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Хората не са 
еднакви!

Развенчаване на мита за еднак-
востта и „несъвместимото” с 
нея равенство.

Какво искат 
анархистите?

Обсъждаме проект на програма 
за революционната организация 
на 21 век.

На гол тулум – 
референдум

Пряката демокрация в лапите на 
държавата хич не е пряка, а още 
по-малко – демократична.

Гордостта на 
данъкоплатеца

Четиво за глупците, дето си ми-
слят, че хомотът им е огърлица, 
пък и нас убеждават.

Мордата на 
байганювския 
преход

С ударен комсомолски ентусиа-
зъм – към яхтите и казината!

ТЕМА НА БРОЯ:

ТЕМА НА БРОЯ

Ако полицията 
не пазеше 
циганите?

Българският етнос, който е 
свикнал да живее в страна, където 
има страхливи цигани и мълчаливи 
турци, вече няма да може да живее 

така, както е свикнал.
Андрей Райчев

Два пъти за месец станахме 
свидетели как българи се съ-
браха на улицата, за да обя-
вят недоволството си. Този 
път не срещу правителство-
то, не срещу „Кой?”, а срещу 
съседите си цигани.

Сигурно хората имат кон-
кретни и сериозни причини 
да недоволстват. Още пове-
че, че в зародиша си конфли-
ктите, изглежда, не бяха меж-

ду етносите, а между хули-
ганстващи групи преселници 
и местни хора. Много бързо 
обаче насилието и жертвите 
отпаднаха от дневния ред и 
бяха заместени от „циганския 
въпрос”, в който журналисти, 
политици и лумпени добре са 
се специализирали. Недовол-
стващите местни хора бяха 
оглавени от обиграни агит-
ки с футболен интелект и на-
цистки татуировки, които 
ги насочиха към циганските 
квартали. Полицията смело 
възпря патриотичния поход и 
опази реда. После нацистките 
групички безнаказано пребиха 
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НИКОС МАЗИОТИС:

За ситуацията в Гърция 
и Референдума

Правителството на Сириза 
се проваля. Фалитът и изли-
зането на Гърция от Еврозо-
ната са процеси планирани 
от кредиторите, още през 
2010 г. Навлизането в режим 
на фалит бележи и началото 
на края за правителството 
на Сириза.

За финансовия елит, прила-
гането на Меморандума от 
2010 г. и изпадането във фа-
лит, е процедура за запазва-

не стабилността на еврото 
и за прочистване на „гнилите 
ябълки” – в случая страна член-
ка, която е изпаднала в със-
тояние на дългова криза.

Всъщност, за наднационал-
ните финансови елити, изпа-
дането на Гърция в състояние 
на фалит е един вид „спаси-
телна мярка”, която няма дори 
да намали размера на задълже-
нията към кредиторите, за-
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ТЕМА НА БРОЯ

Има ли анархия 
при циганите?
За съжаление НЯМА. Напро-
тив, циганското малцинство 
е оплетено в оковите на раз-
нообразни йерархии: младите 
са длъжни да се подчиняват на 
по-старите, жените – на мъ-
жете (на баща, брат, съпруг), 
бедните – на богатите, сла-
бите – на силните. Всяко не-
покорство бива наказвано бру-
тално, честа практика е „на-
силие в аванс” – бият те, за да 
не ти хрумне да се репчиш.

Ако обаче би имало анархия 
при циганите, то търговията 
с вота им би била невъзмож-
на – закупчикът на гласове би 
бил принуден да се пазари с 

всеки един човек от катуна, 
селото, махалата или градско-
то гето. Но сега търговецът 
просто отива при „бароните”, 
тоест местните мутри, а 
те насмитат хората към ур-
ните, без да ги питат искат 
ли. Пак циганските мутри ре-
шават размера на заплащане-
то, доста по-ниска от поиска-
ното от купувача на гласове.

Ако би имало анархия при ци-
ганите, надали мнозинството 
от тях би живяло в ужасява-
ща сиромашия, и то не защо-
то „така им харесва”, а защо-
то първо, са ги свикнали от 
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Трябва да бием тревога, за 
да разтърсим жертвите, по-
топени от Мамона и Власт-
та в блатото с бавно загря-
ваната вода, в която неусет-
но ще ги сварят като жаби. 
Гнетът може да приеме още 
по-изтънчени форми… Кога-
то тук-там „излишните” из-
оставят жабешкото си или 
овче поведение, господства-
щата класа и нейната „соци-
ална държава” им предлагат 
система от „социални помо-
щи”, за да ги „върнат в добро-
то общество”, преминавайки 
през дресурата на буржоаз-
ните правни норми и морал, 
докато те засилват своята 
полиция и строителството 
на модерни тюрми. Предпри-
еманите мерки за връщане 
на „подпомаганите” към без-
смисления „обществено поле-
зен труд” трябва да сплашат 
обеднелите и изтънели слое-
ве на работниците и всички, 
които не са се подчинили на-
пълно на „законоустановения 
ред”. „Нисшите класи” – па-
сивни, недееспособни, смаза-
ни от „условията на живот” и 
от насажданата културна и 
морална инерция, – макар и с 
нежелание, се подчиняват на 
властта и поради страх, на-
ивност или невежество ста-
ват уязвими за облъчването 
от политическите предста-
вления на хитреци и „власте-
лини на умовете” от шоу биз-
неса. Понякога обаче, макар 
и доста по-рядко, тяхната 
ярост и жажда за справед-
ливост се взривяват и съба-
рят всякакви огради. Тогава 
настъпва часът на съпроти-
вата и революцията. Затова 
„да се борим срещу процеса на 
маргинализиране” е безполез-
но; напротив, трябва да го ус-
коряваме!

Това обаче не се съзнава от 
всички „революционни” групи. 
Кризата на пазарната демо-
крация на Запад и социални-
ят, икономически, културен и 
морален колапс на държавния 
капитализъм в бившия СССР, 
Източна Европа, в Китай и в 
Куба обхванаха и организаци-
ите на така наречената „ре-
волюционна левица”. Чрез своя 
авторитаризъм и властолю-
бие, преклонение пред йерар-
хията, „демократическия цен-
трализъм” и подчинението на 
„всемогъщите и всезнаещи 
вождове”, те възпроизвеж-
дат ценностите на господ-
стващата класа и социални-
те отношения в нейното об-
щество. Със задълбочаване 
на кризата, вместо да рас-
тат и да набират сили, „ре-
волюционните леви органи-
зации” се разлагат, преживя-
ват разколи, обладани са от 
резигнация и опортюнизъм, 
дори гласуват в блок с воня-
щите трупове на социалде-
мократическите лакеи на ка-
питала. Навсякъде в тази „ле-
вица” процъфтяват корупция-
та, политиката на предател-

ство, тайните сделки с фи-
нансовата олигархия и с дик-
таторските или псевдодемо-
кратични режими.

За да може „Петото съсло-
вие” да се защити от натиска 
на капитала и да създаде сво-
бодно, самоорганизиращо се 
и самоуправляващо се обще-
ство, трябва да изгради мощ-
но анархистическо движение 
във всички сфери на живота. 
За такова масово движение 
обаче е нужна революционна 
анархистическа организация, 
стремяща се към координа-
ция на борбите на всички ан-
тикапиталистически и анти-
държавни сили. Такава органи-
зация трябва да бъде контро-
лирана от своите членове и 
да осигури трибуна за посто-
янна идейна, стратегическа 
и тактическа дискусия, моби-
лизация, преки акции… (и мно-
готочие).

§2. Стихийната класова 
борба

Известна е максимата на 
Първия Интернационал: „Ос-
вобождението на работници-
те трябва да бъде дело на са-
мите работници!” и нейната 
кауцкианско-ленинистка ан-
титеза: „Със собствени уси-
лия, работническата класа 
може да достигне само до ни-
вото на трейдюнионистко-
то съзнание”. Между двете 
лежи теоретическа и прак-
тическа бездна. Вождовете 
на партийните върхушки и 
„интелигентните” полезни 
идиоти заявяват, че на ра-
ботниците и на „излишните” 
са нужни овчарски песове и 
централизирани партии. Това 
е валидно както за фашист-
ките, така и за болшевишки-
те „революционери” от рода 
на Ленин или филистерите 
от Социнтерна. Всички те 
се стремят да впрегнат ра-
ботниците и безработните 
в държавната колесница, в ка-
чеството им на безмълвна и 
послушна електорална маса 
от „бачкатори” или „излишни”, 
с чиито гласове да си осигу-
рят властта, маста, минис-
терските и депутатските 
кресла.

Идеята за работническа-
та държава („диктатура на 
бачкаториата”) потъна в не-
битието. Тя бе заменена с 
нейното буржоазно копие – 
„социалната държава” и с „кон-
суматорското общество”. 
Властниците мотивираха 
апетитите и действията си 
с неспособността на „пето-
то съсловие” да извърши не-
обходимите революционни 

промени без тяхното „науч-
но ръководство”. В тежките 
кризи те предоставяха разру-
шителната част на револю-
цията на „стихийността на 
масите”. Това понятие, фал-
шифицирано и деформирано 
от кривото огледало на вож-
довете, обаче дълго остана 
зле разбрано.

Не трябва да пренебрегва-
ме историческите факти и 
да разглеждаме стихийност-
та на нисшите класи, като 
повтаряме банални лъжи (как-
то правят дори и някои анар-
хисти). Масите не се вдигат 
на революция без историче-
ска памет или връзка с бор-
бите от миналото, без при-
емственост с агитацията и 
с акциите на революционни-
те малцинства от минали-
те епохи. Напротив, извър-
шената от революционери-
те разяснителна и координи-
раща работа винаги е имала 
съществено значение за ре-
волюционния процес.

Стихийността на масите 
е проява на тяхната способ-
ност за преки действия, за 
инициатива и за откриване 
на нови форми на борба и ор-
ганизация. Така е ставало при 
всяка голяма революционна 
вълна, когато масите са съз-
давали комуни, революцион-
ни комитети и съвети, без 
да се подчиняват на декрети-
те на овчарите от „авангар-
да”. Такива новости са и „ле-
тящите или масови блокади”, 
които се създадоха в процеса 
на борбите през последните 
години в някои англосаксон-
ски или латиноамерикански 
страни, завземането на ули-
ците и площадите в Арабски-
те страни и ред други форми 
на борба, появили се мимо во-
лята на каквато и да е „рево-
люционна партия”. „Нисшите” 
класи винаги са предприемали 
действия независимо, а чес-
то и против волята на „рево-
люционните елити”.

§3. Въпросите на 
съзнателността

Можем със сигурност да кажем, 
че грешките, допускани от едно 

действително революционно 
движение, са се оказвали 

многократно по-плодотворни 
от успехите и на най-добрите 

централни комитети.
Роза Люксембург

Жизненият опит на нисши-
те класи ги навежда към чув-
ства, мисли и действия, насо-
чени против господстващия 
ред. От тях се ражда „про-
летарската съзнателност”, 

макар различните компонен-
ти и слоеве на тези класи да 
достигат до различни ней-
ни нива. В същото време „ви-
сшите класи”, с контрола си 
над медиите и образование-
то, със засилването на раси-
зма, сексуалната дискримина-
ция, с противопоставянето 
посредством националната 
или верска принадлежност, 
се стремят да ги затъпят 
и разделят, разлагайки осно-
ваната върху революционния 
опит солидарност. Въпреки 
това, нисшите класи нико-
га не биват изцяло атомизи-
рани, макар да не са единни, 
сплотени и осъзнали своята 
непреодолима сила.

Борбите на анархистиче-
ската революционна органи-
зация, обект на следващите 
параграфи, трябва да ста-
нат част от ежедневието 
на Петото съсловие. Това ще 
създаде известно напреже-
ние, защото съзнанието на 
нейните членове е по-разви-
то (отишло е „по-напред”), а 
нейната способност да раз-
вива и разпространява свое-
то влияние изисква да не се 
забягва много пред масите, 
за да не попаднем в капана на 
отрицанието или на игнори-
рането на новите форми на 
борба и организация, които 
се появяват в революционния 
процес. Те могат да бъдат по-
лезни за борещите се, ако им 
помогнем да ги усвоят. Рево-
люционната анархистическа 
организация е длъжна да из-
работи адекватни начини на 
действие, отчитащи това 
противоречие. Трябва да не 
се отнасяме пренебрежител-
но към опита на масите, да 
го анализираме, да се учим 
от него и постоянно да пре-
разглеждаме тактиката си в 
съответствие с променяща-
та се ситуация. Революцион-
ната организация трябва да 
може винаги да се преобра-
зува в зависимост от про-
мените в масите, настъпи-
ли в процеса на революцията. 
Нашата теория и практика 
трябва да отговарят на кон-
кретните и динамично про-
менящи се условия и нужди на 
борбата.

§4. За какво ни е нужна 
организацията?

Анархизмът е организация, пак 
организация и винаги организация.

Ерико Малатеста

Въпросът какво представля-
ва организацията? е твър-
де обширен и затова се спи-
рам само върху революцион-

ната, която ни интересува. 
Всяка организация има своя 
цел, позволяваща на члено-
вете ґ да постигнат това, 
което не е по силите им по-
отделно. Организацията има 
своя същност, често скри-
та зад формалните ґ струк-
тури. Ако свалим идеологиче-
ските „одежди” от държава-
та, корпорацията или парти-
ята, ще се оголи йерархията, 
властта, алчността и стра-
хът от загуба на господства-
щото и привилегировано по-
ложение. Това са присъщи ат-
рибути на организацията на 
капиталистическото обще-
ство и затова някои анар-
хисти, поради „регулиране-
то на съзнанието”, което се 
осъществява чрез нея по де-
сетки канали, отхвърлят из-
общо всяка форма на органи-
зация. Ние признаваме, че от 
съществуването ґ могат да 
възникнат посочените про-
блеми, но считаме организа-
цията необходима за постро-
яването и функционирането 
на анархокомунистическото 
общество. За да се избегне 
макар и „временното” ґ овлас-
тяване, е нужно да създадем 
организация, която се ръково-
ди от идеите, принципите и 
морала на анархокомунизма. 
Затова трябва да сме наяс-
но с тях, със собствения си 
начин на мислене и действие, 
и с този на другите. Трябва 
да бъдем в състояние на ин-
тензивна комуникация, почи-
ваща върху взаимното дове-
рие; да подтикваме себе си 
и другите към изучаване на 
теоретичното богатство 
и революционната практика 
на анархизма, към творчески 
подем и акции, влезли в исто-
рията на народите; да си по-
ставяме достижими за кон-
кретната ситуация цели; да 
анализираме успехите и по-
раженията; да действаме ко-
ординирано и синхронно, и да 
преосмисляме началните при-
чини, поради които сме съз-
дали организацията. А докол-
кото последната е колектив-
но дело, построено върху съз-
нателност и воля за взаимо-
действие, тя трябва да бъде 
резултат на колективната 
мисъл. Ако революцията е не-
обходима, анархистическата 
организация трябва да засил-
ва тая необходимост, като 
увеличава теглото и силата 
на всички фактори, които я 
приближават.

Революционното дело, ос-
вен с думи, трябва да се из-
разява и въплъщава в дейст-
вия. В същото време, трябва 
да бъдем в състояние да оце-
няваме независимо и обек-
тивно дейността на органи-
зацията, без да се превърнем 
във винтчета на нейния огро-
мен механизъм и да можем да 
отговорим на въпроса каква е 
целта на революционната ор-
ганизация, като я дефинираме 
и я сравняваме с резултати-
те от нейната дейност. •

(следва)

„Нисшите“ класи винаги са предприемали 
действия независимо, а често и против волята на 

„революционните елити“

ПЛЕДОАРИЯ ЗА 
РЕВОЛЮЦИОННАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ
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няколко мургави деца, веро-
ятно без да нарушават об-
ществения ред, защото по-
лицията не им попречи.

Мнозина останаха разо-
чаровани. Полицията пазела 
престъпниците от жертви-
те им. Изведнъж призивите 
за законност и ред, упование-
то в справедливия съд и дру-
ги цивилизаторски дивотии 
отстъпиха пред първичното 
желание за саморазправа с 
набедените, която изглежда-
ше толкова лесна. Но, как-
то често се случва, мнозин-
ството грешеше.

Полицията не пази нито 
престъпниците, нито жерт-
вите. Тя пази правото на 
властта единствена да уп-
ражнява насилие, да раздава 
справедливост, да опреде-
ля кой е престъпник и кой – 
жертва. Ако властта загуби 
това право, ще падне пеле-
ната, която я маскира като 
единствената бариера пред 
безкрайната война на всеки 
срещу всеки.

Какво би станало, ако по-
лицията този път беше ре-
шила да не разочарова жад-
ните да излеят гнева си? Ако 
си беше останала в РПУ-та-
та или където там си стои, 

когато не защитава престъ-
пниците от жертвите?

Вероятно агитките щяха 
да навлязат в кварталите. 
Вероятно неорганизирани-
те гневни българи щяха да ги 
последват. Вероятно щеше 
да последва погром, при кой-
то на вялата, неподготве-
на съпротива на циганите 
щеше да бъде отговорено с 
жестокостта на силния, кой-
то си вярва, че справедли-
востта е на негова страна, 
каквато и мерзост да извър-
ши.

Какво щеше да се случи 
на следващия ден в циган-
ските квартали по цялата 
страна? Виден български на-
ционалист скоро написа „Аз 
лично нямам съмнение какво 
да правя, ако някой цъфне на 
прага ми, с намерението да 
ме направи на кайма. Съвет-
вам настоятелно всеки, кой-
то не желае да бъде направен 
на кайма, да се подготви по 
темата”. Съветът му не бе 
насочен към ромите, но те 
също могат да се готвят. 
Следващият опит за етни-
ческа саморазправа щеше да 
бъде посрещнат много по-ор-
ганизирано. А по улиците все 
по-често щяха да бъдат пре-
бивани с нищо незаслужили 
българи, както днес нацисти-

те пребиват набедените за 
„педали”, „мангали” и други 
„подчовеци”.

Изведнъж бихме разбра-
ли, че далеч не всички цига-
ни умеят само да лежат в оч-
акване на социални помощи. 
Мнозина работят, някои – 
добре квалифицирана и добре 
заплатена работа, и те биха 
потърсили защита. Циган-
ските банди, които днес ра-
ботят като под-изпълните-
ли на полицейски чиновници и 
български мутри, биха наме-
рили основания, дори и морал-
ни, за повече самостоятел-
ност. Същите хора, които 
бяха разочаровани от дейст-
вията на полицията, щяха да 
останат още по-разочарова-
ни от действията на цигани-
те, които не биха търпели 
подобни погроми да се пре-
върнат в ежедневие. А и тур-
ците нямаше само да гледат 
сеир.

Големият страх на власт-
ниците, които пращат поли-
цията, не е, че ще се изколим 
взаимно. Големият им страх 
е да не се разбута статук-
вото. Един етнически кон-
фликт би разтърсил монопо-
ла върху насилието, който 
упражнява държавата. Хора-
та, принудени да намерят 
начини да се защитават от 

съседите си, биха могли да се 
защитят и от властта, ако 
я намерят за вредна.

Белези за това могат да 
се видят и днес. Група цигани 
разпространи следното пис-
мо, в което открито посочи 
главните виновници за поло-
жението си:

… Вие създадохте гетата 
и умишлено ги държите в ико-
номическа и обществена изо-
лация, за да насочвате внима-
нието на народа натам, ко-
гато се чувствате застра-
шени. Вие се обвързахте с 
мафиотски организации, но 
създадохте условия за бито-
ва престъпност, за да има 
кого да вини обществото. …
Вашите медии създадоха ми-
товете, че престъпността, 
неграмотността и социал-
ните придобивки са в ръцете 
на циганите и така откло-
нихте вниманието на наро-
да от факта, че престъпнос-
тта е главата на България, 
неграмотността обхваща 
целия народ, а социални при-
добивки в България няма. Тези 
ваши действия са геноцид не 
само на циганите, но на целия 
народ.

…Нарочно не изнасяте ин-
формация за престъпността, 
за да не се разбере, че циган-
ска престъпност няма, има 

престъпност по икономиче-
ски причини и тя е минимална 
спрямо престъпността, коя-
то унищожава народа. В Бъл-
гария народът не храни цига-
ните, храни мафията, чиито 
интереси защитавате. Ако 
в гетото има неграмотни, 
те вредят на себе си, но ако 
в Парламента има неграмот-
ни, те вредят на народа. Ако 
в гетото има престъпност, 
МВР и съдебната власт мо-
гат да се справят, но ако в 
МВР и Съдебната власт има 
престъпност, няма кой да 
се справи освен народът. И 
този народ сме ние…

Днес господата игнори-
рат подобни призиви. Да си 
представим обаче, че такива 
групи хора бъдат умножени, 
организирани и въоръжени, 
както би станало при евен-
туален етнически конфликт! 
Тогава господата биха се за-
радвали на подобно писмо, 
завършващо с обещания за 
национална стачка и някак-
ви добропожелателни иска-
ния. Нещата ще си дойдат на 
мястото, когато им се нало-
жи поговорят лично с недо-
волните от управлението 
им, без кордон от полицаи, 
който да защитава престъ-
пниците от жертвите. •

Наблюдател

ТЕМА НА БРОЯ

Ако полицията не пазеше циганите?
» » » продължава от страница 1

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Отговор до Феранте Пала
Драги Феранте и другари,

Напомням за читателя пе-
тте възражения срещу края 
на днешната система, която 
(според условия 1 и 2 на дефи-
ницията на революционна си-
туация) е изчерпала своите 
възможности за преодолява-
не на глобалната, социална и 
интернационална криза с кла-
сическите „мирни средства” 
и е създала всички необходи-
ми предпоставки за поява на 
алтернативата – антипод 
(съобразно условие 3):

Ако инстинктът на 
V-то съсловие не прорабо-
ти и революционерите се 
окажат… изолирани…?

 – Това се е случвало вина-
ги, когато последните са взи-
мали втория месец на бремен-
ността за 9-ти. Такива, какви-
то сме сега, ми се струва, че 
ако не вземем мерки, много по-
вероятно е да пропуснем „рож-
деството”…

Нисшите могат да се 
озоват от другата стра-
на на барикадата…

 – Могат, особено ако не на-
сочим към тях една отговаря-
ща на интересите, мантали-
тета и културното им и нрав-
ствено ниво постоянна, сис-
темна и разбираема анархис-
тическа агитация. Това пред-
полага между другото живот 
сред тях и с тях, с оглед сери-
озното им изследване и изуча-

ване. В този смисъл и за тази 
цел, книги като ненаписаната 
„ПРОЛЕТАРИАТЪТ” са може би 
по-важни от „КАПИТАЛЪТ”…

Реакциите на „лумпе-
ните” са непредсказуеми, 
неизвестни и непознати 
в тази нова революцион-
на ситуация…

– Затова за тях е още по-
валидно горното. Предвари-
телно можем да кажем, че ако 
в древния Рим, който наброя-
вал около два милиона души, 
на всеки „свободен” римлянин 
са се „падали” по двама роби, 
лумпен-пролетариите били 
около 150 000 души или не по-
вече от 8%. Техният процент 
едва ли е бил по-голям и в „мо-
дерните общества”, напри-
мер в руското по време на ре-
волюцията от 1917 година 
или в Германия, в навечерие-
то на нацисткото пришест-
вие през 1933 година. Днес и 
в близките десетилетия ние 
вървим към „асоциална струк-
тура”, в която те ще надхвър-
лят 80%, ако не и 90%, което 
ще създаде съвършено непред-
видима, но със сигурност – не-
управляема ситуация, за коя-
то, страхувам се, ни липсва 
готовност.

Световната война, 
която може да се превър-
не в гробница на човеш-
кия род…

– Мисля, че ако революция-
та не изпревари войната, по-

следната, с масовата смърт 
и колосална разруха ще предиз-
вика Социалната революция и 
още нещо: колкото и смърто-
носна и разрушителна да бъде 
една нова световна война, тя 
няма да бъде термоядрена, за-
щото властниците и бога-
ташите не са готови и не ис-
кат да загинат заедно с „пле-
бса”. Освен това, поради рав-
ностойните икономически и 
военни потенциали на утреш-
ните „Запад” и „Изток”, война-
та рискува да бъде съвършено 
изтощителна, което дори ако 
прозвучи цинично, ще бъде ка-
тализиращ революционната 
развръзка фактор. Боя се оба-
че, че ние дори не мислим за 
такава ситуация, камо ли да 
се готвим за нея отсега…

Не е ли започнал геноци-
дът на „излишните” и не 
сме ли изтървали послед-
ния рейс?

– Ако е така, това ще озна-
чава края на бозайниците от 
вида Homo sapiens. Тогава ни 
остава да се надяваме, че ня-
къде на други места в безкрай-
ната вселена има други по-раз-
умни човекоподобни, които са 
ни изпреварили в еволюцията 
си, за да очовечат Космоса.

Нека отбележим, че всич-
ки тези възражения се отна-
сят до поведението на „из-
лишните” в революционната 
ситуация (условие 4) и зася-
гат най-пряко ролята и съд-
бата на социалреволюционе-
рите (ако те са изпълнили ус-
ловие 5, тоест, ако са наме-
рили „лоста и опорната точ-
ка”).

Добре е да напомним, че 
в реалната история, в усло-
вия на революционна ситуа-
ция, стихийното и спонтан-
но творчество на масите 
създаде в 1871 г. Парижката 
комуна, Съветите в русия 
през 1905, 1917 г., в Герма-
ния – 1919 г. и в Унгария през 
1956 г., анархистическите 
бойни колони и колективите 
в Испания през 1936-1939 г. 
или идеята за полската „са-
моуправляваща се републи-
ка”, възприета от конгре-
са на десетмилионната „Со-
лидарност” през септември 
1981 г., отговор на която 
беше превратът на 13 декем-
ври с. г. на Ярузелски в кола-
борация с Валенса, католиче-

ската църква, сговорът меж-
ду московската номенклату-
ра, световната буржоазия и 
социалдемокрацията, и т. н., 
и стотиците други по-малко 
мащабни или по-зле проучени 
примери в световната исто-
рия…

Тоест, въпреки всичко, ин-
стинктът или рефлексът на 
„нисшите класи” е проработ-
вал. Въпросът е какво не им е 
достигало, на тях и на анар-
хистите, за да доведат рево-
люцията до успешен завър-
шек?

Мисля, че основната при-
чина за неуспеха във всички 
гореизброени случаи се крие 
в това, че революционната 
ситуация и социалната рево-
люция са били локални, незре-
ли и е липсвала достатъчна 
яснота, решителност и ор-
ганизация.

Ако не се подвеждаме от 
етимологията (безвластие), 
анархията цели равното раз-
пределение на властта меж-
ду всички – без изключение. 
В този смисъл тя е синоним 
на пряка демокрация и само-
управление. Що се отнася до 
комунизма, според нас, той е 
невъзможен без анархията. 
Другият опит – маркс-ленин-
ският – доведе до диктату-
рата на държавния капитал 
и до обратния преход към 
частния капитализъм. Така 

» » » продължава на страница 4

Ако революцията 
не изпревари 
войната, последната 
ще предизвика 
Социалната 
революция
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Антифашистки турнир 
в Солун

От 5 до 7 юни в Солун за 
втори път се проведе ан-
тифашистки турнир по 
бойни изкуства. Турнирът 
е известен с антийерар-
хичната самоорганизация, 
без „победители” и „победе-
ни”. Участваха много спор-
тисти от Гърция, Германия, 
Швеция, Италия, Испания, 
Швейцария и др. След тур-
нира 200 сандвичи бяха раз-
дадени на бездомните хора 
в Солун. •

Анонимна социална 
мрежа

Minds.com, наскоро полу-
чила подкрепата на група-
та за пряко действие в Ин-
тернет Anonymous, цели да 
привлече всички несъглас-
ни с шпионирането и тър-
говията с лични данни – ос-
новният бизнес на корпора-
тивните гиганти в бран-
ша. Всички съобщения в но-
вата социална мрежа ще 
бъдат шифровани, за да не 
могат правителствата 
и рекламодателите да ги 
прихващат и използват. •

Бунт потрошава 
полицейски участък в 
Китай

На 18 юни хиляди селяни 
от Шуанфън, Китай, изли-
зат на протест срещу ма-
нипулациите на държавни-
те власти около убийство-
то на 28-годишна майка на 
две деца. Въпреки явните 
следи от побой и заключе-
нието на аутопсията, вла-
стите обявяват смъртта 
за самоубийство. 500 поли-
цаи от частите за борба с 
безредиците са изпратени 
в селото, за да смажат про-
теста. В последвалия по-
гром са пребити и аресту-
вани десетки демонстран-
ти, а 17-годишен гимна-
зист умира от побоя.

Селяните обаче не се 
предават и отвръщат по-
добаващо на удара. Разгне-
вените хора дори успяват 
да обкръжат десетина раз-
треперани полицаи, скрили 
се в залата за разпити на 
участъка. Разбунтувалите 
се разбиват стъклата, сва-
лят решетките, след кое-
то потрошават всичко в 
участъците, полицейските 
коли, а накрая не прощават 
и на сградата на общинска-
та управа. •

малки на скотство и второ, 
защото измъкването от дъно-
то изисква не просто усилия, 
а ДОХОДИ, които не ги отне-
ма някой – било мутрата, било 
багерът, дето помита „неза-
конната постройка”. За доходи 
обаче трябва работа, за рабо-
та трябва образование (и пак 
не е сигурно), за образование 
трябват известни минимал-
ни доходи. Получава се омагьо-
сан кръг без изход. Кражбите и 
дребните далавери, продава-
нето на контрабандни цигари 
и проституирането са доста 
тясна врата за измъкване от 
мизерията. Освен това краж-
бата и далаверата са в осно-
вата на възхвалявания от дър-
жавата, бизнеса и множество 
заблудени граждани капита-
листически строй, така че ци-
ганите следват логиката на 
сегашните обществени отно-
шения. Спрямо тях обаче мер-
ките са други – джебчията с 
мургава кожа става „враг на 
обществото”, докато поли-
тик с вълшебно набъбнала бан-
кова сметка е „част от ели-
та”, него го критикуват само 
„защото му завиждат”.

При анархия всред цигани-
те не би имало и цигански бо-
гаташи – партньори на „бели-

те” предприемачи, бюрократи, 
партийни лидери и длъжност-
ни лица. Просто защото анар-
хията отрича и препятства 
едни да забогатяват за смет-
ка на други.

Ако би имало анархия, тя не 
би останала само у циганите, 
би „заразила” и българите – на-
пример с една от важните си 
характеристики СОЛИДАР-
НОСТ. Анархия обаче няма – хо-
рата предпочитат да бъдат 
солидарни с приятели, с изгод-
ни партньори, със семейство-
то и рода си – и пак не всякога, 
„ценностите” на държавност-
та подменят солидарността 
с лоялност към началниците. 
Българите отстрани смятат 
сополивото мърляво просяче 
и охраненото бузесто говедо 
с ланци в скъпа кола за едно и 
също лице, при все че говедо-
то обира изпросеното, от-
краднатото и спечеленото с 
фелацио в обществена тоа-
летна в джоба си, а за възна-
граждение бие „служителите” 
си за неизпълнение на „дневна-
та норма” или просто за да ги 
държи в страх.

Така че няма солидарност ни 
у цигани, ни у българи, и съвсем 
хич помежду им. Ако би имало 
анархия, циганите биха се за-
стъпвали и за обикновените 
българи срещу белите мутри, 

а в действителност са прину-
дени да се държат за своите 
тартори, защото някои бълга-
ри с „активна гражданска пози-
ция” бият циганите сиромаси 
за деянията на циганските ба-
рони – ето така повечето съ-
народници разбират „борбата 
с престъпността”: да удрят 
жертвите на тая престъп-
ност, нека и насила накарани 
да бъдат съучастници, нека и 
посягащи на чуждо от банален 
глад. Белокожите и горди с „на-
рода, вярата и моралните ус-
тои” обаче не смеят да се оп-
ълчат на своите мутри, нито 
на най-едрата мутренска гру-
пировка – държавата. За само-
чувствие понякога се перчат 
пред полицаите, но тръгнат 
ли ченгетата с палките на-
пред, лидерите на „българи – 
юнаци” се изпаряват, низшите 
чинове на агитките отнасят 
пердаха. Кресльовците обаче 
не ламтят да водят циганския 
„безгрижен живот”, за да ги 
„пази и храни държавата”.

Българите обичайно бурно 
се възмущават, че например 
циганите не плащат вода, ток 
и данъци (макар че ДДС и акци-
зите се вземат автоматич-
но), возят се без билет в авто-
буса. Същите възмутени оба-
че намират за несправедливи 
собствените си сметки, так-

сите, кредитните лихви, доп-
лащанията в болниците при 
налична осигуровка. Няма логи-
ка в това да настояваш други 
да теглят несправедливо вме-
нени задължения, само защото 
нямаш куража да откажеш те-
глилото.

Особено вбесени се чувст-
ват мнозината бели български 
граждани, че циганите „прене-
брегват държавата”, при все 
че малцина българи са видели 
добро от същата. Неподчине-
ние на официалната власт, съ-
проводено с превит гръб пред 
неофициалната, обаче не озна-
чава анархия. Анархия означа-
ва ред отдолу, постигнат със 
свобода, равенство, взаимно 
уважение и взаимопомощ, не-
спирен стремеж към справед-
ливост във всичко и за всич-
ки.

Точно наопаки стоят не-
щата в съвременното ни об-
щество. Затова настоящите 
управляващи и мераклиите за 
власт успешно пренасочват 
надигащата се класова съпро-
тива на бедните срещу бога-
тите, на онеправданите сре-
щу привилегированите, в рус-
лото на „борба на граждани-
те с битова престъпност”, в 
„реформи”, в какво ли не друго, 
само не и в АНАРХИЯ. •

Хасан Девринджи

ТЕМА НА БРОЯ

Има ли анархия при циганите?
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изгубихме един век и „спече-
лихме” крушението на иде-
ализма за няколко поколе-
ния…

Социалната революция е 
радикална трансформация на 
днешната политическа и со-
циално-икономическа систе-
ма в анархокомунистическа. 
Това означава преодоляване 
на държавността, на капита-
лизма (или пазарната иконо-
мика) и на класовите отноше-
ния чрез замяната на държа-
вата (т.е. на нейния апарат 
и институции) с федерация 
от самоуправляващи се ко-
муни (общини), на капитала 
и наемното робство – с до-
броволен, свободен, безпла-
тен и общественополезен 
труд на свободни хора и на 
експлоатацията – с разпре-
деление според индивидуал-
ните и колективните нуж-
ди. Такава революция може 
да бъде успешна само ако се 
разгръща в дълбочина и ши-
рина, като обхваща всички 
страни и континенти – то-
ест, ако бъде перманентна 
и световна, която може да 
завърши – както предупреж-
даваше или подстрекаваше 
кюрето Жан Меслие – с обес-
ването на последния капи-
талист с червата на послед-
ния властник, ако те не ис-
кат да се трудят и живеят 
като всички останали.

Такава е най-смелата 
идея за обществено пре-
устройство, до която е 
стигнал човешкият дух. За-
дачата не е от най-леките, 
но човешкият род трябва 
да я реши, ако иска да оце-
лее.

*   *   *

Тръгналите и тръгващите 
към идеала трябва да сме 
наясно, че това ни „пъте-
шествие” е жертване/раз-
даване на себе си за други-
те със съзнание, себеотри-
цание и стоицизъм, за раз-
лика от Христос, който в 
предсмъртния си час е мо-
лил своя отец „да го отмине 
горчивата чаша”…

От анархизма ние не ще 
спечелим друго, освен мо-
рална удовлетвореност, че 
сме дали лептата си за сво-
бодата на всички и за своя-
та собствена, ако оцелеем в 
борбата.

В какво можем да търсим 
упование? – В осъзнатия ин-
стинкт за самосъхранение на 
човешкия род! Както казва Г. 
Шейтанов: Революцията е би-
опсихологически рефлекс на 
дадена социална класа, чието 
право на живот е застрашено. 
(„Целунат от смъртта”, стр. 
175)

За защитата на това пра-
во ще ни трябва много пове-
че от думи и „камбани”. Нужни 
са усилия и дела, съпътствани 
от страдания и жертви, за да 

бъде изкачена Сизифовата ка-
нара до върха. Свободата изис-
ква воля, жертвоготовност и 
упоритост. Линкълн казваше, 
че тя е цвете, което вирее, 
само когато се полива с кръв-
та на тираните и героите, а 
в своята поема „Ако” Ръдиард 
Киплинг писа: Ако злата съд-
ба разруши стотни път това, 
което си градил, и имаш кура-
жа да го наченеш за сто и пър-
ви, тогава ти си мъж, сине 
мой!

В началото ще сме едини-
ци, после ще дойдат много и 
накрая всички! Но междувре-
менно, за да стане светло, 
мнозина от апостолите ще 
изгорят!

Нека не забравяме казано-
то от Малатеста: за побе-
дата на революцията е нужна 
организация, пак организация 
и винаги организация – най-на-
пред на себе си, а след това 
и на масите, ако не искаме 
човечеството да се нареди 
сред изчезналите видове…

И накрая по място, но не 
и по важност – необходимо 
е да работим сериозно върху 
стратегията, тактиката, 
методите и средствата на 
революционната борба през 
ХХІ век. Чак тогава към не-
обходимите 1-во, 2-ро и 3-то 
условие ще се прибавят и 
достатъчните 4-то и 5-то…

Прочее, на революционна 
работа другари! •

Георги Константинов

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Отговор до Феранте Пала
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От анархизма ние не ще 
спечелим друго, освен морална 
удовлетвореност, че сме дали 
лептата си за свободата на 
всички и за своята собствена, 

ако оцелеем в борбата
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Хората не са еднакви!
Така ми възразяват, когато за-
говоря за социалното равен-
ство, без което анархията 
като идея и като обществен 
модел няма никакъв смисъл, 
защото без равенство не би 
била способна да осигури ос-
новната си теза „безусловна 
свобода за всяка личност” – с 
акцент на „всяка”, но и с подчер-
таване на „личност”, „свобода” 
и „без условия”.

Да, разбира се, хората не се 
раждат еднакви. Нито изби-
рат кога, къде и от какви ро-
дители да се появят на този 
свят. Не избират дали да бъ-
дат мъж или жена, болни или 
здрави, високи или ниски, с же-
лан цвят на кожата и физиоло-
гичен умствен потенциал. Не 
ни е „дадено свише”, освен ако 
не сте от Клуба на Въобража-
емия Приятел или не изповяд-
вате вярата в „кармата”, да 
предпочетем раждане в бедно 
или богато семейство. Точно 
от това следва изводът, че 
всеки живот е ценен сам по 
себе си. Ако позволим да оце-
няваме кой е „полезен за обще-
ството”, а кой е „лош матрял”, 
лично рискуваме да се окажем 
в ситуацията не на оцените-
лите, а на оценяваните. Кри-
терии за оценка – всякакви, 
предимно такива, които лично 

не биха ни харесали. Оцените-
ли също бол. Талибани, расисти 
с претенции за „научно обосно-
вани” или просто сметкаджии. 
Викай им на такива, че „носиш 
полза за обществото”! Наха-
лост ще отиват виковете ти. 
При това основателно – сам 
никой не може да каже, че е „це-
нен за обществото”. Само об-
ществото може да каже това. 
Именно цялото общество, кое-
то пък никога не е цяло, а се 
състои от различни хора с раз-
лични вкусове – все някой ще 
ви хареса, ще ви намери за „по-
лезен”. Ами ако оценителите 
са едно малцинство със собст-
вени сметки и предразсъдъци, 
но вещаят от името на обще-
ството, без да го питат?

Както каза неотдавна една 
полицайка: „Гориш”. Оценен си 
предварително. Не по лични ка-
чества, а по признак, който не 
зависи от волята ти.

Та именно защото хората 
не са еднакви, РАВЕНСТВОТО Е 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Равенство-

то означава да имаш свобода-
та да даваш колкото можеш и 
искаш, а да получаваш толко-
ва, колкото ти е нужно. И по-
неже хората са различни, всич-
ки ще поискат различни неща, 
не ще се претоварим, ще се на-
паснем.

Щом хората са различни, не 
бива да бъдат уеднаквявани за-
ради произхода си, заради при-
знаци като платежоспособни 
и не, като умни и глупави, сил-
ни и слаби. Платежоспособни-
ят, поради системата на кон-
куренция, е такъв не заради до-
стойнства, а благодарение на 
психопатични наклонности. 
Глупавият, стига да има среда, 
е способен да поумнее – и нека 
не стане гений на квантова-
та физика, ще умее да измисли 
и направи водопровод в дома 
на гения, който пък с лекота 
борави с абстракции, но хва-
не ли гаечен ключ, се превръ-
ща в ходеща трудова злополу-
ка. Умността и глупавостта 
също са различни, като хора-

та. Няма изцяло глупави люде – 
ако са такива, това е болест, 
която следва да се лекува. Ле-
куваме я, защото никой не е 
застрахован от болести – би 
ли искал, ако се разболее, ос-
таналите да кажат „ти си бо-
лен, ти си безполезен, мри”, как-
то сега ни казва здравната ни 
с извинение система? Колко-
то до силните – те често са 
твърди, но крехки. Вървят с 
рогата напред, причиняват по-
разии. Слабият може да проя-
ви гъвкавост, да намери по-де-
ликатни пътища. Всичко е въ-
прос на социална среда – ако 
тя поощрява сътрудничест-
вото и взаимното допълване, 
никой не е излишен, никой не е 
безполезен. Най-малкото е ну-
жен и полезен за себе си, а щом 
е така, значи е за уважаване и 
съобразяване. Иначе, както пи-
сах вече, рискуваме собстве-
ната ни нужност да бъде по-
ставена под въпрос.

Казват ми, че „свободата 
на един свършва там, където 

започва свободата на другия”. 
Това е развитие на схващане-
то, че „щом сме различни, не 
можем да сме равни”. Грешка, 
да не кажа идеологическа ди-
версия към анархизма. Свобо-
дата ни не се ограничава от 
свободата на околните, напро-
тив, усилва се – вижте как Ба-
кунин го е обяснил. Ако свобо-
дата се ограничава, значи не 
сме равни, значи сме егоисти, 
които се бутат с лакти, вмес-
то да си помагат и се допъл-
ват – както парчетата пъзел, 
все различни, но нужни за под-
реждане на цялостна картина.

Равенството няма алтер-
натива. То е основа на спра-
ведливостта – да правиш оно-
ва, което искаш като отно-
шение от другите при сходни 
обстоятелства. Универсално 
човешко правило. Потъпква-
но от съвременните „светов-
ни ценности”, но пак на лично 
ниво приемано от всеки, колко-
то и да сме различни. Само че, 
оставайки различни, сме рав-
ни, когато спазваме тази по-
веля. Спазваме я, за да бъдем 
свободни.

Друг е въпросът, ако някой 
не иска да бъде свободен. Ами 
тогава да не пречи на другите 
да бъдат – толкова е просто. •

Васил Арапов

Именно защото хората не са еднакви, 
РАВЕНСТВОТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

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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РР, ИЗКУСТВЕНИЯТ 
ИНТЕЛЕКТ и СПОРЪТ ЗА 
РАБОТНИТЕ МЕСТА

Една цивилизация е узряла за 
смъртта, когато е създала 
и развила в себе си всички 

теоретични и практически 
елементи, които трябва да я 

унищожат.
Михаил БАКУНИН

Макар технологиите на ро-
ботронната революция да 
заемат част от работните 
места на хората, мнозина 
считат, че това още не е до-
казателство за масовата за-
мяна на работниците от ма-
шините. Една от причините 
за сложността на точното 
определяне на влиянието на 
автоматизацията върху съ-
кращенията на работните 
места е, че тя прави често 
работата на служителите 
по-ефикасна, без да ги заме-
ня напълно. Увеличението на 
производителността в този 
случай означава, че предпри-
ятията използват по-мал-
ко работна ръка за същата 
работа, което им позволява 
да разширят своето произ-
водство и да бъдат по-кон-
курентоспособни на пазара, 
твърдят оспорващите „ак-
сиомата” на Норберт Винер. 
Като пример те привеждат 

роботите Kiva и ролята им 
в „електронната търговия”. 
Те се движат много по-бър-
зо в големите складове, из-
бират стелажите с поръча-
ните стоки и ги доставят 
на опаковчиците. Склад, обо-
рудван с роботи Kiva, може да 
обработва четири пъти по-
вече поръчки отколкото не-
автоматизирания склад, чи-
ито работници губят до 70% 
от времето си в обикаляне 
по 15-20 километра на ден до 
стоките в гигантските скла-
дове. Изобретателите на 
тези роботи считат, че те 
не могат да прогонят хората 
от работата им, защото ин-
тернет магазините се увели-
чават твърде бързо. евтино, 
разширявайки търговията. 
Една от търговските компа-
нии Webvan свидетелства, 
че преди въвеждането на ро-
ботите е била обречена, за-
щото само за доставката на 
стоки за 100 долара е израз-
ходвала 120. След роботизи-
рането на дейността персо-
налът получава възможност 
да се занимава с по-творче-
ска работа – да разработва 
алгоритми за движението 
на роботите и за оптимизи-
рането на системата, като 
по-рядко поръчваните стоки 
се съхраняват в по-отдале-
чени места, за сметка на по-
продаваните. Освен това, ня-
кои задачи като пакетиране-
то на различни стоки в обща 

опаковка за една поръчка все 
още се извършват по-лесно 
от хората, отколкото от ро-
ботите.

Срещу тези твърдения и 
факти могат да се направят 
много възражения, от които 
най-сериозните са свързани с 
изкуствения интелект, кой-
то може да решава подобни 
проблеми, както показва при-
мерът със самоуправляващия 
се автомобил.

Има и други примери, върху 
които ще се спираме много-
кратно в хода на нашето из-
ложение.

Трябва да се отбележи, че 
аргументите на оспорващи-
те революционния характер 
на роботизацията на иконо-
миката са уклончиви и услов-
ни. В тях липсват факти или 
доколкото присъстват, те 
са с ограничен времеви кръ-
гозор: до две-три десетиле-
тия. Вече никой не проекти-
ра бъдещето със столетия – 
едва сега вкупом заговориха 
по темата, която допреди 
десетина години занимаваше 
отделни екземпляри сред влъ-
хвите на социологията, поли-
тологията или футурология-
та.

Общо взето, те избягват 
конкретния отговор на ос-
новния въпрос: дали наис-
тина има видове човешки 
труд, който не е по силата 
на роботите, в коя сфера и 
до кога, защото не искат да 

рискуват да бъдат опровер-
гани от галопиращите от-
крития и изобретения. Дока-
то спорят за сроковете, от-
кривателите работят и пре-
връщат научната фантасти-
ка в реалност.

Компанията Rethink 
Robotics (Преосмисляне на 
роботиката) е разработи-
ла един от най-дружелюбни-
те и многоцелеви роботи – 
Бакстър, създаден за работа 
с хората. Бакстър се нуждае 
от минимално обучение за из-
пълнение на прости задачи 
от рода на вдигане и поста-
вяне на предмети в кашони. 
Предназначен е за използване 
в относително малки произ-
водствени площадки, където 
промишлените роботи ще 
струват скъпо и ще бъдат 
опасни за работниците. Иде-
ята на неговия изобретател 
е роботът да поеме скучни-
те и монотонни работи, от 
които всеки бяга. Ако гово-
рим с ръка на сърцето, в съ-
временното общество та-
кива са 99% от работите! 
Това не пречи на създателя 
на Бакстър да каже: Той уве-
личава производителността 
на работниците, но няма да 
отнеме работата им! И още:  
Трудно е да си представим 
как даже такива все по-усъ-
вършенствани роботи могат 
да заменят скоро хората на 
повечето им работни места 
в промишлеността и услуги-

те. Какво обаче значи скоро: 
10? 15? 20 години?

Е-лементарно, Уотсън

Работните места „на бюро” 
обаче също са застрашени 
поради съюза на технологии-
те с изкуствения интелект 
и с големите обеми обработ-
вани данни, което започва да 
придава на роботите някои 
човекоподобни способности 
и да им позволява да правят 
изводи и да решават множе-
ство нови типове задачи.

Усилията на IBM доведо-
ха през 2011 година до създа-
ването на „Уотсън” – компю-
търна система, която побе-
ди шампионите в 50-годиш-
ната американска игра-вик-
торина „Рискувай!”

Изследователите на IBM 
продължават неуморно да из-
питват тестваха нови поко-
ления „Уотсън” в медицината, 
където технологията може 
да помогне на лекарите в диа-
гнозите на онкологичните за-
болявания, да преценява със-
тоянието на пациентите и 
да предписва лечение.

IBM нарича това „познава-
телни изчисления”. Фактиче-
ски, „Уотсън” използва мето-
дите на изкуствения инте-
лект, усъвършенстваната 
обработка и анализ на езика, 
и огромен обем данни, взети 
от източници от избраната 
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щото процедурите, свърза-
ни с дълга, са гарантирани 
чрез членството на страна-
та в МВФ, ЕЦБ и ЕС.

Тук трябва да се каже, че 
Гърция е в състояние на бан-
крут още от 2009 г., като 
това бе пределно ясно как-
то на правителството на 
Георгиос Папандреу, така 
и на членовете на Европей-
ската комисия. През 2010 г. 
наднационалните финансо-
ви елити възприеха страте-
гия и задействаха процедури 
за привеждане на страната 
в състояние на фалит. Тази 
тактика предпазва креди-
торите и им гарантира ви-
сока стойност на гръцки-
те ценни книжа, облигации и 
държавни активи, които се 
държат от френски, герман-
ски и американски банки.

Разбира се, „точка първа” 
на Меморандума беше на Гър-
ция да се забрани да просроч-
ва плащанията по заемите 
и гръцката държава да бъде 
поставена „на тясно”, за да 
изплаща дълговете към кре-
диторите винаги и навреме.

Друг ключов момент по 
отношение на дълга беше 
отмяната на гръцкото за-
конодателство и прехвърля-
нето му в законовата рам-
ка на англосаксонското. Така 
се премахна и възможност-
та за валутна конвертиру-
емост от евро в гръцка на-

ционална валута. Гръцката 
държава предаде своя нацио-
нален суверенитет, като 
прехвърли националния капи-
тал в юрисдикцията на кре-
диторите.

Главна цел на Меморан-
дума беше поддържането 
на високо ниво на задлъж-
нялост чрез отпускане на 
нови заеми, въпреки че стра-
ната вече имаше стар дълг 
от 110 млрд. евро. Така хем 
гръцките държавни активи 
запазиха високата си стой-
ност, хем плащанията по 
дълга бяха усвоени от МВФ, 
ЕЦБ и държавите от ЕС. С 
това умишлено забавяне на 

фалита, банките, държащи 
рискови гръцки държавни ак-
тиви, успяха да се отърват 
от тях, без да понесат загу-
би от обезценяване.

Като допълнение, през 
2012 г. процесът продължи с 
преструктуриране на дълга, 
от което спечелиха чужди-
те банки, а големият губещ 
бяха гръцките банки, гръцки-
те фондове за социално оси-
гуряване и по-дребните ак-
ционери.

Така страната беше разо-
рена от наднационалния фи-
нансов елит, който пет го-
дини пробутваше на хората 
фалшивата дилема „иконо-

мии или фалит”. Върху гръц-
кия народ беше упражнена 
политика на истински социа-
лен геноцид, който доведе 
до смъртта на хиляди хора, 
подложени на бедност, мизе-
рия и недохранване.

Тогава стана ясна и глав-
ната цел на държавите кре-
дитори – да създадат „Ев-
ропа на две скорости”. От 
една страна, това са силни-
те държави с голям излишък, 
а от друга – слабите и веч-
но задлъжнели по-малки дър-
жави.

Ние, членовете на „Рево-
люционна борба”, още през 
2010 г. разпространихме де-

кларация, озаглавена „Нека 
Световната Социална Ре-
волюция започне от Гърция”. 
Там ясно се казваше:

За да не бъде обезцене-
но еврото, изключването на 
Гърция от Еврозоната е поч-
ти сигурно. Това обаче няма 
да е достатъчно, тъй като 
кризата се задълбочава и по-
степенно и други държави 
от ЕС в близко бъдеще ще за-
тънат финансово. Това ще 
постави под въпрос оцеля-
ването не само на паричния 
съюз, но и на целия Европей-
ски съюз. Единственият на-
чин да се спаси ЕС ще бъде 
обособяването на крило от 
по-богати държави, които 
ще превърнат по-малките 
банкрутирали държави от 
периферията в европейски 
протекторати, без собст-
вен политически и икономи-
чески суверенитет. Този ме-
ханизъм вече възприет от 
страните от ЕС и във фи-
нансовата терминология е 
познат като „фалит”.

И ето че пет години по-
късно виждаме как гръцкият 
фалит и излизането на стра-
ната от Еврозоната ще се 
превърнат в „показно” за це-
лия ЕС. На Гърция е отреде-
но да бъде първата страна в 
ЕС, която ще постави нача-
лото на процеса по създава-
нето на „Европа на две ско-
рости”. Всички гръцки прави-
телства от 2010 г. до днес 
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За ситуацията в Гърция и Референдума
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сфера на приложение (в слу-
чая със здравеопазването – 
медицински списания, книги 
и информация, събрана от 
лекари или клиники). Благо-
дарение на новите методи 
и огромната изчислителна 
мощ, системата може бър-
зо да се притече на помощ 
със „съвети”, най-нова и ак-
туална информация за по-
ставянето на диагноза от 
доктора и избор на методи 
на лечение. Възразяват, че 
още сме далече от създава-
нето на д-р Уотсън, защото 
роботът на IBM е далеч от 
интуицията и съжденията, 
нужни в работата на лекаря, 
но забравят, че и днес той е 
много по-добър и точен от 
масовия средностатисти-
чески медик, при което не 
се дуе и държи като „хванал 
бога за… шлифера”, нито е 
корумпиран бакалин, какви-
то за съжаление са болшин-
ството хипократови клет-
вопрестъпници.

Още по-големи са възмож-
ностите на „Уотсън” на „ги-
шето за информация” в уч-
реждения, фирми и банки. Той 
много точно отговаря на въ-
просите и насочва клиенти-

те. И в тази сфера система-
та ще замени мнозина хора, 
неможещи или нежелаещи да 
вършат такава работа.

Освен безпокойство от 
загубата на работните мес-
та, бързото ускорение на 
техническия прогрес увели-
чава разрива между победи-
телите и губещите в ико-
номиката, вследствие рас-
тящото неравенство в до-
ходите, от което се без-
покоят някои икономисти 
като Тома Пикети. Цифро-
вите технологии облагоде-
телстват „суперзвездите”. 
Един автор на мощен данъч-
но-счетоводен софтуер на-
пример може да спечели ми-
лиони и дори милиарди дола-
ри, като премахне нуждата 
от безброй счетоводите-
ли…

Да се обърнем към цифри-
те и фактите, имащи от-
ношение към твърденията, 
отхвърлящи ролята на РР! 
Статистиката за десети-
летието от 2000 до 2010 г. 
сочи уязвимите професии, 
които ще изчезнат през 
следващите две десетиле-
тия (до 2030 година): ме-
сари, зидари, механици, се-
кретари и стенографи, ка-
сиери по заплатите, на ги-

шетата в банките и мага-
зините, доставчици, дело-
водители, машинописки, 
аптекари, маникюр и педи-
кюр, часовникари, рецеп-
ционисти, туристически 
гидове, нощни пазачи, по-
средници за покупко-про-
дажби на имоти, счетово-
дители, данъчни съветни-
ци, келнери, селскостопан-
ски работници, пощенски 
чиновници.

В противовес ще расте 
търсенето на приложни и 
системни програмисти, 
техници по компютърна 
поддръжка, мрежови и ком-
пютърни системни анали-
затори и администратори 
на бази данни – разбира се, 
докато пазарът се наводни 
и с такива, когато за едно 
работно място кандидати-
те ще бъдат десетки, а за-
платите им ще започнат 
да се приближават до тези 
на чистачките. Трябва да се 
вземат под внимание и въз-
можностите за преквалифи-
кация на един месар или зи-
дар в системен анализатор 
или програмист и на послед-
но по място, но не и по важ-
ност – числовото съотно-
шение между двете групи – 

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за края на капитала и държавността
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убедено служат на тази цел, 
спусната от наднационални-
те елити.

В сравнение с предишни-
те правителства на Сама-
рас и Папандреу, правител-
ството на Сириза се про-
вали твърде бързо – въпре-
ки факта, че за 5 месеца уп-
равление, те се отметнаха 
от първоначалната си про-
грама – въпреки че приеха 
да продължат с изплащане-
то на дълга и подписаха до-
пълнителни клаузи към Ме-
морандума – въпреки, че от-
стъпиха от позициите си 
при преговорите и подписа-
ха ново споразумение с кре-
диторите – споразумение, 
което е дори по-сурово от 
това, подписано от предиш-
ния финансов министър Хар-
дувелис… И въпреки всичко 
кредиторите решиха да при-
ведат Гърция в състояние на 
фалит и да я изключат от 
паричния съюз, при това без 
да опростят и стотинка от 
дълговете.

За 5 месеца във властта 
Сириза показа колко непрак-
тична беше тяхната първо-
начална програма, колко не-
приложимо е Кейнсианство-
то в глобализираната нео-
либерална среда, при това в 
рамките на ЕС.

Правителството на 
Сириза показа колко е неу-
местно:

да се съгласиш да изпла-
щаш дълга и в същото вре-
ме да искаш увеличение на 
минималната заплата;

да приемаш приватизаци-
ята, но да искаш държавата 
да бъде представена в част-
ните предприятия;

да искаш финансиране от 
кредиторите, но да не при-
емаш условията на Мемо-
рандума, който собствено-
ръчно си подписал на 20 фев-
руари 2015 г.;

да се увлечеш в прегово-
ри, отстъпвайки от основ-
ните си позиции и приемай-
ки увеличаване на ДДС, нама-
ляване на доходите на хора-
та, съкращения и увеличава-
не на безработицата;

Смятайки че изнудва кре-
диторите, правителство-
то на Сириза отказа да пла-
ти поредната сума от зае-
ма. В същото време обаче 
лично те подписаха спора-
зумението от 20 февруари, 
в което изрично се казва, 
че не може да има отказ от 
плащане и още по-лошо – че 
при отказ гръцките държав-
ни активи могат да бъдат 
блокирани и разпродадени.

Едно е сигурно – креди-
торите смятат правител-
ството на Сириза за нена-
дежден партньор, който не 
знае как да се справи с гръц-
ката криза. Референдумът, 
който правителството ще 
проведе на 5 юли, за приема-
не или отхвърляне на усло-

вията на кредиторите, не 
е нищо повече от планира-
на политическа катастро-
фа, украсена с конспиратив-
ни теории за държавен пре-
врат.

Реалността обаче е дру-
га – правителството на 
Сириза ще се срине под на-
тиска на собствената си 
тежест. Референдумът 
няма никаква стойност, за-
щото на 30 юни изтече 
крайният срок и страната 
официално е в състояние на 
фалит. При това положение 
няма как да има нови предло-
жения и преговори с креди-
торите. Какъвто и да е ре-
зултатът от референдума, 
той не може да предотвра-
ти банкрута на Гърция и из-
лизането на страната от 
Еврозоната, нито пък може 
да спре евентуално пада-
не на правителството от 
власт.

При евентуален резул-
тат „Да” на референдума, 
правителството ще падне 
от власт много бързо, тъй 
като те самите агитираха 
да се гласува с „Не”.

Ако пък мнозинството от 
хората гласуват „Не”, тога-
ва правителството ще спе-
чели малко време, но така 
или иначе ще бъде крайно не-
подготвено и неспособно и 
да се справи с последиците 
от финансов банкрут и из-
ключване от паричния съюз. 
Рано или късно, това прави-

телство със сигурност ще 
падне от власт.

Но какъвто и да е резул-
татът, референдумът е по-
скоро отвличане на внима-
нието, тъй като изборът 
между евро и драхма няма да 
реши проблемите. Ние от 
„Революционна борба” мно-
го пъти сме казвали – изли-
зането на Гърция от Еврозо-
ната и връщането на драх-
мата не премахва дълга и в 
никакъв случай не отменя 
ангажиментите, подписани 
в Меморандума. Нещо пове-
че – тъй като Меморанду-
мът забранява конвертира-
нето на евро в каквато и да 
е национална валута, дългът 
не само няма да намалее, но 
ще се увеличи.

Също така, въвеждането 
в обращение на обезцене-
ната драхма ще доведе до 
срив в покупателната спо-
собност на трудещите се и 
влошаване на стандарта на 
живот. От всичко това ще 
последва още по-голямо обе-
дняване, тъй като въпросът 
с избора на валута не реша-
ва нищо. В голяма заблуда 
са всички, които си мислят, 
че излизането от паричния 
съюз и оставането в ЕС е 
някакво радикално решение 
на проблемите. В момента 
излизането на Гърция от Ев-
розоната е цел на самите 
кредитори, защото това 
принизява страната до най-
обикновен протекторат на 

ЕС. Само по този начин Гър-
ция ще може да бъде разпро-
дадена и ще изплати дълго-
вете си.

Решението на проблеми-
те е пряко действие „отдо-
лу”, решението е в създава-
не на Революционно движе-
ние, което ще събори Държа-
вата и Капитала и ще пре-
махне дълговете. Така стра-
ната от само себе си ще из-
лезе от ЕС, НАТО и пазарна-
та икономика и ще поеме по 
пътя към общество, изгра-
дено на принципите на сво-
бодния комунизъм, изграде-
но от федерации, асамблеи, 
работнически съвети и ко-
муни. Политическият про-
вал на Сириза, финансовия 
банкрут на държавата и из-
лизането от Еврозоната ще 
имат непредвидими после-
дици – дори за самите кре-
дитори. Такъв обрат може 
да доведе до различни въз-
можности за действие пред 
революционните сили, а в 
перспектива – и до бъдеща-
та ни победа.

Не на Референдума!
Не на дилемата „евро 

или драхма”!
Единственото решение 

е Социалната революция 
на въоръжения народ! •

Никос Мазиотис, член на 
„Революционна борба”

28 юни 2015 г.
затвора Коридалос, Атина

превод за Без Лого: П-16

НИКОС МАЗИОТИС:

За ситуацията в Гърция и Референдума
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на търсените и на изхвърле-
ните от пазара на труда! На 
фона на приведените приме-
ри, данни и прогнози в тези и 
предишните статии, пред-
лаганите „учебни програми”, 
„новите работни места” и 
плановете за възстановява-
не на „пълната заетост” зву-
чат едновременно смехот-
ворно и издевателски…

Така пауперизацията ще 
засегне не само париите. Но-
вите технологии нахлуват 
в уменията на порядъчните 
и доволни „средни” еснафи по 
безпрецедентен начин, пре-
връщайки в мишена техни-
те работни места, като 
засягат даже професионал-
ни сфери, изискващи отно-
сително висока квалифика-
ция, като тези в образова-
нието, медицината и право-
то. Средната класа се сто-
пява – заявяват Ерик Брю-
ньолфсон и Андрю Макафи – 
върховете и низините на 
обществото се раздалеча-
ват все по-бързо. И ролята 
на техниката в това отно-
шение, която беше един от 
най-„недооценяваните” фак-
тори, ще продължава да рас-
те”. Или, както е казано в 

библията, който има, ще му 
се придаде, а който няма… 
„кучета го яли”.

Разбира се, с тези изво-
ди – особено с твърдение-
то, че съвременният техни-
чески прогрес се отличава 
от всичко наблюдавано по-
рано – мнозина не са съглас-
ни – особено съзиращите 
края на наемния труд и ка-
питала, – но всички призна-
ват, че за болшинството 

работещи ще бъде „болезне-
но”. Такива като Кац виждат 
лекарството в учението, 
само че „Учете се мили птич-
ки!” вървеше в отдавна от-
миналите времена на дядо 
Вазов, Славейков и „брат 
му”, както казваше Кобур-
готов. Самият Брюньолф-
сон признава, че не може да 
отхвърли напълно връзката 
между икономическия про-
грес и заетостта: не зная 

ще можем ли да се оправим, 
но се надявам, че ще можем – 
естествено, иначе ще му 
вдигнат хляба на горната 
полица. Много хора – казва 
той, – особено сред иконо-
мистите, направиха погреш-
ния извод, че постоянно рас-
тящата производителност 
е принципът, върху който 
е устроен светът. Самият 
аз бях привикнал да говоря, 
че ако се погрижим за про-

изводителността, всичко 
останало ще се оправи от 
само себе си; единствено ва-
жна е икономическата ста-
тистика. Но това вече не е 
така… Това е една от мръс-
ните тайни на икономика-
та: техническият прогрес я 
развива и създава излишък, 
но никакъв икономически за-
кон не доказва, че всички ще 
спечелят. По-вероятно е, че 
в надпреварата с машините 
ще спечелят малцина, а бол-
шинството ще изгуби.

Става все по-очевидно, че 
РР разрушава капиталис-
тическото общество или 
подготвя всички необходи-
ми и достатъчни матери-
ални предпоставки, теоре-
тически и практически ус-
ловия и социални сили, кои-
то трябва да го унищожат 
или… сами да загинат. В 
надпреварата с роботите, 
за да спечелят всички, мно-
зинството трябва да орга-
низира своя таен заговор 
за ликвидиране на сакулина-
та или на симбиозата меж-
ду паразитите-собствени-
ци на капитала, организи-
рали се в държава.

Такъв е законът за края 
на капитализма. •

(следва)

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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ПРОЕКТОПРОГРАМА

Какво искат анархистите?
Бъдещето е резултат от 
революционната дейност на 
милиарди. Поради радикал-
но променените социално-
икономически, политически 
и интернационални условия, 
те ще могат да използват 
само частично опита на до-
сегашните революции.

Би било маниакално и пре-
тенциозно да си въобразява-
ме, че можем да нарисуваме 
детайлна картина на това 
бъдеще, след като дори не 
сме в състояние да обхванем 
всестранно настоящето.

Затова, следващите редо-
ве, в които липсва философ-
ско-историческата и соци-
ално-икономическа мотиви-
ровка на програмните тези 
(елементи на които могат 
да се намерят в незавърше-
ните „Апокалипсис – кога?” 
и сборниците за роботрон-
ната революция – РР), са по-
скоро жалони по пътя към 
анархокомунизма или ориен-
тир и апел, предназначен за 
нас и за масите, отколкото 
програма-план за изгражда-
нето му.

Анархокомунизмът е соци-
ално-икономическа система, 
в която властта (т. е. сила-
та, правото и възможност-
та да се решават пробле-
мите на общността) при-
надлежи поравно на всички 
негови членове или на тези, 
които желаят да участват 
пряко в самоуправлението, 
общественополезния труд 

и разпределението. Трудът 
е доброволен и свободен – 
тоест предприятията със 
средствата за производ-
ство и услуги са обществе-
ни, а благата (движими и не-
движими имущества, проду-
кти и услуги) се разпределят 
„според нуждите”.

I. Социална организация и 
функциониране (или „анато-
мия и физиология”) на едно 
анархокомунистическо об-
щество, поставило си за за-
дача реализирането на гор-
ните цели.

Основна негова терито-
риална единица е комуната 
(общината). Нейните функ-
ции и размери се опреде-
лят от населението ґ, чии-
то пълнолетни жители об-
разуват общото комунално 
събрание. То решава пряко 
всички локални проблеми от 
обществен характер. За цел-
та, след разискване и обсъж-
дане, решенията по поста-
вените проблеми се вземат 
с консенсус или мнозинство.

За текущата работа об-
щото събрание избира кому-
нален съвет. Членовете му 
са сменяеми на ротационен 
принцип и делегирани в него 
с императивен мандат (то-
ест, отразяващ взетите ре-
шения, от които делегатът 
няма право да се отклоня-
ва). Той може да се отзовава 
по всяко време от излъчили-
те го. Ако е ангажиран цело-
дневно, за труда си получа-

ва еднакво възнаграждение 
с това на останалите тру-
женици.

При по-големи размери на 
комуната, решенията се взе-
мат от общите събрания на 
колективите, кварталите, 
асоциациите, които след 
напълно свободен обмен на 
мнения, разисквания и обсъж-
дания изпращат делегати в 
комуналния съвет, при спаз-
ване на същите ограничения.

Взетите решения подле-
жат на координиране, стико-
ване, корекции, преразглеж-
дане, видоизменения и допъл-
нения при спазване на общо 
изработените правила. Това 
се улеснява и ускорява без-
крайно от съвременните 
технологии и средства за ко-
муникации.

Комуните се организират 
свободно и доброволно във 
федерации (съюзи), чиято 
крайна цел е обединение на 
човечеството в общ брат-
ски съюз на народите.

При същите условия, об-
щото събрание на комуна-
та делегира свои участници 
в регионалните, национал-
ните и интернационалните 
конгреси и конференции на 
федерациите (съюзи) на ко-
муните, за да бъдат реше-
ни техните общи проблеми 
върху основата на съвмест-
но изработени правила на 
функциониране.

Индивидите и комуните 
са автономни, тоест все-

ки член на комуната е свобо-
ден да я напусне (да разтрог-
не договора с останалите), 
като се освободи от поети-
те ангажименти спрямо тях 
и се лиши от тяхната со-
лидарност и взаимопомощ. 
Същото е валидно както за 
всяка от комуните, така и 
за техните съюзи/федера-
ции.

(Забележка: „властта” 
всъщност престава да бъде 
власт в нейния исторически 
смисъл, когато тя принадле-
жи на всички и когато „мал-
цинството” може да се от-
дели свободно от „мнозин-
ството”, защото липсват 
властници и подвластни, ко-
мандващи и подчинени.)

Социалното равенство 
или премахването на класо-
вото деление в общество-
то е условие за свободата 
на всеки и всяка. Ако разви-
тието на икономическата 
инфраструктура и техно-
логиите не са достигнали 
ниво, позволяващо въвежда-
нето на доброволен и свобо-
ден труд и на разпределение 
на плодовете му според нуж-
дите на населението, това 
ще наложи включването на 
всички годни за обществе-
нополезна работа в трудо-
вите процеси.

Очевидно, първият про-
блем, който революцията 
трябва да реши, е организа-
цията на труда – т. е. на про-
изводството на продукти и 

услуги и разпределението 
им.

Условията на труда и не-
говата продължителност 
се определят от конферен-
циите и конгресите на про-
изводствените и професио-
нални съюзи в зависимост 
от характера и тежест-
та на трудовите задачи в 
различни сектори/клонове 
на обществената икономи-
ка, съобразно решенията за 
темповете на тяхното раз-
витие.

Една от основните функ-
ции на комуналните събра-
ния, респективно на конфе-
ренциите и конгресите на 
комуните, е изработване-
то на планове за производ-
ството и услугите и за раз-
пределението на трудовите 
ресурси на доброволни нача-
ла, както и на плодовете от 
трудовите процеси.

В случай на липса на добро-
волци, разпределението на 
трудовите задачи се реша-
ва на принципа на ротация-
та, съобразен с интелекту-
алните и физическите въз-
можности на тружениците.

Планирането, както и взе-
мането на решения по всич-
ки останали необходими и 
общественополезни дейнос-
ти се извършва отдолу-наго-
ре, съобразно нуждите на ко-
лективите, на всеки член на 
общността и капацитета 
на икономиката в момента.
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На гол тулум – референдум
Изборите са измама. В условия 
на представителна „демокра-
ция” друго не могат да бъдат. 
Списъкът кандидати за власт-
та винаги е един и същ, съста-
вя се от хора, вече притежава-
щи власт, ако не явната поли-
тическа, то далеч по-силната 
икономическа. Наивници и съз-
нателни мерзавци нека си ви-
кат на воля изтърканите ло-
зунги „Който не гласува, да не 
мрънка” и „Който не избира, ос-
тавя друг да избере вместо 
него” – думите им са лъжа. Тък-
мо който е гласувал, той да не 
мрънка, защото неговите из-
браници са поне в парламента, 
ако не в правителството, зна-
чи такъв гласувач има „своето 
представителство” в държав-
ния апарат. И ако мрънка, значи 
признава избора си за калпав, а 
себе си – за глупак. Обратно, 
който е отказал да участва в 
измамата, той има нравстве-
ното право да критикува. Кол-
кото до „друг избира вместо 
теб” – изборите дават на друг 
ДА РЕШАВА вместо теб как да 
живееш. И този „друг”, приви-
легирован да решава съдби, не 
принадлежи към най-добрите 
представители на народа си.

Така „властта на народа”, 
гражданското „влияние върху 
държавата” трае само един 
ден на мандат.

Референдумът, прикачен 
като звънче на свинче към 
представителната уж демо-
крация, е дваж повече измама. 
Първо, защото ПРЯКАТА ДЕ-
МОКРАЦИЯ, тоест истинско-
то „народовластие”, не се из-
черпва с референдуми; второ, 
защото назначен отгоре ре-
ферендум кара хората да се 
главоболят за дертовете на 
т. нар. „елит”, а не да се помъ-
чат да решат кои са техните 
лютиви грижи, за да умуват 
за оправянето им; трето – за-
щото поставените мъчно из-
пълними условия и различни 
уговорки правят резултата 
от референдума едно нищо не 
струващо нещо. Единствени 
властващите в момента мо-
гат да решат какво и колко да 
струва. С други думи – да тъл-
куват резултата както им е 
удобно.

Дали народът на тази наша 
клета страна иска мажори-
тарни избраници? Вижте на-
чалото на статията. Посто-
янно ни предлагат калпава 
стока – и освен избиране на 
„по-малкото зло”, липсват въз-
можности. Грешен избор – 
малкото изпражнение мирише 
също като голямото. Днешни-
те партии имат достатъчно 
„лица”, които да поставят на 
мажоритарен вот, и доста-

тъчно ресурси, за да ги натра-
пят, така че накрая пак пар-
тиите зад марионетните си 
„личности” да заграбят власт-
та. Контрол над избраници-
те не е изход. За небутафорен 
контрол са нужни толкова раз-
вити граждански структури, 
че на дело биха могли сами да 
управляват, вместо да пиле-
ят сили и време да дебнат и 
играят на надлъгване с чинов-
ниците, обръгнали в подобни 
игри.

Но гражданското самоу-
правление е ПРЯКАТА ДЕМО-
КРАЦИЯ, система напълно раз-
лична от представителната 
маска на олигархията. Пряка-
та демокрация означава хо-
рата да приемат решения за 
проблемите си, да формират 
изпълнителни органи за тези 
решения, които органи след 
приключване на задачата си 
се разпускат. В пряката демо-
крация изпълнителните орга-
ни се попълват не с материал 
от политическите сергии; не 
партийни марионетки, а спе-
циалисти заемат длъжности. 
Няма значение дали специалис-
тът е дипломиран, или е „само-
ук майстор” – важното е насе-
лението да има доверие, че ще 
изпълни поставената му зада-
ча точно и качествено. Ако из-
бирателите се излъжат в из-

бора си, процедурата по отзо-
ваване на сгрешения избраник 
е максимално опростена. Пря-
ката демокрация означава на-
личие на такива институции, 
които не заставят хората да 
им се подчиняват насила, за-
щото институциите правят 
онова, което хората са им по-
ръчали. При пряката демокра-
ция всички са избираеми, никой 
не е назначаван от началства, 
понеже няма по-високо начал-
ство от народа.

Естествено, пряката демо-
крация не работи централизи-
рано, а федеративно – и то в 
прекия, буквален смисъл на ду-
мата. В българските условия 
това означава – по общини, ре-
ално независими от никой бю-
рократичен център – нито от 
София, нито от Брюксел, нито 
от Москва или Вашингтон. Об-
щините са зависими само от 
волята на жителите си.

Дали народът на България 
желае задължителното гласу-
ване?

Задължителното гласуване 
само ще увеличи субсидиите 
на партиите, ще направи избо-
рите безкрайно евтини за гру-
пировките, ще заличи граница-
та между понятията „право” 
и „задължение”. Последното е 
особено опасно, от него до де-
виза „Свободата е робство” 

има само една малка крачка. 
Пък и отдавна има категории 
хора, които гласуват по прину-
да – работници в предприятие 
на собственик с партийно по-
кровителство, циганите под 
диктата на тарторите на ге-
тото.

Дали електронното гласу-
ване би подобрило живота ни?

Би улеснило някои процеду-
ри, но отново в условия на пря-
ка демокрация. В рамките на 
сегашната дебело гримирана 
олигархия обаче са основател-
ни опасенията, че то ще се 
превърне в идеално средство 
за контрол над гласоподава-
телите. Освен това е чисто 
технически въпрос, не заслу-
жава да бъде предмет на рефе-
рендум – къде по-важни, прин-
ципни неща минаха без допит-
ване до народа.

В заключение: социалният 
прогрес не се постига с на-
значени и контролирани от 
властта референдуми, лозе-
то иска мотика, а свобода-
та – не екзархия, а Караджа, 
тоест революционни проме-
ни. Повече свобода води до по-
малко власт, и тъкмо за това 
властта, която не страда от 
склонност към самоубийство, 
не ще допусне референдуми по 
същество. •

Николай Теллалов
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ПРОЕКТОПРОГРАМА

Какво искат анархистите?
В случай на недостиг на 

определени продукти и услу-
ги, поради което за даден пе-
риод е невъзможно прилага-
не на принципа „според нуж-
дите”, разпределението се 
извършва по равно, съобра-
зено числеността на семей-
ствата – с предимство за 
децата и болните. Същевре-
менно се вземат решения и 
се отделят ресурси за раз-
ширяване на съответните 
сектори от сферите на про-
изводството и услугите.

Реализацията на тази про-
грама е възможна само чрез 
революция на масите от-
долу. Всяка друга революция 
отгоре – на „авангардите” 
или на „елитите” – е полити-
ческа. Нейният неизбежен 
завършек ще бъде вариант 
на днешното класово обще-
ство със съхранение на дър-
жавността, капитала и про-
изтичащите от тях социал-
ни отношения на гнет и екс-
плоатация на мнозинството 
от малцинството. Модифи-
кацията им няма да промени 
тяхната същност.

Тази революция може да 
победи само като перма-
нентна и планетарна, то-
ест задълбочаваща се и раз-
ширяваща се: – в „дълбочина” 
до унищожение на държава-
та и капитала и в „ширина” 
до обхващане на всички кон-
тиненти. Приоритетно е 

развитието ґ в дълбочина, 
което единствено може да 
послужи като основа и им-
пулс за нейния световен раз-
мах.

II. За реализацията на 
социалната революция е 
необходимо:

• наличието на революцион-
на ситуация, дефинирана в 
броеве 4, 5, 6, 7 от 2015 г. 
на „Свободна мисъл”.

• стихийното, спонтанното 
и/или съзнателното само-
организиране на една кри-
тична маса от V съсловие 
и на отделни представи-
тели от другите социал-
ни слоеве на обществена-
та пирамида, които поради 
идейни, морални или други 
подбуди споделят негови-
те интереси и целите на 
социалната революция.

• провеждането на незабав-
ните революционни мер-
ки предполага „законно” или 
противозаконно самовъо-
ръжаване и въоръжаване на 
всички пълнолетни граж-
дани от двата пола, кои-
то желаят да участват в 
социалната революция. За 
целта ще се отворят всич-
ки оръжейни складове и за-
води и ще се въоръжи „мир-
ното” население на въз-
раст от 16 до 60 години. 
(Разбира се, доброволците 
над тази възраст няма да 
бъдат върнати.)

II. Други неотложни 
революционни мерки (без 
претенции за изчерпателност):

• разпускане на всички видове 
полиции и войскови поделе-
ния с офицерите и разоръжа-
ването им заедно с войни-
ците, чиновниците и граж-
даните, които по време на 
революцията застават на 
страната на държавата и 
на господстващите класи;

• конфискация на всичкото 
налично оръжие и на боепри-
пасите от складовете и во-
енните предприятия;

• свикване на общите събра-
ния на предприятията, на 
кварталите и на комуните 
за въоръжаване на народа и 
създаване на революционни 
бойни групи, колони и корпу-
си за охрана на реда и защи-
та на революцията;

• (структура, изборност и 
отзоваване на военни съве-
ти в тези бойни подразде-
ления, принципи на функцио-
нирането им);

• разпускане на всички бюро-
кратични институции на 
държавата: министерства, 
парламенти, съдилища, за-
твори, общински съвети и 
т. н. (с „приоритет” се полз-
ват репресивните);

• замяна на държавната орга-
низация с анархистическа-
та федерация на комуните;

• наред с избора на комунал-
ни съвети и на делегати за 
конгреси и конференции, об-

щите събрания избират и 
революционни трибунали, 
като ги поставят под кон-
трола на въоръжения народ;

• незабавна конфискация на 
продоволствията и орга-
низация от гражданите за 
гражданите на разпределе-
нието и снабдяването им 
при съдействие на съот-
ветните отдели към кому-
налните съвети;

• експроприация на собстве-
ниците на средствата 
за производство и услуги, 
ползващи наемен труд, с ог-
лед обобществяване на ико-
номиката, премахване на 
паразитизма, експлоатаци-
ята и социалното неравен-
ство;

• замяна на капиталистиче-
ските социално-икономиче-
ски отношения с комунис-
тически (тоест …);

• конфискация на всички дви-
жими и недвижими имуще-
ства, които струват пове-
че от половината от „сред-
ните заплати”, получавани 
от отделния индивид или 
семейство през трудовия 
им стаж (в момента сред-
ната заплата е под 1000 
лева);

• поставяне на конфискува-
ните имущества на разпо-
ложение на социален фонд/
фондове за образование, 
здравеопазване, детски 
надбавки, пенсии и др., под 
надзора на въоръжения на-
род.

Предложение

В нова рубрика на вестника – 
„Към проектопрограмата” – 
да се разгледат:
• проблемът с престъпнос-

тта – организираната, на-
шето мнение и решение 
през революционния период, 
след това и с „битовата”, 
като се внимава с евенту-
алните противоречия меж-
ду материалистическите 
тези (социалната основа на 
проблема) и революционни-
те му решения, които мо-
гат да имат варварски ха-
рактер!!!
Да се посочи мястото му в 

програмата – преди или след 
трибуналите?

Да се разработят всички 
други упоменати в „проекта”, 
но неизяснени понятия:
• какво означава доброволен и 

свободен труд?
• що е общественополезна 

работа?
• комунистически социално-

икономически отношения?
• структура на военните съ-

вети в бойните подразделе-
ния. Принципи на функциони-
рането им. Контрол отдолу, 
изборност и отзоваване на 
членовете им?
Също и всички други въпро-

си, които другарите поставят 
за разискване, с оглед изработ-
ването на програмата за сто-
годишнината от основаване-
то на ФАКБ през 1919 г. •

Г. Константинов
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БЕЗ КАВИЧКИ

Що не е то анархия?
Една от безбройните заблу-
ди, оплели масовото съзна-
ние и отровило индивидуал-
ните умове, е за „анархията” 
като „власт на по-силните”. 
Без държава точно това щяло 
да се случи. Дали обаче е така?

Вземаме за пример държа-
вата, яхнала страната ни, 
България. Поглеждаме и към 
другите страни, които мина-
ват за „нормални държави”. И 
виждаме, че тъкмо в държав-
ността силните са на власт. 
Силни чрез властта и дошли 
на власт, защото са силни по 
някакъв критерий. Силата на 
мускулите и силата на инте-
лекта при това не са най-оп-
ределящи. Може някога да са 
били – в зората на истори-
ята. След възникването на 
държавната организация оба-
че, нито яките ръце, нито 
бръсначът ум водят до вър-
ха на обществената пира-
мида. Тези качества са само 
евентуално известни предим-
ства, нищо повече. В редица 
случаи дори и недостатъци – 
силният физически човек по-
скоро ще бъде привлечен във 
властта като телохранител, 
отколкото като съвладетел, 
а от телохранителя се изис-
ква покорство пред господа-
ря. Дори господарят да умре, 

неговият страж не го насле-
дява задължително, повече по 
изключение. Умният пък, дори 
издигнат, е под постоянното 
подозрение, че ще извърши 
преврат. Затова го държат 
изкъсо. Само с други качества 
може да пробие нагоре, а те 
не са притежание само на го-
лемия ум. Историята и насто-
ящето изобилстват с ограни-
чени, но доста хитри персо-
нажи. Умният ще бъде заста-
вен или да се задоволи с мяс-
тото на съветник без амби-
ции за наследник на господа-
ря, или му хвръква главата, а 
в по-цивилизованото време – 
пропада му кариерата, тупва 
надолу и търпи подигравките 
„като си умен, къде са ти па-
рите?”

Парите, собствеността – 
това е предимството, обик-
новено решаващо. То е израз 
на сила. С него се купуват умо-
ве да слугуват, с него се нае-
мат бицепси, за да пазят. Ку-
пуват се и полезни връзки с 
други „силни”, тези връзки об-
разуват партии в най-широ-
кия смисъл. Партията е про-
тив всички останали, парти-
ята се стреми към властта, 
партията гледа само своето 
канче, а когато надзърта в 
чуждите, то не е с намерение-

то да ги напълни от добрина – 
ще напълни само онези, които 
ще ґ бъдат полезни. Остана-
лите ще опразни или направо 
отнеме. Това е държавата.

Значи, силният наистина 
властва над слабия при дър-
жавността.

Даже в „демократичния” ва-
риант на държавата, населе-
нието не избира властниците 
си, те самите се предлагат и 
получават легитимност, но, 
предлагайки се, не позволяват 
издигане на конкуренти отдо-
лу. Те си ги теглят и подбират 
такива, които са като тях. 
Дори да са „умни”, те не са до-
бронамерени към народа. Ако 
биха били, за 6000 години дър-
жавност, все биха еволюира-
ли към повече „грижа за насе-
лението”. Само че наблюдава-
ме обратното – в древност-
та царете поне са запасвали 
лично меч и са отивали да се 
бият за правото да бъдат те 
собственици на своите роби, 
а не някой друг, вероятно по-
лош към робите. Днес власт-
ниците лично не рискуват, 
пращат други да мрат или 
поне да страдат вместо тях. 
Това е векторът на развитие 
на „силните”.

В нечие възпалено въоб-
ражение навярно държавата 

осигурява издигането само 
на „добрите”, без да гледа про-
изхода им – само по лични ка-
чества. Е, приблизително та-
кава е била практиката в Ос-
манската империя. Това ли 
искат защитниците на дър-
жавността? Османската им-
перия обаче бързо загнива, 
тъкмо защото богаташите 
намират начини да уредят 
потомството си, да заобико-
лят „равния старт”, пък и кол-
ко е равен бил – равно лоялни 
към султана, който утре ще 
прати издигнатия от дъното 
везир на палача, защото го по-
гледнал накриво. Превантив-
но. Или защото е издигнал от 
сиромашията друг, който ще 
бъде още по-верен, докато 
предишният вече се е замо-
гнал и навирил нос.

Какво общо има обаче с 
това анархията, която отри-
ча напълно властта като цен-
ност, като идея, като прак-
тика?

Случва се ситуация на бор-
ба между въоръжени банди за 
монополно управление на да-
дена територия с ресурсите 
ґ, в които влиза и население-
то (работна ръка, данъкопла-
тци, електорат за благопри-
личие, развъдник на войници и 
полицаи), да бъде окачествена 

също като „анархия”. Не, това 
е тъкмо борба за власт, про-
менливо многовластие, хаос и 
произвол. Няма такива неща 
при истинска анархия. Липс-
ва хаос, защото самоинициа-
тивите на населението тво-
рят ред. Липсва произвол, за-
щото всички са ангажирани 
с отбрана и участие в упра-
влението, за произвол е нуж-
на власт – нека и на една бан-
да, която днес е тук, а утре 
е продължила към друг град, а 
подир няколко дни пристига 
друга банда – за да граби и за-
повядва.

Всички тези много думи из-
писах, за да намекна за поре-
ден път на опонентите на 
анархизма, но и на някои неса-
мообразовали се „анархисти”, 
че когато използват терми-
на „анархия”, нека се ПОМЪЧАТ, 
колкото и да е изтощително 
такова усилие за тях, да по-
мислят, че думата означава 
„БЕЗВЛАСТИЕ” с всички произ-
тичащи от това следствия 
като без-насилие, без-прину-
да, без-налагане. С още пове-
че усилие може да си спомнят 
и противоположните неща 
на насилието и принудата – 
и ето тези противоположно-
сти ще означават анархия. •

Шаркан
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Гордостта на данъкоплатеца
Често чуваш, читателю, по-
някога и от собствената си 
уста, следното заявление: 
„Плащам си данъците, значи 
държавата трябва да е на моя 
страна!”

Огромна заблуда.
Държавата е на своя собст-

вена страна. Което на граж-
даните им изглежда като глу-
паво и дори престъпно, е нор-
малният начин, по който ин-
ституциите действат. Пар-
ламент, правителство с ми-
нистерствата му и ръковод-
ството на изпълнителните 
репресивни органи, съдебна 
система – пак орган за наказ-
ване, а не за установяване на 
истината и възстановяване 
на справедливостта, местна 
администрация – всички те 
са напълнени с хора, които гле-
дат собствения си интерес на 
държавни служители и дължат 
лоялност на партии или дру-
ги групировки и лица, които са 
ги уредили с работно място, 
с привилегиите към него, мал-
ки и големи, със сигурна запла-
та и възможности за „доходи 
по второ направление”, с реди-
ца благини. Избираемите лица 
са малцина от цялата държав-
на машина, но даже те не се 
чувстват задължени към изби-
рателите. Останалите са на-

значени, които пък съвсем ни-
как не зависят от така наре-
чените „обикновени граждани”.

Ето тях храним с данъците 
си. С идеята те да се отпла-
щат, като съставят „умни” за-
кони, като ни „пазят” от непри-
ятности, като ни улесняват 
всекидневието и съдействат 
на различни наши полезни ини-
циативи. Тази идея е не прос-
то утопична, тя е нереална. 
Тя е подхранвана и представя-
на като абсолютна истина, че 
„така трябва да бъде”, от про-
пагандата на държавата и кор-
поративните медии, понеже 
по принцип икономическите 
групировки имат полза от дър-
жавността, даже ако не са до-
волни от отделни държавници 
и тяхната политика. Икономи-
ческите групировки – въпрос-
ното често спрягано „задкули-
сие” – не само имат полза, те 
не могат без държавата, ина-
че би им се наложило да харчат 
за частна полиция, подобие на 
законодателство, частни ми-
нистерства, още по-мощни 
пропагандни централи. Логи-
ката на капиталистическата 
надпревара е намаляване на 
разходите – затова държава-
та им е изгодна. Без нея ще се 
наложи много виртуозно да лъ-
жат, че са за „народните инте-

реси”, докато държавата все 
пак успява да изкълчва мозъци-
те на гражданите, че колкото 
и да е калпава, все пак е повече 
на тяхна страна, БИ ТРЯБВА-
ЛО да е на тяхна страна срещу 
бизнес елита.

В действителност държа-
вата е система за лобиране – 
икономическите групировки 
плащат (инвестират) в клю-
чови фигури, в цели правител-
ства и парламентарни групи, 
така че държавата да им раз-
вързва ръцете, да ги пази със 
закони, съдилища, полиция. Ус-
лугите на държавата стру-
ват пари – така че данъците 
върху бизнеса са заплащане за 
реално предоставяни услуги. 
Само с хонорари за лобисти не 
става. Искат се повече сред-
ства – и те се вземат от да-
нъците. Когато народът е по-
обеднял, средствата не дос-
тигат. Те винаги не дости-
гат, защото институциите, 
комисиите, касите и какво 
ли още не са лакоми. Недовол-
ството на народа кара държа-
вата да поостригва данъци и 
от бизнеса, който е спонсор 
и реален, привилегирован кли-
ент на държавата.

Това е положението. От 
него става неразбираемо защо 
ОБИКНОВЕНИ хора се гордеят 

с това, че си плащат данъци-
те. Плащат, за да ги мачкат? 
За да ги държат по опашки? Да 
им късат нервите, да ги огра-
ничават, да им забраняват, да 
ги оставят без защита, но и 
да не им позволяват сами да 
се отбраняват при посега-
телство? Големците могат 
да се гордеят, но поне получа-
ват срещу парите си онова, 
което ги задържа на позиция-
та да са големци. Останалите 
се гордеят с това, че финанси-
рат ковачите на оковите, кои-
то им тежат на краката и на 
ръцете. Гордеят се с това, че 
носят на гърбовете си парази-
ти, при това ги хранят охол-
но – от което товарът само 
се увеличава, гръбнакът почва 
да пращи, появяват се хернии 
и дископатии, а човешкото 
достойнство е толкова сма-
зано, че остава само едно – 
перченето „АЗ ПЛАЩАМ ДА-
НЪЦИ”.

Моля ви се, това прилича 
на повод за спешно посещение 
при психиатър! Макар че, след 
като ви оскубе чувствител-
но, надали ще ви каже нещо, за 
което сами не можете да се 
досетите. Можете, стига да 
не ви е страх. Страх от това, 
че ако признаете, че НЕ ПЛА-
ЩАТЕ, ще привлечете внима-

нието на държавата, а тя не 
обича да не ґ плащат, нищо 
че срещу това плащане не ви 
помага никак, но пък пречи. С 
данъци не се получава дори да 
се откупим, за да не ни зака-
ча! Страх, че ако не се прови-
кнете „ПЛАЩАМ!”, това пак 
може да се прецени като нело-
ялност, а държавата не обича 
нелоялност – има куп закони в 
НК срещу тия, дето не обичат 
държавата.

Има обаче една подроб-
ност – практически не съ-
ществуват хора, които да не 
плащат данъци. От косвени-
те – ДДС, акциз, надценките 
в различни сметки – няма от-
ърваване. Така че гордостта 
е дваж куха – няма пред кого 
да се големеят тия, дето пла-
щат, защото всички биваме 
оскубвани по един или друг на-
чини, а начини държавата е из-
мислила много, наистина мно-
го.

Та нима остава гордостта 
от това, че доброволно пла-
щаме повече от и без това 
отнеманото в полза на изед-
ниците, за да ни вгорчават 
живота?

Откога глупостта и мало-
душието са повод за биене в 
гърдите, българи-юнаци? •

Христо Николов

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Хищната морда на байганювския преход
Костадин Чакъров – навреме-
то интимен политдушепри-
казчик, демек политсъветник 
на Тодор Живков и на маниа-
кално-културтрегерската му 
щерка Людмила – доста от-
кровено споделя пред медии-
те: „Пари и Власт, Власт и 
Пари, ето това е всичко в 
БКП-БСП, приоритетно обсе-
била раздържавяването на це-
лия банков, индустриален и аг-
рарен потенциал на Българ-
ската държава. Основната 
причина за тази моя конста-
тация е, затуй защото цяла-
та икономическа, техноло-
гична, пазарна и стопанска 
информация беше акумулира-
на преди всичко в кадрите на 
БКП-БСП”. Туй знаменателно 
изказване на тодорживков-
ския кадър хвърля обилна 
светлина върху политико-ико-
номическата ситуация в Бъл-
гария, когато фантасмаго-
ричната „масова приватиза-
ция” на иначе може би безко-
ристния комсомолец Жан Ви-
денов и спекулативната „ка-
сова приватизация” на корис-
толюбивия псевдоседесар 
Иван Костов направиха съот-
ветните предварително и 
стриктно предопределени 
тайфи от ВИП-бесепари и се-
десари неизмеримо богати, 
сиреч олигархични капитали-
сти! Служебният премиер от 
1994-95 г. Ренета Инджова 
пак пред медиите почти от-
кровено изтъква: „Ние се опи-
тахме сами себе си да излъ-

жем, че уж сме осъществили 
някакъв преход към свободна 
пазарна икономика, тъй като 
икономическата власт всъщ-
ност премина в субекти, кои-
то имаха водещи позиции и 
преди 10.11.1989 г., а това без 
абсолютно никакво изключе-
ние беше вездесъщата но-
менклатура на бившата вече 
Партия-Държава БКП, тари-
катски преименувала се в 
БСП!” Все в този по същество 
екзистенциален аспект ще 
цитирам и бившия външен ми-
нистър на Република Чехия Ка-
рел Шварценберг: „Комуни-
стите ли? Продължавам да 
им се възхищавам! Най-удиви-
телното е, че тези господа-
другари, които толкова годи-
ни водиха словесни и всякакви 
други битки срещу капитали-
зма, се почувстваха като 
риби във вода именно в усло-
вията на капиталистическа-
та икономическа система. В 
Чехия, България, Русия, бал-
тийските държави те наис-
тина натрупаха огромни бо-
гатства. Агентите на би-
вшите комунистически тай-
ни служби, които притежава-
ха необходимата секретна 
информация, и функционери-
те от върховете на маркс-ле-
нинските йерархии изведнъж 
станаха най-успешните капи-
талисти, станаха милионери 
и милиардери!” В контекста 
на тези знаменателни изказ-
вания е пределно ясна в чия из-
года през последните години 

на тодорживковия режим от 
около 700 фирми на Държавна 
сигурност бяха източени 105 
милиарда долара от държав-
ния бюджет. Съвсем не е за 
чудене как повече от десет 
хиляди BG-милиардери и мили-
онери притежават лични са-
молети и хеликоптери, карат 
лимузини за по 500 000 евро, 
плават с яхти за над 10 мили-
она евро, хайлайфно се емчат 
из екзотичните Малдиви, на-
емайки за частно ползване 
цели острови, за да не бъдат, 
пази боже, обезпокоявани от 
простосмъртните. Финансо-
ви сводки на някои български 
икономисти изтъкват, че в 
България истинските милиар-
дери и мултимилионери са 
1000-1100, ако не се вземат 
предвид най-вече онези с от-
давна отписаните кредити. 
Когато през 1990-та година 
видният криминално-полити-
чески комбинатор Луканов 
беше български премиер, из-
чезнаха яко дим 8 милиарда 
долара от валутния резерв, 
които май че на ужким нито 
едно правителство по време 
на прехода така и не устано-
ви къде са! Несъмнено именно 
такива далавери сътвориха 
финансовия фундамент, връз 
който гнусно издевателски 
се пръкна байганювската оли-
гархическа плутомутрокра-
ция от хищно увълчени, върло 
бандитизирани BG-капитали-
сти! От провежданата пове-
че от 25 години приватиза-

ция, сред която трагикомич-
но се открояваше и такъв ме-
гаидиотизиран феномен като 
работническо-мениджърска-
та, ментарджийска привати-
зация, в държавната хазна ка-
жи-речи уж се акумулираха 7 
милиарда и 400 милиона лева. 
По меродавни данни на някои 
изявени икономисти тези 
приходи несъмнено са били 
минимум над 60 милиарда 
лева, а максимум над 100 ми-
лиарда лева! Тъй че кой знае в 
чии ли бездънно-олигархични 
джобове безследно изчезнаха 
паричните приходи от то-
талната приватизация?! И 
абсолютно никой от управля-
ващите политпроститутки, 
изреждащи се на властовия 
конвейер, не си помръдна и 
малкия пръст, за да разнищи 
този наистина съдбовен за 
страната щекотлив финан-
сов казус! Всъщност БКП-но-
менклатурната банда без-
препятствено-скорострелно 
се превърна в просперираща, 
хард-капиталистическа фор-
мация и нейните арогантно-
олигархични фатмаци, които 
десетилетия наред с фанати-
чен хъс се кълняха в комунис-
тическите идеали, анатемос-
вайки весден капитализма, из-
веднъж крепко го прегърнаха, 
демек: кефски живот, кеф-би-
тие върху златно биде! Из-
вършено бе чудовищно, коло-
сално оплячкосване на дър-
жавно, общинско и коопера-
тивно имущество и финансо-

ви активи в размер на повече 
от 200 милиарда долара и 
този ултрабандитски зулум 
бе наречен „приватизация”! 
Умишлено бяха фалирани хиля-
ди държавни предприятия, 
банки, финансови къщи и фир-
ми, някои от които по съще-
ство пирамиди, и пищно раз-
цъфнаха сякаш от нищото 
над три хиляди кредитни ми-
лионера! Нарочно беше то-
тално унищожена огромната 
част от досиетата на ДС, 
МВР и МНО, а също така и 
стотици тонове документи 
от архивните фондове на 
БКП, ДКМС, БЗНС, ОФ и дър-
жавните банки: „Булбанк”, 
„Балканбанк”, „Минералбанк”, 
Стопанска банка, ТБ „Биохим” 
и т. н., като в тия своеобраз-
ни архивни аутодафета ак-
тивно участваха в бригадир-
ски порядък и стотина екс-
перти-архивисти от специа-
лизираните структури на 
Главно управление „Архиви” 
при МС. Впрочем същото та-
кова вандалско унищожаване 
на документи беше се разра-
зило и по време на шизофре-
ничния „Възродителен процес” 
от 1984-1989 г., макар че то-
гава изгарянето на архиви се 
обособи най-вече в Силис-
тренско, Разградско, Хасков-
ско, Смолянско, Кърджалийско, 
като властта целеше да фал-
шифицира етническия произ-
ход на част от българското 
население. Докато „перестро-

» » » продължава на страница 11
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Трите злини на България
Провинциалната България 
днес стене от три злини, как-
то самата ги определя: безра-
ботица, обезлюдяване, меко 
казано лоша инфраструктура. 
Чак накрая се сещат да кажат, 
че „много апаши плъзнаха”.

Столичната България е не-
доволна от проблеми с ин-
фраструктурата, лошото ка-
чество на административни-
те услуги и корупцията в дър-
жавните институции. И доба-
вят: и дребната престъпност 
вилнее!

Така и двете Българии сти-
гат до съгласие, че на нормал-
ния живот, каквото и да значи 
„нормален”, пречат престъп-
ността и произволът на вла-
стите („не си гледат работа-
та”). Оттук и големи надежди 
възлагат на „реформите”, обе-
щани от партиите, комплек-
тували правителството с 
ценните си „експертни” кадри. 
Отново надежди. Независимо 
колко пъти са оставали излъ-
гани – обещанията винаги са 
лесни.

Според нас, анархистите, 
„престъпност” и „власт” са си-
ноними.

Според нас „кадрите” не ре-
шават; те са роли за изпълне-
ние според сценария, написан 
нейде в „задкулисието”, как-
то е модно да се казва напо-

следък. Кадрите са пълнеж на 
една машина с точно предназ-
начение – и това предназначе-
ние изобщо не е „добруване на 
народа”.

Безработица – не че няма 
какво да се върши, липсва кой 
да плати за извършеното, 
даже когато е наложително и 
крайно необходимо, например 
изграждане или оправяне на 
канализация, разчистване на 
речно корито за предотвра-
тяване на наводнения. Лошо-
то тук е, че и когато има въз-
можност, тоест да понесе съ-
ответните разходи от своя 
залък, населението не бърза 
да се размърда и само да реши 
проблема – то чака институ-
циите „да си свършат работа-
та”. Но работата на институ-
циите е точно такава – да не 
правят нищо без собствен ке-
лепир.

През лятото ни успокоя-
ват, че безработицата нама-
лява. Временното подобрение 
на макроикономическите по-
казатели обаче няма връзка с 
изнемогването на сезонните 
работници, които гледат да 
натрупат нещо за след края 
на наема им като „трудов ре-
сурс”. На всичко отгоре посте-
пенно и неусетно се топят 
всички трудови права, постиг-
нати в жестока борба с рабо-

тодателите и правителства-
та през изминалите два века.

Обезлюдяване – в медиите, 
най-вече електронните, масо-
во се недоумява „накъде са ху-
кнали тези бежанци?” и се смес-
ва с обвинението „не бягат от 
опасност за живота, отиват 
да търсят охолство”. Е, та 
от какво бягат българите от 
България? Все пак не е като в 
Африка или Близкия Изток, къ-
дето стрелят и колят – у нас 
все още предимно чиновници-
те „застрелват” народа с про-
цедури, съдиите изпълнители 
„колят” длъжници, ама уж без-
кръвно, законно.

Корупцията – тя не е „недъг” 
на системата на бюрократич-
ната власт, удобно чучнала се 
върху юрганчето на капитали-
зма (едни ги грее, други задуша-
ва). Самата власт е узаконена 
корупция, а корупцията – начин 
да използваш властта в своя, 
лична или групова, полза.

Нито безработицата, 
нито обезлюдяването, нито 
корупцията ще бъдат „попра-
вени” от т. нар. реформи. Са-
мозваните реформатори се 
тупат в гърдите как ще „оп-
равят” енергетиката, здраве-
опазването, образованието, 
съдебната система, ще пре-
борят корупцията и подобрят 
управлението. Само че цените 

на тока и горивата растат – 
при все свръхпроизводството 
и падащите цени на борсите. 
Здравеопазването се превръ-
ща в лукс, болниците – в заве-
дения на кошмара. Образова-
нието достигна нов рекорд на 
падение, учениците по-често 
посещават фитнес зали от 
библиотеки, включително вир-
туалните. Но пък децата на 
богатите, привилегировани по 
рождение, получават подарък – 
субсидирано от държавата 
обучение в частни училища. 
Съдебната система понача-
ло не е търсачка на истината, 
нито инструмент за въздава-
не на справедливост. Нейното 
предназначение е да наказва 
нарушителите на закона, поне-
же уж всички сме „равни” пред 
него. Как обаче може да сме 
„равни” пред нещо, което е на-
писано от малцинство, в пол-
за на същото малцинство, във 
вреда на мнозинството? Рав-
ни бихме били, ако всенародно 
приемахме всеки закон. Равни 
бихме били, ако избирахме все-
ки съдия пряко, макар и това не 
стига – само недъгавото об-
щество има нужда от чинов-
ници да му сочат кое е добро, а 
кое зло, все едно съвестта не 
ни го казва направо в сърцето.

Боренето на корупцията е 
смешно обещание – властта 

никога не се бори срещу себе 
си. Подобрено управление 
може да се получи само чрез 
пряка демокрация, но тогава 
всички „подобрители” оста-
ват без дебелите си комати 
хляб. С една дума – „рефор-
мите” са отново камуфлаж, 
куха опаковка, начин за изкар-
ване на парламентарния ман-
дат на партийните парази-
ти. Които пак ще се оправда-
ват с „посткомунизъм” така, 
както за оправдания на други 
„недостатъци” ще обвинят 
„дивия капитализъм” – сякаш 
тези две неща могат да съ-
ществуват едновременно на 
едно и също място.

Битовата престъпност, 
както е била, така и ще пре-
бъде – защото взема пример 
от организираната престъп-
ност на върховете, защото 
за доста народ няма друг на-
чин за прехрана и то скром-
на.

Такава е страната ни в мо-
мента. С фон от чалга, пове-
че зрелища по телевизията, 
повече скандали по таблоиди-
те, с дирижирани „протести” 
на стражите на държавата 
за повече права и по-малко 
отговорности, със смешни 
страсти относно светещи 
очи на паметници. •

Шаркан

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Хищната морда на байганювския преход
ечното” изгаряне на архивите 
камуфлираше бандитския на-
чин, по който „другарите-ко-
мунисти” станаха капитали-
сти! Съвсем не случайно в на-
чалото на „перестройката” 
именно „мутрите”, „борците”, 
„застрахователите” и рояк 
престъпни групировки, създа-
дени от ВИП-служители на 
МВР и ДС, де факто замести-
ха тоталитарния репресивен 
апарат и започнаха целесъо-
бразно да тероризират обще-
ството, диференцирано на 
много богати – 3% и бедни и 
артък бедни 97%. Политиче-
ският плурализъм съвсем не 
попречи 85% от българските 
политици да бъдат бивши съ-
трудници на ДС и КГБ! В Бълга-
рия една кохорта от бивши 
партком дейци или техни род-
нини и приятелски кръгове 
държат националния капитал: 
по-малко от 1% от население-
то! Глутници от довчерашни 
ербап атеисти ентусиазира-
но се юрнаха по църкви и мана-
стири, палейки свещи и усърд-
но кръстейки се, тоест пак 
целесъобразно, безогледно 
яко яхнаха светската и рели-
гиозната власт и тъй като 
вече бяха частни работода-
тели, експлоатират зверски 
мравуняка от съвършено ска-
паните, ошашавени, полуглад-
ни тълпи на наемния труд. Те-
зата подбрани ВИП-комуни-
сти да се префасонират в ка-

питалисти целенасочено 
идва от СССР, като в Бълга-
рия първоначално се осъщест-
вява под диригентство на 
отдел „Военен” при ЦК на БКП, 
посредством съветската во-
енна разведка ГРУ. Идеологе-
мата за „перестройка” се пръ-
ква в КГБ-мозъчния тръст, ог-
лавяван от Юрий Андропов, 
още когато товарищ Бреж-
нев се перчи като генерален 
секретар на КПСС. Именно по 
онуй време Горбачов е люби-
мото андропово протеже 
между кадрите, фаворизира-
ни от най-интелигентния че-
кист! В началото на 21-ви век 
Руската олигархия е най-могъ-
щата мафиотизирана струк-
тура в света, компактно при-
ватизирала колосалния фи-
нансов и оръжеен ресурс на 
самосрутилата се Съветска 
империя и същевременно пък 
е кръвно родствена с Българ-
ската олигархична клика, най-
вече поради органично общия 
им болшевикоиден генезис – 
затуй са неразривно препле-
тени като някакви смърдящи 
свински черва! Ако някой наис-
тина си въобразява, че пер-
фектните убийства на таки-
ва видни български перестро-
ечни мафиоти, като Андрей 
Луканов, Николай Колев, Илия 
Павлов, Емил Кюлев, Милко Бо-
нев (Бай Миле) и Стоил Славов 
не са извършени с братското 
съдействие на мафиотизира-
ните свръхокати руски тай-
ни служби, значи е нещо пове-

че от лапнишаран! Явно в 
един щекотлив момент пове-
дението им е оказало твърде 
нелицеприятно за някакви 
специфично-руски икономиче-
ски и стратегически интере-
си.

Твърде многозначително е, 
че десет месеца преди изрит-
ването му от власт, в поред-
ната Докладна записка до По-
литбюро, озаглавена „За роля-
та на новия полителит в усло-
вията на преход към демокра-
ция”, Тодор Живков доста от-
кровено щрихира ракурсите 
на предстоящото Байганюв-
ско преустройство, цити-
райки даже и имената на бъ-
дещия политически и бизнес-
менски хайлайф! В прав текст 
правешкият неподражаем ха-
мелеон апелира към незабав-
но преминаване към пазарна 
икономика или с една дума: 
кестерме напред към капита-
лизъм! Тъй че кадровото му 
шкартиране впоследствие 
явно се дължи на субективна-
та Горбачова антипатия лич-
но към неговата особа, а не 
на кардинални, принципни по-
литически катаклизми. 

Едновремешната комсо-
молска тарторка Станка Шо-
пова – председател на ДКМС 
в периода 1981-1989 г. – е една 
от най-проспериращите биз-
нес-дами в РБ, представлява-
ща интересите и милионите 
на тайнствени руски „инвес-
титори”. Бившата комсомол-
ска пълководка целесъобразно 

бетонира местността „Кам-
чийски пясъци”, която ужким 
бе някаква си законосъобраз-
но защитена територия, но 
съдът – познайте защо! – от-
мени въпросния забранителен 
статут. 

За обикновените генера-
ции от български граждани 
практически остават само 
две реални възможности: не-
сретна емиграция или унизи-
телно, мизерно вегетиране 
в мафиотизираната Българ-
ска държава. По своята същ-
ност BG-олигархията е една 
перфектно злостно органи-
зирана, престъпна мегагру-
пировка, която генерира опе-
ративните политструкту-
ри на БСП, СДС, ДПС, НДСВ, 
ГЕРБ, АТАКА и други такива 
политизвержения. Олигархич-
ната пасмина съвсем умиш-
лено държи преобладаваща-
та част от яко зомбирано-
то българско население с най-
ниски заплати и с най-ниски 
пенсии, дори под екзистенц-
минимума в целия Европей-
ски съюз. От социална гледна 
точка дори някогашните кръ-
вожадни османски нашестве-
ници и последвалите ги ени-
чарско-кърджалийски рециди-
ви буквално бледнеят пред 
съвременния хищнически хай-
дутлук, който веднага подир 
1989 г. постдесетоноемврий-
ските орди от новоизлюпе-
ни олигархични капиталисти 
сътвориха с алчна стръв в 
икономически до кокал опос-

каната РБ. Всъщност ведна-
га след 09.09.1944 г. BG-наро-
дът беше насилствено впрег-
нат в ярема на съветско-ру-
ския болшевишки юрнек, ко-
гато бяха промити мозъци-
те на две поколения българи, 
а тутакси подир 10.11.1989 г. 
ошашавеното българско на-
селение бе натикано в калъ-
па на олигархичния руски ка-
питализъм и не случайно бъл-
гарската олигархична каста 
е огледален образ на руската 
олигархия, която управлява не 
само бизнеса, но също така 
магистратите, политиците 
и журналистите. Туй, че Бъл-
гария е член на НАТО и ЕС, по 
същество няма абсолютно 
никаква стойност! При тази 
безспорно екстремална ситу-
ация изиграният, изнасилен и 
оплячкосан Народ няма абсо-
лютно никаква друга алтер-
натива, освен да се вдигне 
на повсеместна, всенарод-
на Социална Революция! Съв-
сем друг е въпросът, че Рево-
люцията на всяка цена тряб-
ва да бъде АНАРХИСТИЧЕСКА 
по своя характер и целенасо-
ченост, за да бъде сигурно, че 
за сетен път въстаналият 
народ, както впрочем винаги 
се е случвало досега, няма да 
бъде пратен за зелен хайвер! 
И така: На Оръжие, Граждани! 
Нека натикаме Байганювска-
та олигархия там, където 
слънце не огрява! Мир на Ко-
либите, Война на Дворците! •

Марин Караиванов – Макар
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Анархистка литература можете да намерите вече и в книжарница 
„Нисим” на бул. Васил Левски 59 в София на обявените в каталога цени.

Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви и не 
е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и затова 
не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, написани 
грамотно на стандартни машинописни страници – 30 реда 
на страница, 55 знака на ред или набрани на компютър. Всеки 
автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения! 
Ръкописи не се рецензират и не се връщат!
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с а й т  н а  „ С в о б о д н а  м и с ъ л ” :  sm.a-bg.net
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    0896 613 727
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София, ЖК Надежда ,  пощенски к лон 12 2 0 ,  пощенска к у тия 5 9

о т г о в о р е н  р е д а к т о р  А. Ванчев
п р е д п е ч а т н а  п о д г о т о в к а  Свободна мисъл

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

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

1. Читател 10 лв
2. Александър Наков, Перник 10 лв
3. Желязко Радев, Бело поле 20 лв
4. Стефан Попов, Пловдив 20 лв
5. Антон Николов, Благоевград 545 лв

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

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

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

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

era.a-bg.net

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

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2015 

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
•  На 1 юли 1876 г. Берн, Швей-

цария умира руският револю-
ционер и теорeтик на анар-
хизма Михаил Бакунин.

•  На 4 юли 1807 г. е роден из-
вестният италиански рево-
люционер Джузепе Гарибалди.

•  На 5 юли 1905 г. умира френ-
ският анархист и теоретик, 
видният географ Елизе Ре-
клю.

•  На 6 юли 1934 г. в Париж уми-
ра анархистът революцио-
нер, “ба щицата” Нестор Мах-
но.

•  На 6 юли 1837 г. е роден Васил 
Левски в Карлово.

•  На 7 юли 1986 г. в Полски 
Тръмбеш умира анархистът 
Васил Тодоров – Народа, поли-
тически емигрант във Фран-
ция, прекарал дълги години 
във фашистките и болше-
вишки затвори и лагери.

•  На 8 юли 1546 г. умира на кла-
дата реформаторът Жорж 
Вишар.

•  На 11 юли 1903 г. се състои 
конгресът на Петрова нива 
и е взето решение за избух-
ването на Преображенското 
въстание.

•  На 12 юли 1828 г. е роден ру-
ският революционер, фило-
соф, писател и литературен 
критик Николай Гаврилович 
Чернишевски.

• На 13 юли 1789 г. Шарлота 
Корде убива Марат.

• На 14 юли 1793 г. е превзета и 
разрушена Бастилията в Па-
риж.

• На 15 юли 1922 г. в София уми-
ра легендарният анархист 
Петър Ангелов Мазнев - Дас-
кала.

• На 17 юли 1892 г. умира ита-
лианският безвластник Кар-
лос Кафиеро.

• На 18 юли 1936 г. испанските 
фашисти начело с генерал 
Франко организират метеж 
срещу Испанската република.

• На 19 юли 1936 г. започва Ис-
панската гражданска война.

• На 20 юли 1936 г. при превзе-
мането на казармата в Та-
разанас е убит анархистът 
Франсиско Асказо.

• На 26 юли 1887 г. международ-
ният език Есперанто е пред-
ставен публично.

• На 27 юли 1990 г. в гр. Байон, 
Франция умира Диню Петров 
Динев, последният редактор 
на в. “Работническа мисъл”.

• На 30 юли 1950 г. умира анар-
хистът Асен Илиев Христов 
прекарал дълги години в бол-
шевишките концлагери.

• На 31 юли 1906 г. избухва въс-
тание на Кронщадските мо-
ряци.

ИДЕ ЛИ?

Гладни бунтове в САЩ?
Наближат ли избори в САЩ, 
„икономиката” като с магиче-
ска пръчка тръгва да процъф-
тява. След изборите обаче 
благоденствието изчезва за-
едно с ухилените политиче-
ски муцуни от лъскавите пла-
кати и телевизионните ре-
клами. Остават само зъбите 
им.

През януари Обама обяви 
„Сянката на кризата отмина”. 
Може да е отминала, но само 
ония, за които никога не е ид-
вала. Никога. За най-бедните 
в най-богатата страна не-
щата стоят другояче. Броят 
на американците, разчитащи 
на купони за храна, скача поч-
ти двойно от 2007 година на-
сам – от 8,7% до 15% от насе-
лението – 47 милиона души – 
по последните данни за края 
на 2014 г. Този най-добър ин-
дикатор за това има ли, или 
няма криза – броят на хора-
та, които нямат достатъч-
но пари, за да ядат – отдав-
на боде очите на статисти-
ците на „благоденствието” 
и решението беше намерено 
по сталински – премахваме 
купоните от догодина. Няма 
купони, няма бедни хора. Няма 
хора – няма проблем. Голият 

задник на царя ще парадира с 
нови въображаеми розови кю-
лоти.

За хората, които виждат 
с очите си лъсналите сланини 
на величеството, изгледите 
не са розови:

Бунтовете обикновено ви-
наги започват еднакво: кога-
то хората не могат да си поз-
волят храна, предупреждава 
Маргарет Първис, президент 
на най-голямата продовол-
ствена банка в САЩ.

Кевин Макелрой, финан-
сов анализатор от Уайът Ин-
вестмънт Рисърч, се готви:

Готвя себе си и семейство-
то си и няма да ме видите 
сред гладната тълпа, защото 
съм си подготвил портфейл 
за оцеляване и когато настъ-
пи моментът, мога дори да 
спечеля. Не чакайте властите 
да заговорят за този проблем. 
Когато дойде това време, ще 
е станало твърде късно.

… Постоянно купувам зла-
то и сребро, трайни продук-
ти – ориз, консерви, боб, ма-
карони, брашно, сол и пр. Ку-
пувам и семена. Нямаме мно-
го земя, но ако се съхраняват 
правилно, известно време ще 
бъдат жизнеспособни.  Купу-

вам акции от компаниите, до-
биващи скъпоценни метали, 
нефт, суровини – те винаги 
ще бъдат печеливши и ще мо-
гат да се продават.

Причините за гореописа-
ната гладно-„купонна” кар-
тина са прости: това са 
борсаджиите-спекуланти, 
финансовите магнати, де-
цата-чудо в бизнеса и тях-
ната покровителка – държа-
вата, която получава за „ус-
лугите” си лъвския пай от 
печалбите. Вместо „инвес-
тиционните проекти” на 
Кевин Макелрой, ние бихме 
препоръчали на 47-те ми-
лиона американци, които в 
перспектива ще се удвоят и 
утроят, преди да са ги обя-
вили за „излишни”, да се ор-
ганизират по най-подходя-
щия начин, за да се снабдят 
с колтове – калибър 11,45, 
ремингтони и изобщо всич-
ко – горещо или хладно, кое-
то се намира по улиците, в 
магазините и в складовете, 
а след това – в участъците 
и в казармите, за да не бъ-
дат неприятно изненадани, 
когато… „настъпи момен-
тът”. •

СМ


