате някого в блатото 
и да го упреквате, че смърди 
на тиня, а смърди на тиня, за-
щото живее в блато, а живее 
там, защото не му позволя-
вате да се настани другаде 
и да се отучи от блатните 
си навици.

Тук стигаме до „деликат-
ния момент”, напоително 
експлоатиран от буржоазни-
те реформисти. Те казват: 
ами да отпуснем квоти и да 
отделим средства за „култи-
виране”. Звучи прекрасно, но 
само в първата секунда. За-
щото средствата не дос-
тигат, предизвикват недо-
волство у донорите на сред-
ства, а и да стигаха, попа-
дат не у нуждаещите се от 
подкрепа, а у научените да 
паразитират, но най-вече 
у налагащите паразитизма 
персонажи. В случая с цига-
ните това са т. нар. „баро-
ни” – местните цигански ве-
личия, които държат гетото 
в подчинение и прибират да-
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Веганите – отвъд сухото и суровото
Акцията на веганите на 9 
май заслужава одобрение. Те 
опаковаха млади момичета 
в тарелки като в месарница. 
Нека някой нарече това „скан-
дално” или „нахално”. Това е ис-
тината, колкото и да не ни се 
харесва. Никога не съм разби-
рал роднините си на село, ко-
гато се радват на пъргавите 
ярета и агнета, галят ги и ги 
гиздят,… за да им прережат 
гърлата, докато те врещят 
от ужас.

Съгласен съм с доста те-
хни твърдения: и за вредата 
от консерванти, съпроводена 
с пристрастяване към тези 
вещества, и с факта, че на-
пример пчелите са наистина 
варварски експлоатиран от 
човека биологичен вид. Точно 
тук иде прекаляването. От-
каз от меда не намалява зло-
употребата. Протестирай-
ки срещу набавянето на храна 
чрез убийство, предшества-
но от наистина лоши условия 
на „живот” на обречените на 
заколение, веганите се мъчат 
да докажат нещо във висша 
степен спорно, че и направо 
невярно – че човешкият орга-
низъм „не бил приспособен” да 
смила месо. Защо е необходи-
ма такава измама, след като 
аргументът „против убий-
ствата” сам по себе си тежи 
достатъчно? Защо веганите 
включват даже „висши сили”? 
За да звучат по-авторитет-
но ли? Яденето на месо „раз-
валяло кармата”! Този им пох-

ват е пряко копие на борба с 
една религия чрез налагане на 
друга, не по-малко нелепа.

Както на религията е ред-
но да противопоставяме не 
някакъв конкурентен култ, а 
научния мироглед, така и ин-
дустрията на кланиците има 
научно-технологична алтер-
натива. Бягството от про-
блема („отказ от ядене на 
месо”) не е решение.

За ролята на алтернатива 
се състезават няколко идеи. В 
един анархичен свят всяка от 
тях би получила развитие и 
практически ефект, ако наис-
тина е физически реализуема 
и резултатът ґ не уврежда 
нито в краткосрочен, нито 
в дългосрочен план човешко-
то здраве. Възможно е клони-
ране на месо – отглеждане в 
подобни на кувьози апарати 
само на мускулна тъкан, как-
вото е месото – без кост, без 
сухожилия, без натрупвания 
на вещества, погълнати от 
животното и носещи риск за 
крайния консуматор. Колкото 
и да е стряскащо съкращение-
то ГМО за масовия, зле обра-
зован, препълнен с предразсъ-
дъци, които смята за „инфор-
мираност”, гражданин, това 
също е решение – но само ко-
гато е в полза на потребите-
ля, а не на печалбарските ин-
тереси на корпорациите. Въз-
ражението, че генната моди-
фикация била „неестествена”, 
се разлита на пух и прах от 
фактите за природен пренос 

на гени от едни видове към 
други – част от еволюция-
та. Селектирането по „кла-
сическия” начин, дало днеш-
ните култури, с яденето на 
които и най-върлите проти-
вници нямат проблеми, е пак 
генно модифициране, само че 
извършвано „на сляпо”, освен 
че е твърде продължително. 
Накрая, съществува идеята 
да се храним с едноклетъч-
ни, препрограмирани да про-
извеждат напълно еднакви с 
„естествените” протеини, 
като предимството е в неве-
роятната скорост на размно-
жаване на едноклетъчните.

Не изключвам и производ-
ство на изцяло синтетични 
продукти, включително месо. 
На молекулно ниво те ще са 
не просто копие на природ-
ните молекулни структури, 
а дори ще са по-добри, опти-
мизирани за по-добро смила-
не, без да претоварват чо-
вешкия организъм и без да го 
провокират да синтезира и 
натрупва съединения, воде-
щи до патологии. А защо не 
и персонализирана храна, съ-
образена с индивидуалните 
физиологични особености на 
конкретния човек – техно-
логично това е възможно от 
поне 15 години, но влиза в кон-
фликт с модела на масовото 
производство за – простете 
повторението – масите и за-
това е запазено за „платежо-
способни господа и дами” (при-
ликата на фразата в кавички 

с обявите за платен секс не е 
случайна).

Да, всички тези идеи рано 
или късно ще бъдат реализи-
рани и в капиталистическия 
модел, но на първо място не 
ще стоят критериите за ка-
чество, пълноценност и без-
вредност, а за ЦЕНАТА. Ина-
че ще липсва печалба за кор-
порацията, която ги произ-
вежда. ЕВТИНИТЕ по тези съ-
ображения храни неизбежно 
ще се получат, меко казано, 
проблематични за здравето. 
Но какво от това, според ка-
питала? Ще са осигурили „го-
риво” за работния си двукрак 
добитък, който и без това 
твърде дълго е взел да живее 
и иска харчове по социални 
програми, срещу които капи-
талът негодува и от които 
политиците крадат та се къ-
сат.

Възможен е вариант с дър-
жавни закони ВСИЧКИ да ста-
нем вегани. Отново – ни най-
малко заради хуманни съобра-
жения. Нима някой си въобра-
зява, че на „елитите” също ще 
им отнемат пържолките или 
че ще ядат същия клас син-
тетика като останалите 
„простосмъртни”? За избра-
ни консуматори убийствата 
на живи същества ще продъл-
жат – в това число и участие 
в убийства за развлечение.

Затова твърдя категорич-
но: настоящата социално-
икономическа система няма 
и НЕ ИСКА решение на „веган-

ския проблем”. Този проблем 
според мен като анархист се 
състои единствено в отне-
мането на живот. Може така 
и да е „естествено”, но разу-
мът се опитва да се отърве 
от неприятните страни на 
животинския си произход – и 
това е добро. Зло е, когато се 
опитваме заедно с „низшето” 
да отхвърлим и присъщата на 
стадните животни инстинк-
тивна взаимна солидарност, 
а и ако щете чувство за мяра, 
широко разпространено даже 
сред животни единаци, вклю-
чително хищни – само увреде-
ните по някакъв начин хищни-
ци убиват самоцелно.

Ако ще мечтаем и ще се 
стремим към по-добър свят 
за хората, отказът от убий-
ства на животни може силно 
да ни помогне да развием ху-
манен манталитет, без прес-
трувки и двойни стандарти.

Акцията с опакованите 
като месо хора обаче невол-
но носи и другото, по-общо, 
по-ключово и по-съществе-
но послание – в капитализма 
ВСИЧКИ СМЕ ПРОДУКТ ЗА 
ПРОДАН.

Като настояват да пре-
махнем от тази глобална кла-
ница само животинските це-
хове, веганите не съдейст-
ват за прогреса на хората и 
общественото устройство, 
а просто попълват арсенала 
с демагогии на директората 
на мегакланицата. •

Шаркан
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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. Трифон Терзийски, Кнежа 75 лв
4. Стефан Попов, Пловдив 30 лв
5. Желязко Радев Петков, Бяло поле 20 лв 

в памет на убитите анархисти в Ихтиманския Балкан през 1951 г. 
Вълчо Ганев и Ангел Тенев

6. Димитрийка Кърпарова 100 лв 
в памет на дядо ґ Станчо Кърпаров, починал преди 5 години

Помощи за „Свободна мисъл”ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ
Тези книги и нови заглавия можете да купите в София от книжарница Нисим на бул. Васил Левски 59, Български книжици на 
ул. Аксаков 10 и в книжарницата на бул. Дондуков срещу Първа английска гимназия. Книгите могат да бъдат поръчани и изпратени от  
Тодор Иванов – телефон за заявки и доставки 0896 613 727.

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

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
•  На 01.05.1886 г. чикагските 

работници обявяват обща 
стачка за 8-часов работен 
ден.

•  От 03.05. до 09.05.1937 г. в 
Барселона се извършва опит 
за контрареволюция от 
страна на правителството 
с помощта на Нападателни-
те отряди и комунистите. 
Седмица, отбелязана в ис-
торията като „майските 
събития” от 1937 г.

•  На 04.05.1903 г. в с. Баница е 
убит Гоце Делчев.

•  На 05.05.1937 г. в Барсело-
на е убит от Сталинското 
НКВД италианският анар-
хист професор Камило Бер-
нери.

•  На 06.05.1925 г. е разстре-
лян, заедно с още четирима 
четници от Сливенската 
анархистическа чета, поет-
ът Димо Петранов (Разкол-
ник).

•  На 12.05.1952 г. в концлагера 
„Белене” е разстрелян анар-
хистът Иван Николов Йон-
дов от с. Търновлак, Кюс-
тендилско.

•  На 14.05.1940 г. в Торино уми-
ра Ема Голдман.

•  На 15.051925 г. в софийските 
казарми е удушен поетът и 
редактор на списание „Пла-
мък” Гео (Георги) Милев.

•  На 16.05.1864 г. е заточен ру-
ският писател и революцио-
нер Николай Чернишевски.

•  На 18.05.1789 г. избухва Вели-
ката френска революция.

•  На 19.05.1990 г. в Казанлък се 
състои възстановителна-
та Национална конференция 
на Федерацията на анархи-
стите в България (ФАБ).

•  На 20.05.1814 г. в Прямухи-
но, Тверска губерния е ро-
ден анархистът Михаил Ба-
кунин.

•  На 21.05.1879 г. в Париж е ги-
лотиниран безвластникът 
Емил Анри.

•  На 25.05.1879 г. в с. Хърсово 
(Разградско) е роден извест-
ният български анархист 
Върбан Килифарски.

•  На 25.05.1924 г. в Дупница е 
родена партизанката анар-
хистка Петрана Димитрова 
Лисичкова.

•  На 28.05.1925 г. в местност-
та „Гайтановец” са убити 
анархистите Мариола Мил-
кова Сиракова, Мина и Ма-
рийка Василеви, Желязко 
Иванов Ирикапаклиев и Пен-
чо Колев с още 8 антифаши-
сти.

•  На 29.05.1988 г. в София уми-
ра анархистът Георги Дими-
тров Кюртов (Карамихал-
ков), един от последните 
редактори на в. „Работниче-
ска мисъл”.

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 СВОБОДНА  МИСЪЛ

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Дискриминация по етнос
нък от всяка дейност на вся-
ко семейство, като „насърча-
ват” високодоходните и нис-
коинвестиционни „дейности” 
като джобни кражби, търго-
вия с гадости, проституция. 
Да не забравяме и пазара за 
юмручни услуги. Когато фон-
довете за интеграция фи-
нансират бароните, подо-
бряване в гетото ще настъ-
пи точно след стотина ми-
лиарда години (който не вяр-
ва, да чака).

Добре, а какво му е лошо-
то на квотите?

А кое му е доброто? За ня-
какво място се борят десет-
ки хора от гетото. Ще спе-
чели не най-добрият в човеш-
кия смисъл, а най-нахалният. 
Ще се издигне един от сто-
тици – а останалите? И, ако 
ще говорим за квоти, защо 
липсват квоти за бели бълга-
ри като боклукчии? Не прека-
ляват ли с „квоти” за мургави 
затворите? Защото това са 
тъкмо белези на дискримина-
ционно отношение.

Изобщо, заговори ли се за 
дискриминация и как да се 
ликвидира тя, „вкарването 
във филма” се случва именно 

вследствие на предположе-
нието, че анархистите ис-
кат нещо в рамките на сис-
темата, а ние всъщност 
искаме премахване на тази 
система, в която етнически-
ят произход има значение – 
и то в двете посоки. В таз-
годишния награден с „Оскар” 
филм героят изсъсква репли-
ката „Никой не слуша гласа 
ти, а гледа цвета на лицето 
ти”. Е, не искаме такъв свят, 
в който предимство за гле-
дане е тенът на кожата. Не 
искаме и свят, в който за 
„предимство” се признава де-
белината на портфейла. В 
този абсурден свят поняти-
ето „честно спечелени пари” 
се използва единствено и 
само за нечестно спечелени-
те пари. Честно изработе-
ните нямат нужда от обяс-
нения, те се познават бързо, 
но за съжаление и почти тол-
кова бързо свършват.

Прочее, за основа на всяка 
дискриминация анархисти-
те смятаме дискриминация-
та на бедните. Върху нея ля-
гат и я умножават другите 
поводи за дискриминация. До-
като белите бедняци гледат 
с презрение по-тъмните си 
събратя по участ, сигурнос-

тта на богатите гадини е 
гарантирана. Затова гади-
ните (с различни природни 
окраски) ръчкат всеки повод 
за противопоставяне, под-
кокоросват всяка неприятна 
черта в дадена група, за да 
цъфти ябълката на раздора 
между „материала” в дъното 
на социалната пирамида – и 
от всяка вражда в гетото 
обитателите на палати пак 
и пак ще изстискват печал-
ба в пари и в „правота”, ще 
натискат бутона на всеки 
насаден в гръбначния мозък 
предразсъдък. Само на фона 
на обидите и претенциите 
на бедняците един към друг, 
изродщината на богаташи-
те остава ако не незабеле-
жима, то някак далечна и ся-
каш „от бога дадена”, неизко-
ренима.

Ако беше неизкоренима 
обаче, щяхме да си останем 
маймуни. Такава е баш воля-
та на тия, дето ни правят 
на маймуни ежедневно и еже-
часно, и докато зависим от 
тяхната воля, ще ги веселим 
като шебеците в клетката, 
които се замерят с изпраж-
нения, и сърбат каквато по-
мия им сипят. •

Васил Арапов

» » » продължава от страница 10
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ТАМ ДЕТО ЗНАНИЕ НЕ ВИРЕЙ

Да живее културата!
По случай 24 май е прието да 
се говори и пише за култура. 
За литературни четения. За 
театър. За постиженията на 
умни ученици и студенти. За 
впечатляващи научни откри-
тия. А, да – и за „духовност”, 
вече свързвана единстве-
но с религиозната вяра, коя-
то служи като обезболяващо 
средство срещу болезнено-
то битие. 
За културата просто му се 
отщява да говори човек – 
прекалено много неща се на-
биват в очите, ушите, че и в 
носа.

Да се огледаме всред какво 
живеем. Стъклени и пластма-
сови шишета, опаковки от 
храни и лекарства, вестници, 
обелки, найлонови торбички, 
остатъци от мебели, стро-
шени електроуреди, консерв-
ни кутии, фасове, капачки, 
ответи от балкона някога 
прани дрехи и каквото се се-
тите, не ще сбъркате – всич-
ко, което би трябвало да се 
намира в кофите за боклук, 
е пръснато в пояс около поч-
ти всеки жилищен блок във 
всеки български град. Изклю-
чение – все по-изолираните 
от „страничен” достъп бога-
ташки квартали, при все че и 
там хвърлят с лека ръка от-
падъците, но мигом се появя-

ва чистач. Край села и вилни 
зони – пак сметища. Дере или 
гънка по терена се запълва с 
вонящи купчини.

Как се връзва това с 
културата?

С малко напън мога да си пред-
ставя някого, който смърди 
на мърляво, докато приказва 
възвишени речи за култура. И 
даже не би ме подразнил осо-
бено, стига да изрича нещо 
смислено.

Обаче, освен стихийните 
градски и селски сметища, 
забоклучено е съзнанието 
ни. С излъчвани по телевизи-
ите простотии. С превръща-
нето на „юбилеи” на мутрен-
ски „величия” в „културно съ-
битие”. С истерията на мода-
та. С модата на истерията 
„да ловим бежанци” – с какво 
заплашват транзитни не-
щастници свещената ни „на-
ционална сигурност”? При по-
ложение, че мошеници се из-
явяват като пазители на съ-
щата „сигурност”! С превръ-
щането на всяко сбиване на 
хулигани от различни етно-
си в „етническо напрежение”, 
за което се вайкат медии-
те и което бива накацано от 
рояци полицейски служите-
ли, досущ мухи на фъшкия. За 

кошмара по пътищата да не 
говорим.

Това ли е културата в 
България?

Или висенето на родители 
пред „елитни” училища, за да 
запишат отрочетата си – за 
какво? За по-добро образова-
ние? Глупости! Само за „прес-
тижна” диплома, нищо друго. 
Качеството на преподаване-
то практически навсякъде 
пада до жалко равнище. Един-
ственото, на което обуча-
ват децата, е да „слушкат” 
и да се вместват в рамките 
на удобното за бизнеса и дър-
жавната бюрокрация. Спон-
танният младежки бунт бива 
пренасочван в агресия между 
хлапаците и хлапачките.

Всичко това накуп дава 
своя логичен резултат – при 
все клетви и заклинания за 
„родната култура”, изкормена 
и препарирана от „отговор-
ните институции”, младите 
хора предпочитат да се мах-
нат от „културното среди-
ще”. После им е по-лесно да го 
обичат от разстояние – без 
да виждат, чуват и подуш-
ват отблизо всички преле-
сти на проявите на така на-
речената ни култура. •

Шаркан

НАУКА И АНАРХИЗЪМ

Старостта явно е лечима, а глупостта?
От самото зараждане на чо-
вешката цивилизация наука-
та е тази, която я води на-
горе – в постоянна схватка 
с антинаучното запазване 
на „традиционното”, тоест 
удобното за привилегирова-
ните групи. За кратък период 
от края на 19-то столетие и 
до втората половина на ми-
налия век науката почти спе-
чели… и потъна, удавена в бю-
рокрация, в обвинения, които 
ґ приписаха греховете на ко-
мерсиалното и пак бюрокра-
тичното. Светът отново 
хлътва в ирационализма на ре-
лигиите, в сметкаджийство-
то на идеологиите, които на-
сочват усилията на учените 
в полза на малцината самоиз-
брани „елити”.

Добра илюстрация са две-
те скорошни събития, успели 
да впечатлят дори медиите, 
обикновено заети да уплът-
няват времето и главите на 
публиката с боклука на рекла-
мите и фалшивите „пробле-
ми”. Първото събитие беше 
анонсираната, но нататък 
премълчана лекция на британ-
ския изследовател на фено-
мена на стареенето Обри де 
Грей, състояла се на 17 април 
в София. Де Грей, практически 
млад още човек, е един от уче-
ните, които защитават те-
зата, че старостта не е не-
отменима орис. Процесите на 
износване на организма се уп-
равляват от генетично запи-
сани в клетките ни програми. 

Според Де Грей тази генетич-
ни команди може да бъдат „из-
ключени”, с което изключваме 
и механизмите, които карат 
почти всяко живо същество 
да се скапва и умира. Британе-
цът е убеден и го доказва с ар-
гументи, че всички нужни из-
следвания за разработване на 
технология за генно-инженер-
но въздействие против ста-
реенето вече са проведени. 
Той е автор на концепция, че 
такава технология не просто 
трябва да бъде създадена, но 
и да стане достъпна за ВСЕКИ 
човек. След еднократно или 
периодично провеждана те-
рапия се постига възстановя-
ване на физиологическия ста-
тус на индивида до избрана 
степен на младостта, а след 
това постигнатото може да 
бъде поддържано произволно 
дълго време. Както го отра-
зиха медиите – „ще живеем до 
1000 години”.

От 2005 г. няколко големи 
американски университета 
са обявили примамлива парич-
на награда за всеки, който ус-
пее да опровергае теорията 
на де Грей. Досега липсват 
дори претенденти.

Обри де Грей е смазващо 
логичен, когато поставя въ-
проса: защо да се мъчим в 
сражения с болестите и ос-
таналите страдания, присъ-
щи на старостта, след като 
съществува реална възмож-
ност да „отменим” самата 
старост?

Британецът намира еднич-
ка слабост в тезисите си – 
липса на финансиране – все 
пак не предлага манхатън-
ски проект за ново оръжие. 
От 11 години обикаля света 
с лекции и се опитва да при-
влече „инвестиции”. Без осо-
бен успех.

Странно, нали? Нима бога-
ташите, които и без това 
се държат сякаш са вечни, 
не искат да живеят повече? 
Искат, разбира се. Но оче-
видно ги стряска категорич-
ната позиция на учения: дъл-
голетието (буквално „вечна 
младост”) трябва да бъде за 
всеки. Иначе няма смисъл от 
решение на човешките про-
блеми, „ексклузивното” дълго-
летие се превръща в нов без-
прецедентен проблем и чист 
повод за бунт – безпощаден, 
без задръжки.

През 2009 г. де Грей обика-
ля Русия. Признава, че е бил 
посрещнат повече от добре, 
с голям интерес. Пари обаче 
не получава. Нито един от 
тамошните „олигарси” не из-
разява готовност да отсипе 
в касичката за ликвидиране 
на старостта стотина ми-
лиона долара.

Точно толкова през април 
прежали милиардерът Мил-
нер (как се става милиардер 
в Русия?) – за пращане на на-
носонда до Алфа Центавър. 
По-точно – за проучване как 
да реализира такова междуз-
вездно пътешествие.

Безпристрастно погледна-
то, мисия от този вид е осъ-
ществима. Мощни лазери на-
истина са в състояние да ус-
корят облак миниатюрни сон-
дички. Проблемите с фокуси-
рането на лазерите е въпрос 
на техника. Колкото и сонди 
да изгорят по пътя при сблъ-
сък с частици междузвезден 
газ и прах, все някакво коли-
чество ще оцелее. Как оба-
че тези сонди ще маневри-
рат при достигане до цел-
та? Как ще погасят набрана-
та скорост? Откъде ще съ-
берат мощност да предадат 
информация обратно? Връз-
ката със съвсем неминиатю-
рен апарат край Плутон беше 
проблематична и то не пора-
ди технически, а заради фун-
даментални физически огра-
ничения. За предаване на сиг-
нал само мощност не стига – 
нужна е и антена с минимал-
но допустими размери, хиляди 
пъти по-големи от размери-
те на „наносондите”.

Тоест, да смятаме това 
за безсмислица? В която, за 
голямо съжаление, се забърка 
един от най-смелите в наука-
та умове на света – Стивън 
Хокинг. Очевидно ничий разсъ-
дък не е имунизиран от наив-
ност,… а и старостта не про-
щава. Същата старост, за 
борбата с която сто милиона 
не биха били никак излишни.

Обяснението „глупост” оба-
че не ни дава важните отго-
вори. Повечето досегашни 

космически програми са били 
глупави – мисии за „побива-
не на знаме” без други сериоз-
ни последици, скъпо перчене 
на държавните институции 
пред собствените си подани-
ци и пред конкурентните дър-
жавни машини. И най-безсмис-
лените космически програми 
са развивали определени обра-
зци техника и начини за тях-
на употреба – преди всичко за 
военни нужди, за корпоратив-
ни печалби.

Оттук и силното подозре-
ние, че с „проекта за Алфа Цен-
тавър” се прикрива възобновя-
ване на работа по извеждани 
в космоса високоточни и наис-
тина мощни лазери. Те обаче 
няма да ускоряват космически 
апарати към звездите, а ще 
пържат градове и територии 
по самата Земя. Даже без уни-
щожителни удари, лазерите 
могат да нанесат неотличи-
ми от „естествени природни 
бедствия” щети на една или 
друга страна, след което в 
нея довтасват спасители – и 
населението на тази страна 
става длъжник до гроб на „бла-
годетелите”.

Тези два примера – неуспе-
хът на Де Грей и очертаващи-
ят се „възход” на „нанозвездо-
лета” чудесно показват кой 
общ фактор съсипва едно на-
чинание (жизнено важно) и на-
лива сили в друго (животоза-
страшаващо) – факторът ка-
питализъм. •

Васил Арапов


