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Мътната вода 
на българската 
икономика

Анархистко нагазване в блато-
то на „плачевната наука”.

Сириза 
криминализира 
солидарността

„Лявото” гръцко правителство 
прати левите идеи „у лево”.

Тома Пикети: 
капиталът в XXI 
век

Анализ на икономическия бест-
селър на десетилетието.

Президентски 
смешки

Хубаво, ясно, никой не ще да гласу-
ва на „тия избори” – и какво пра-
вим сега?

Жътвата на Ербап 
Реджеп

Султан Реджеп твърдо е решил 
да избави турската демокрация 
от мъките ґ.

ПО СВЕТА И У НАС

Боливия и България
Навсякъде, където на власт 
в Латинска Америка идват 
марксисти, става едно и 
също: режим на държавен ка-
питализъм, изпомпване на 
природни ресурси, раздава-
не на субсидии за вдигане на 
правителствената популяр-
ност, никаква грижа за модер-
низиране на производството 
на потребителски стоки, по-
сле – срив на международните 
цени на изнасяните суровини 

и закономерен провал. Къпе-
щата се в петрол Венецуела 
не сварила да си построи фа-
брики за тоалетна хартия. 
Кокаиновите крале в Боли-
вия, прегърнали внезапно „ле-
вите идеи”, надуват брутния 
вътрешен продукт тройно, а 
миньорите им, които копаят 
в отвратителни условия цинк 
и калай и дишат отрови, по-
тъват в мизерия.
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НЕВРОСЪЮЗ

Има някой за 
връзване по земите 
на франките
Германия не е благополучна 
страна. Доскорошни нейни по-
читатели я обявиха за лоша, 
загнила, малоумна, средище 
на „толерастия” и закърняло 
чувство за самосъхранение.

Някои нейни граждани също 
мислят така. Поради тесно-
гръдие и бедна фантазия, а 
най-вече заради добре поти-
снато чувство за социална 
справедливост, не измислят 
нищо ново. Идеалът им е в ми-
налото.

Набъбва „Движение на граж-
даните на Райха”. Те не призна-
ват сегашната Федератив-
на република (която наисти-

на е доста формално федера-
тивна, анархистите говорим 
за съвсем друга федератив-
ност, не за държавната ґ ими-
тация), съответно нейните 
закони, данъци и вменени на 
населението задължения. До-
тук добре. Антисистемното 
е условие за прогрес. Само че 
позицията „анти” у много иде-
ологии изглежда читава, дока-
то не стане дума за тезиси-
те „про” – тоест какво искат 
да бъде. Какво не искат, туй е 
ясно и споделяно от мнозина.

За „Гражданите на Райха” 
говори само по себе си загла-

СОЛИДАРНОСТ

Политическите 
затворници в Турция
СЕ СЪПРОТИВЛЯВАТ СРЕЩУ ИЗОЛАЦИЯТА, 
МЪЧЕНИЯТА И РЕПРЕСИИТЕ НА ВЛАСТТА

В началото на месец юли тази 
година политическите за-
творници от революционно-
то движение Народен Фронт 
започват мащабна съпроти-
ва срещу изолацията, мъчени-
ята и репресиите, упражнява-
ни върху тях от фашистката 
власт в страната. Въпреки 
опита за преврат и засилени-
те след него репресии, рево-
люционерите не се отказват. 
От средата на месеца съпро-
тивата се разпространява и 
в останалите затвори в Тур-
ция, където има членове на 
движението. На 25 юли в свое 
изявление Дружеството за 
взаимопомощ и подкрепа на 
политическите затворници 

(TAYAD) обявява официално, 
че съпротивата е започнала 
и исканията на революционе-
рите:
1. Директива 45/1, завоевание 

на Голямата смъртна гладна 
стачка, даваща правото на 
политзатворниците да се 
срещат за 10 часа с общо 10 
души всяка седмица, да бъде 
прилагана безусловно.

2. Хронично болните политзат-
ворници да бъдат освободе-
ни.

3. Да бъде премахнато огра-
ничението за получаване на 
книги и периодичен печат.

4. Правото на лечение да бъде 
спазвано.
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

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

Тофлърови отиват по-далече: 
те искат да бракосъчетаят 
властта с прякото участие 
на гражданите в обществе-
ните дела:

Старите възражения сре-
щу пряката демокрация – каз-
ват те – отслабват точно 
в момента, когато възраже-
нията срещу парламентариз-
ма се засилват… Полупряка-
та демокрация е умерен прин-
цип, който може да ни помог-
не… да избегнем Социалната 
революция, с която Тофлърови 
ни плашат, защото щяла… да 
завърши само с още по-голям 
централизъм, осъществен от 
една Супердиктатура!

Приближавайки се на „опас-
но” разстояние до Анархия-
та, Тофлърови продължават: 
Осите на утрешния свят са 
минимални, невидими органи-
зации, представляващи „сплит 
от договори”, съхраняващи ав-
тономията и свободата на ин-
дивида.

Подобни „оси”, в които на-
емничеството е заменено 
със свободния колективизъм, 
са станали възможни и прес-
тават да бъдат „жюлвернов-
ски фантазии”, благодарение 
на предоставените от РР ин-
формационни и комуникацион-
ни средства. В тях мрежи 
като Интернет увеличават 
неимоверно индивидуалните 
и колективните възможности 
за сметка на отслабващата 
власт на централните струк-
тури. Някои наричат този 
тип организации виртуални. 
Ние ги наричаме анархистиче-
ски или свободни, доколкото 
не се самовъзпроизвеждат и 
в тях се влиза и излиза добро-
волно, по собствено решение. 
Те се появяват и изчезват в за-
висимост от нуждите така, 
както в информатиката се 
създават екипи за работа над 
определени проекти, които се 
разформироват след приключ-
ването им, за да се прегрупи-
рат ангажираните в тях око-
ло нови задачи!

Съветникът на президента 
Клинтън – Джереми Рифкин – 
от своя страна се ужасява от 
следствията на почти дока-
заната от него с многоброй-
ни примери „аксиома на Винер” 
за края на труда (включително 
наемния), поради което поте-
гля с „пълен назад”.

Развивайки мисълта си, той 
изобретява „нова роля на дър-
жавата”, която трябва да оз-
наменува поредния „ренесанс” 
на поредната класова цивили-
зация, поникнала върху разгъ-
ващата се РР. Този йеремиев 
Ренесанс (за малко щях да на-
пиша плач) започва със:

- „Супа за бедните”; – Псев-
догрижи за неплатежоспособ-
ните болни; – Мрежа от Мака-
ренковски училища (като това 
в Бойчиновци?) за непълнолет-
ните „маргинални престъпни-
ци”; – Панели и в добавка – за-
твори (и инжекции) за излиш-
ните, както постъпват с… 
бездомните кучета.

И този „философ на промя-
ната” не може да прескочи „ди-
лемата” частен-държавен ка-
питализъм. Той търси реше-
ние на кризата в симбиоза на 
пазара и „новата роля на дър-
жавата”. Рифкин вижда спасе-
нието в горния „манифест” и 
подпомаганата от правител-
ството „социална икономи-
ка”, която няма да бъде нито 
частна, нито държавна, но ще 
съществува в симбиоза с тях. 
За да избегне злокачествения 
кръговрат от диктатура към 
демокрация и обратно, съвет-
никът на американския пре-
зидент по социалните въпро-
си иска брак по сметка меж-
ду държавата и въпросната 
полукомунистическа „социал-
на” икономика. В подобна перс-
пектива обаче или държавата 
ще „неутрализира” комуни-
зма, или обратното. На пър-
вото вече бяхме свидетели в 
1917 г., когато болшевиките 
вдигнаха и взеха търкаляща-
та се по улиците на Петрог-
рад власт.

Противно на него, Дейвид 
Фридман-младши – синът на 
пророка на ултралиберализма 
в САЩ – в книгата си Меха-
низмите на свободата (1973) 
проектира комбинация между 
анархистическото самоупра-
вление и абсолютната власт 
на богатите и свръхбогати-
те собственици върху произ-
водството и разпределение-
то.

За да не завират пръстите 
си в язвите на днешното об-
щество, цитираните автори 
го искат с елити, но социални, 
с бюрократи, но неподкупни, 
с наемници, но добре проте-
жирани и платени, с полиция, 
но милосърдна, с фелдфебел-
щина и войни, но „хуманитар-
ни”, със закони, но справедли-
ви и със затвори, но… прос-
торни и хигиенични.

Отново се сблъскваме с пъл-
ния отказ да се вземат под 
внимание историческото фи-
аско на реформизма и фалира-
лия опит на покойния СССР или 
„народен” Китай и др. бивши и 
настоящи „соц”-страни, вслед-
ствие навлизането на държа-
вата в икономиката и бюрок-
ратизирането на „социалните 
грижи” – от яслите до… погре-
бенията.

От друга страна обаче по-
явата на тези „новаторски 
идеи” на буржоазните мисли-
тели от епохата на незавър-
шената РР (заедно със съз-
дадените от нея средства и 
възможности за обединение, 
координиране и мобилизиране 
на разпокъсаните и същест-
вуващи „в себе си” личен и ко-
лективен опит и познания на 
всеки от нас) са симптома-
тични. Те свидетелстват за 
все по-дълбоко осъзнаване на 
надвисналата опасност над 
системата на наемния труд 
и капитала и на навдигащата 
се буря, която заплашва да по-
гълне йерархията, властта и 
държавата. За да ги съхранят 
колкото може по-дълго, заедно 
с „принципите” и същността 

на класовото общество, но-
вите идеолози от рода на Тоф-
лър, Рифкин или Серийкс пред-
лагат „разширение на елити-
те” и реализацията на една по-
луанархистическа програма, 
с чиято помощ се надяват да 
избегнат… Анархията. Впе-
чатляващо е желанието им 
да ни насочат към идеи (или 
по-скоро илюзии) за създаване 
на хибрид между нея и власт-
та (държавата). Подобен хи-
брид обаче, както и „двувлас-
тието”, не може да бъде жиз-
неспособен. Не по-малко несъс-
тоятелно от него и бременно 
с антагонистична непоноси-
мост е и искането им за бра-
косъчетание на пазарната 
икономика с „полупряката де-
мокрация”. Ако въпреки всич-
ко подобни експерименти ви-
дят бял свят, те могат само 
да увеличат дестабилизация-
та на и без това минираната 
вече социално-икономическа 
и политическа система.

Тогава всяка пеперуда над 
Тихия океан или незначителен 
на пръв поглед вътрешен или 
международен конфликт може 
да предизвика урагана, да от-
прищи стихиите и да запали 
пожарите, изправяйки социал-
ните и интернационалните 
„партньори” един срещу друг в 
смъртоносна схватка.

Изходът от подобна ситу-
ация, ако човешкият род не 
се е изчерпал в меандрите на 
историята, по дълбокото ни 
убеждение, не може да бъде 
друг, освен АНАРХОКОМУ-
НИСТИЧЕСКИ.

Все в духа на същата бла-
гонамереност, всевъзможни-
те полусоциолози, полуфилосо-
фи, полукритици и полуаполо-
гети на съвременното амери-
канско или изобщо пазарно-де-
мократично общество подка-
нят „просветените” елити да 
се откажат от абсолютизма 
си и да разширят демокрация-
та, да преустроят старите 
институции и принципи, пре-
ди задълбочаващото се разла-
гане на съществуващите по-
литически системи да е изка-
рало на улицата марширува-
щите деспотични сили, които 
ще направят невъзможен мир-
ния преход към демокрацията 
на XXI век! („Новата цивилиза-
ция”, стр. 127 от българското 
издание)

Като повтарят много-
кратно този рефрен, „новите 
мислители” на залязващия ка-
питализъм ни отклоняват от 
действителната алтерна-
тива, пред която роботрон-
ната революция изправя чо-
вечеството: СУПЕРДИКТАТУ-
РА или СОЦИАЛНА РЕВОЛЮ-
ЦИЯ!

Същевременно, те отбяг-
ват да развият мисълта си 
до логическия ґ завършек и не 
отговарят на въпроса докъде 
може да доведе подобно „заци-
кляне”: Демокрация-Диктату-
ра в посока на заплашително 
нарастващите централизъм 
и самодържавие, след като в 
предишните си книги, както 
и в цели глави и параграфи от 

„Новата цивилизация” или „Кра-
ят на труда”, са употребили 
цели кофи с мастило, красно-
речие и интелектуална енер-
гия, за да ни убедят, че точ-
но тези елементи на „социа-
лизма” го погребаха, въпреки 
неговата „супердиктатура”?

Като напомнят за повсе-
местното неодобрение, раз-
очарование и гняв към парла-
ментите и правителствата 
в капиталистическото обще-
ство, „новите енциклопедис-
ти” изтръпват пред възмож-
ността от прерастването 
им във фанатична ярост и ни 
изправят отново и отново 
пред избора: ДИКТАТУРА или 
ДЕМОКРАЦИЯ?

„Алтернативата” е фал-
шива! Историческият опит 
на диктатурата в наше вре-
ме – нацистка, фашизоидна 
или болшевишка – показа, че 
тя не може да бъде алтерна-
тива. Тя е по-скоро задънена 
улица, в която държавата тър-
пи поредния си крах и завърш-
ва с връщане към демокрация-
та с целия безсмислен, болез-
нен и безизходен кръговрат.

Диктатурата, както и де-
мокрацията, имат само една 
действителна, истинска ал-
тернатива и тя е АНАРХИЯ-
ТА. В епохата на РР, евентуал-
ното ускорение на кръговото 
движение в тези две форми 
на държавността все пове-
че ще ги превръща в преддве-
рие на анархията, тъй като, в 
крайна сметка, само тя е ре-
шение на изострените от РР 
до непоносимост проблеми и 
противоречия на днешното 
общество!

Всеки изход от множество-
то конкретни конфликти ще 
бъде само временен.

Епичният двубой, който 
се очертава на фона на РР, 
може да завърши само с тър-
жеството на анархията над 
държавата.

Дори когато държавите (и 
държавниците) прогният на-
пълно обаче, те едва ли ще 
влязат сами в историческа-
та гробница, ако не им се по-
могне да го сторят. Затова 
ние пледираме за необходи-
мостта от създаване на ТЕ-
ОРИЯ НА РАЗРУШЕНИЕТО НА 
ДЪРЖАВАТА. Тя е неделима 
част от теорията на Соци-
алната революция.

Днешното затишие на бор-
бите срещу собствеността, 
йерархията, властта и държа-
вата е затишие пред буря.

Основание за тази ни уве-
реност са икономическите, 
политическите и социални-
те процеси, явления, проти-
воречия и напрежения в днеш-
ното общество, които РР до-
вежда до „критичната им 
маса”.

Глобализацията на икономи-
ката и пазарите, телекомуни-
кациите и Интернет, свръх-
звуковите самолети и раке-
тите, които скъсяват раз-
стоянията и настройват чо-
вечеството на една и съща 
„вълна” и още безброй преки и 
косвени влияния и резултати 

от РР, част от които изброя-
ваме по-долу, правят днешни-
те организации негодни и не-
отговарящи на нуждите му. Те 
ерозират идеите, върху кои-
то се крепи старият свят. 
Все по-категорично се призна-
ва, че марксизмът, екзистен-
циализмът и либерализмът на 
Хайек са мъртви и за лъкату-
шенето между Кейнс и Фрид-
ман остава все по-тясно поле 
за маневриране.

Това засилва необходимост-
та от радикално скъсване с 
досегашните принципи, мето-
ди и средства за управление 
на обществените дела.

Вследствие на научно-тех-
ническата революция капита-
лизмът с неговите „атрибути 
и цимент” се разлага, дегра-
дира и дегенерира. РР ерози-
ра държавата и я превръща в 
„най-слабото звено” на „най-
добрата от всички възмож-
ни” политически и социално-
икономически системи.

Роботронната революция 
съкращава пролетариата ко-
личествено, но заедно с него 
осъжда печалбите и капита-
ла на сублимиране. Мястото 
на двете класи се заема от 
милиарден лумпен пролета-
риат.

С изчезването на наем-
ния труд и експлоатацията, 
държавата става все по-не-
уместна и все по-вредна със 
стремежа си да монополизира 
информационните потоци. По-
следният смисъл на нейното 
съществуване остава насили-
ето и варварството на жела-
ещите да съхранят анахронич-
ния свят на привилегии, пара-
зитизъм и господство.

Властта става все по-не-
годна (и скъпо струваща) като 
метод и средство за решение 
на комплексните проблеми на 
преобразяваното от РР обще-
ство.

Автоматизацията и робо-
тизацията на чиновническия 
труд осъжда бюрокрацията 
на изчезване. Заедно с нея, йе-
рархическата пирамида ста-
ва все по-плоска, понеже бро-
ят на йерархическите нива 
клони към нула.

Процесите на автоматиза-
ция и поемането на много от 
дейностите на администра-
цията и другите държавни ин-
ституции от компютри и ро-
боти започват да предизвик-
ват „обезлюдяване” на етажи-
те на държавната пирамида, 
което по нищо не отстъпва 
на това в индустриалните 
предприятия и останалите 
стопански единици. Резулта-
тът, особено ако „пазарните 
принципи” нахлуят безпре-
пятствено и в държавната 
сфера, е още по-голяма без-
работица, понижаване на по-
купателната способност на 
населението, вливане на нови 
милиони съкратени и уволне-
ни дребни и средни чиновни-
ци в растящите кохорти на 
лумпенпролетариата и бло-
киране на пазарния механи-
зъм. •

(следва)
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Колко отчаян трябва да си, 
за да искаш приватизация – да 
се върне старият чорбаджия, 
който ти е съдирал кожата!? 
И това защото новият чор-
баджия, „социалната държава”, 
те е хвърлила на произвола.

Колко трябва да си закъсал, 
за да протестираш срещу еко-
логични ограничения, които 
ще погубят децата ти бавно 
в утрешните дни, защото в 
днешния ден същите деца бук-
вално ще умрат от глад зара-
ди тези ограничения!?

За сравнение, тъкмо по по-
вод на септемврийски „свет-
ли дати” като 9.IХ.1944, какво 
направиха българските марк-
систки властници? Спрямо 
царството наистина вдигна-
ха и промишленост, и селско 
стопанство, и образование, 
и здравеопазване. Бълваха по-
требителски стоки на ниво-
то на сегашната китайска 
ширпотреба… и дишаха пра-
ха на западните страни по 
благосъстояние на работни-
ческата класа, на думи тре-
тирана като „хегемон”, като 
„управляваща”, но на дело екс-
плоатирана от държавата – 
собственост и инструмент 
на ЦК на Партията, филиал на 

КПСС. После настъпи обрат, 
партийците станаха капита-
листи с членска книжка от „со-
циалистическа партия” или уж 
опозиционери, но с отчетли-
во партийно или комсомолско 
минало. И нарязаха предприя-
тията на скрап. 80% от насе-
лението не може да се справи 
с непредвидени разходи, жи-
вее на минимума, но кормчия-
та на държавата сочи с пръст 
пътуващите 80 000 граждани 
до Гърция за уикенда. Само че 
това е 1/90 от българските 
граждани. Две трети от тях 
никога не са пътували в чуж-
бина – не им е по джоба. Пъту-
ват обаче всеки ден от Ме-
здра, от Пазарджик, от Ихти-

ман и Самоков, от Годеч и Дуп-
ница – към София, където още 
има работа, защото по родни-
те им места предприятията 
вече ги няма.

При все тази картинка, се 
намират персонажи, които, 
подобно на мерзавеца Силвио 
Берлускони, поглеждат през 
прозореца на апартамента, 
виждат скъпите коли на съсе-
дите си в квартала (Берлуско-
ни вижда яхти от балкона на 
вилата си), след което самоу-
верено казват: о, българинът 
наистина живее добре!

Със сигурност има и таки-
ва в Боливия, които внушават 
на миньорите, че животът е 
весел и прекрасен. За повече 

убедителност пращат поли-
ция да постреля.

Сякаш „левите” правител-
ства нарочно правят всичко 
възможно, за да отвратят хо-
рата от самата дума социа-
лизъм. Лашкането от частен 
към държавен капитализъм 
е удобна маневра за обърква-
не на онеправданите. При ча-
стника ще писнат за нацио-
нализация, под държавното уп-
равление или нехаене ще поис-
кат приватизация. В това се 
състои основното престъп-
ление на марксистите срещу 
човечеството – задънват с 
лъжи изхода от концлагера на 
капитализма, народите се лу-
тат между оградите от бод-

лива тел от едни табелки към 
други.

Слабото утешение е, че 
поне един от управляващата 
боливийска банда си плати – 
миньорите пребиха зам. ми-
нистъра на вътрешните рабо-
ти. Властта обаче продължа-
ва да „води по точки”, цинично 
казано – не само с неколцина-
та убити работници, но и с де-
сетките, стотици хиляди сма-
зани живота на още живите.

В милата ни майковина оба-
че и толкова липсва – гинат 
бачкатори, не работодатели. 
Мизерстват граждани, а ми-
нистри, техни заместници и 
прослойката облажени покрай 
„елита” стават все по-безоч-
ливи.

Трупат се фъшкии в Авгие-
вите обори, а зад бента няма 
достатъчно количество от 
водата на гнева, която да от-
мие мръсотията.

Страхът е силен, безна-
деждността огромна.

Толкова по-жесток ще е бун-
тът на отчаяните, за съжале-
ние без изгледи да реши нещо, 
защото ще е именно конвулсия 
на притиснатите в ъгъла, а не 
осъзнато действие на желае-
щите свобода за себе си и за 
всички. •

Шаркан

ПО СВЕТА И У НАС

Боливия и България
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„Левите“ правителства 
нарочно правят всичко 
възможно, за да отвратят 
хората от самата дума 
социализъм

вието им, както и основни-
ят им вътрешен спор – дали 
Райхът им се простира в 
границите от 1937 или от 
1871 г.

В съответствие с убеж-
денията си, „гражданите” не 
плащат данъци (браво, така 
трябва), при което влизат 
в конфликт с властите, а 
властта винаги е чувстви-
телна по въпроса неплатен 
рекет. Последният сблъсък 
завърши с прострелване на 
един от райхсбюргерите 
при опит да бъде изселен от 
дома му заради дългове към 
банката и бюджета на дър-
жавата. „Гражданинът” пока-
зал кураж и извадил газов ре-
волвер, при което отнесъл 
четири куршума (които ще 
го накарат да плати, когато 
го излекуват).

На какво друго е разчитал?
Въпросите в описаната 

задачка обаче са други.
Първо, колко луд трябва да 

си, за да живееш в измислена 
от теб ДЪРЖАВА (а не при-
мерно комуна на наистина 
свободни хора), доказала се 
като лош вариант?

Второ, колко страхлива 
трябва да е държавата, за 
да прати ДВЕСТА командоси 
срещу тип, който е за психи-
атрия? А сега вече и семей-
ството му е за лудницата 
след разигралото се зрели-
ще.

Трето, колко трябва да 
си алчен, та заради кирливи 
4000 евро да направиш рекла-
ма на идиоти, чиято смелост 
олеква и кънти на кухо пред-
вид жалките им „идеали”?

По въпроса за алчността 
има подсказка: Бундесбанк 
съвсем без майтап настоя-
ва правителството да вди-
гне пенсионната възраст на 
69 години.

При това положение ще се 
пръкнат не само „райхсбюрге-
ри”, но и нибелунги с претен-
ции към германска терито-
рия!

От друга страна, реклама-
та именно на такива мании е 
прекрасно средство за заба-
вяне на истинска съпротива 
за солидарна икономика и пря-
ка демокрация.

Мигрантското плашило не 
може се справи с всичко. 

Все пак зад тънките смет-
ки на властта пак прозира 
едно и също – страх и алч-
ност. Лоша комбинация, коя-
то дава лоши плодове: гер-
манците избират по-силна 
държавност, тоест произ-
вол на капитала над себе си, 
пред възможността да пое-
мат пътя на освобождение-
то.

На запад от Рая (и Райха)

През по-миналия век един по-
литик на име Дизраели, опис-
вайки бедните и богатите в 
своята страна, възкликнал: 
това са два различни народа!

И е бил прав.
В днешна Франция това е 

все по-отчетливо и по-бук-
вално.

Поканените преди за въз-
становяване на страната от 
военната разруха араби си 
свършиха работата, но няма-
ше къде да се завърнат, коло-
ниите станаха самостоятел-
ни и имат достатъчно свои 
проблеми. Пришълците оста-
наха пришълци, даже и роде-
ни вече във Франция. Избута-
ха ги в гета и бетонираха по-
ложението им на социалното 
дъно.

В същото време ги упреква-
ха, че „не се интегрират”. Няма 
такова нещо. Африканците, 
араби и чернокожи от бивши-
те вече френски колонии ИДЕ-
АЛНО се интегрираха на мяс-
тото на чисто френския про-
летариат от края на ХІХ и на-
чалото на ХХ век. Нямаха друг 
избор, а и не им беше предназ-
начението за друго според 
френската държава.

И сега, с началото на пре-
зидентската кампания в ро-
дината на гилотините, ста-
ва все по-ясно целта на ак-
тивното мероприятие „бе-
жанска/миграционна криза”. 

Издайникът е експрезиден-
тът Саркози. Бивш вътре-
шен министър. Приписват 
му „справяне” с количество-
то жертви при ПТП, бил успял 
да ги намали. Та в стремежа 
си пак да се овласти, Никола 
се опитва да прави сечено на 
дамата Мари льо Пен, провъз-
гласявайки своя предизборна 
платформа. Тази платформа 
разкрива смисъла на „битка-
та срещу тероризма”. Под-
робностите са широко рекла-
мирани в интернет, накрат-
ко: увеличена работна седми-
ца, намалени заплати и помо-
щи за безработица, висока 
пенсионна възраст, ниски да-
нъци за корпорациите и уве-
личени наказания и репресив-
ни пълномощия на държавата. 
Това е на фона на роботизира-
щото се производство и ус-
луги.

Това искали европолитици-
те и евробюрократите. По-
вече власт и по-покорно насе-
ление. Заради това създадоха 
проблема „мигрантска криза”, 

сега геройски ще го решават 
чрез рестриктивни мерки 
срещу цялото подвластно им 
общество, а то бурно ще ап-
лодира благородните си спа-
сители и даже ще ги пришпор-
ва да са по-твърдоръки.

Образът на външния враг 
от Студената война вече не 
върши работа, затова го за-
местват с по-лошия – вътре-
шен, но вносен, пета колона 
на исляма. А ислямът, понеже 
е лош, прави християнство-
то добро и нуждаещо се от 
„възраждане”, тоест ревизия 
на Ренесанса, направил Евро-
па водеща именно на вълната 
освобождаване от религиоз-
ната диктатура на Средни-
те векове. В този смисъл е и 
канонизирането за католиче-
ска светица на една личност, 
прославила се с учредени от 
нея в Индия „домове за умира-
не”. Попълнение за компания-
та светци, в които има бук-
вално всякаква сган.

В този нов стар фашизъм 
ролята на лошите виновници 
за абсолютно всичко се пада 
на мюсюлманите. Изборът е 
обясним – евреите вече е не-
удобно да бъдат използвани, 
пък и вече могат да хапят със 
зъбите на собствената си 
парафашистка държава.

В този смисъл маргинал-
ният призрак на нов герман-
ски райх чудесно се съчетава 
с едно реанимирано френско 
Виши. •

Васил Арапов

НЕВРОСЪЮЗ

Има някой за връзване по земите на франките
» » » продължава от страница 1

Това искат еврократите – повече 
власт и по-покорно население
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5. Да бъде прекратено интер-
нирането на политзатворни-
ци.

6. Да бъде премахнато ограни-
чението за броя на вещите в 
килиите.

В началото на съпротивата 
политическите затворници 
изразяваха протеста си с уда-
ри по вратите и решетките 
на килиите и скандиране на 
лозунги. На места са проведе-
ни и седящи стачки в дворо-
вете на затворите и залите 
за свиждане. Към тези стачки 
се присъединяват и близки на 
затворниците. Фашистката 
власт, която води война сре-
щу народа, както винаги от-
връща на съпротивата с ре-
пресии и насилие. В края на ме-
сец юли десетки политически 
затворници са интернирани 
в изолационните затвори в 
град Одрин и Текирдаа в за-
падната част на страната.

По време на тези дълги пъ-
тувания от единия до другия 
край на страната революцио-
нерите са подлагани на мъче-
ния и унижения. Не получават 
вода и храна, а дишането в 
тесните бронирани автомо-
били на съдебната охрана е 
почти невъзможно. Освен ин-
тернирането властта при-

бягва и към друга мярка – на-
силственото вкарване в т. 
нар. „сюнгерни стаи” – звуко-
изолирани килии, в които се 
подлагат на психически и фи-
зически изтезания – бой, за-
ливане със студена вода и др. 
В „сюнгерни стаи” са инквизи-
рани душевно болни хора в на-
чалото на миналия век в пси-
хиатричните клиники в САЩ. 
След като доказват своята 
„ефективност”, те започват 
да се прилагат и срещу по-
литическите затворници в 
страната.

Въпреки жестокостта на 
олигархията, политическите 
затворници продължават съ-
противата. От началото на 
месеца тя придобива нови из-
мерения – революционерите 
започват да палят огньове в 
килиите. Тази крайна форма 
на протест, при която има 
повишен риск за самите тях, 
е провокирана от непрестан-
ните репресии и мъчения. 
Първи такава акция провеж-
дат революционерките от 
женския затвор в Истанбул, 
които палят общите килии 
на 1 август. Избухва пожар, 
който е потушен от мест-
ната пожарна, без сериозно 
пострадали. Акцията привли-
ча вниманието на обществе-
ността и дори на онези, кои-
то не подозират, че има в за-

творите има акции на съпро-
тива. В нощта на 1 срещу 2 
август политзатворничките 
са интернирани в концлагера 
край истанбулското предгра-
дие Силиври, където са жес-
токо изтезавани в продъл-
жение на повече от 48 часа. 
Акции с подпалване на килии-
те се провеждат и в женски-
те затвори в град Синджан, 
област Анкара и Шакран, об-
ласт Измир, изолационните 
затвори в Текирдаа, в Одрин и 
град Кюркчюлер, област Ада-
на.

От писмата на политиче-
ските затворници се разби-
ра, че освен вече въведени-
те ограничения и репресии се 
предвижда да бъде забранено 
и изпращането на писма. По 
този начин олигархията цели 
да прекъсне контактите с 
външния свят и оповестява-
нето на репресиите.

Революционерите са убе-
дени в своята победа, тъй 
като не за първи път поемат 
по трънливия път на бор-
бата зад високите бетон-
ни стени на затворите. Със 
смъртните гладни стачки 
от 1984 г., когато в съпроти-
вата срещу нечовешките из-
тезания на военната хунта 
и плановете за въвеждане на 
затворническа униформа за-
гиват 4-ма революционери, 

със съпротивата от 1996 г., 
когато олигархията се опит-
ва да вкара насила политиче-
ските затворници в изола-
ционните затвори, наречени 
„бетонни ковчези”, с Голяма-
та смъртна гладна стачка, 
продължила от 2000 до 2007 
година, която е без аналог в 
историята на революционни-
те борби по света, с която 
революционерите се проти-
вопоставят на изолационни-
те затвори, в които са вка-
рани насила след клането от 
19 декември 2000 година, по-
литическите затворници от 
Народен фронт нееднократ-
но доказват, че тяхната воля 
е по-силна от тази на врага. 
Със своята съпротива и не-
преклонност пред репресии-
те те провалят плановете 
на фашизма в Турция да зали-
чи завинаги революционните 
идеи от земите на Анадола и 
Кюрдистан.

Днес фашистката власт 
в Турция в лицето на Ердоган 
извършва погром срещу на-
рода, целящ да застави все-
ки, който не мисли като него, 
да му се подчини. В тази вой-
на срещу народа, потопила в 
кръв цялата страна, на при-
цел са и политическите за-
творници. Ердоган много до-
бре знае, че ако успее да ги 
сломи, ще успее да подчини 

и целия народ. Ето защо съ-
противата на революционе-
рите в затворите е от огро-
мно значение за бъдещето на 
борбата в Турция. Както вече 
споменахме, и преди много 
пъти се опитваха да ги сло-
мят, всеки път се проваля-
ха и си тръгваха от бойното 
поле победени. Всички тези 
победи нямаше да бъдат въз-
можни обаче, ако народите 
на Турция и тези по света не 
се бяха застъпили за полити-
ческите затворници. Затова 
дълг на всеки човек, който е 
срещу капитализма, фашизма 
и империализма, е да подкре-
пи съпротивата на полити-
ческите затворници на Наро-
ден фронт в Турция.

На този етап всеки, жела-
ещ да изрази солидарността 
си с политическите затвор-
ници, може да изпрати писмо, 
или обръщение адресирано до 
тях, на екипа на сайта „Гла-
сът на Борбата” на имейл ад-
рес: info.borbata@yandex.com. 
Новини от съпротивата в за-
творите ще бъдат публику-
вани на сайта: borbata.16mb.
com. Екипът на сайта се анга-
жира писмата да достигнат 
до политическите затворни-
ци и до техните другари на 
свобода. •

Народен фронт
Турция

СОЛИДАРНОСТ

Политическите затворници в Турция
СЕ С ЪПРОТИВЛ ЯВАТ СРЕЩУ ИЗОЛ АЦИЯТА ,  М ЪЧЕНИЯТА И РЕПРЕСИИТЕ НА ВЛ АСТ ТА
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БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Нагазване в мътната вода на икономиката
Преди да нагазим в тази „де-
ликатна” сфера, трябва да ка-
жем, че данните, с които бо-
равим, са от различни източ-
ници и се различават същест-
вено, за да не кажем чудовищ-
но. Защо е така, ще оставим 
всеки сам да отсъди. Затова 
ще ги използваме само ориен-
тировъчно, със съзнанието, 
че са негодни за по-точни ана-
лизи и прогнози.

Какво представлява днеш-
ната българска икономика в 
цифри? Твърдят, че в 2013 го-
дина „нашият номинален” БВП 
(брутен вътрешен продукт) 
е бил около 50 милиарда дола-
ра или по 7500 долара на „сре-
ден човек”. В проценти от 
18-трилионния БВП на ЕС той 
е между 0,2% и 0,3% от него, 
тоест при население около 
1/70 от това на „съюза” (или 
70 пъти по-малко), българска-
та икономика създава БВП от 
300 до 500 пъти по-малък от 
„съюзния” или на глава от на-
селението 4 до 7 пъти по-ма-
лък от „средно падащия се” на 
една „средна съюзна глава”.

Ако приемем тези данни 
за основа на съжденията ни, 
за едно четиричленно семей-
ство с двама работещи и две 
деца получаваме, че нему се 
падат годишно 30 000 дола-
ра или по 2500 месечно. При 

„средна заплата” (по-долу ще 
разгледаме по-отблизо тези 
„осреднени” понятия) от 400 
долара per capita, двамата 
трудещи се бачкатори ще 
„получат” 800 долара месеч-
но или 10 000 годишно, което 
е около 1/3 от „полагащата” 
им се част от „брутните” 
30 000. Тъй като на заплата 
е около 90% от работната 
сила, за останалите 10% ос-
тават 2/3 от въпросния БВП. 
Каква част получават 1% от 
най-богатите „българи” дан-
ни няма и ще бъде трудно да 
я определим, макар и косве-
но, защото доходите на тези 
„честни частници” (според 
проникнали в пресата сведе-
ния те са 5-6 милиардери и 
около 10 000 милионери) са 
строго охранявана държавна, 
банкова, търговска и пр. тай-
на, защитена и от „закона за 
личните данни”. И така, грубо 
казано, 1/3 от БВП „се пада” 
на 90% от гражданите, а ос-
таналите 2/3 – или 35 мили-
арда долара – на горните 10%.

Един от важните елемен-
ти в социалната икономика 
е „кривата на разпределение 
на доходите”. За наемните 
работници и служители, оп-
ределящи за доходите са за-
платите им. Вместо детайл-
ното им представяне по про-

фесии, региони, пол и т. н., ка-
зионните статистици и уче-
ни обикновено си служат с т. 
нар. средна заплата. При оп-
ределянето ґ изключват до-
ходите на частните банке-
ри, индустриалци, търговци, 
предприемачи и пр., които, 
както видяхме, обсебват лъв-
ския дял от „националния до-
ход” и така укриват действи-
телното социално неравен-
ство. Уместно е да отбеле-
жим, че макар и сред най-бе-
дните, по своята форма на-
шата „крива на разпределе-
ние на доходите” може да се 
сравнява с тази на страните 
с най-ярко социално неравен-
ство. Но това, както ще ви-
дим, е само половин беда.

„Средната заплата” у нас 
през последната 2015 годи-
на и обещанията за текуща-
та 2016, според различни из-
точници се движи между 400 
и 450 евро, а според „покупа-
телната способност” сти-
гала до 750-800 евро. Всич-
ко това, разбира се, не значи 
нищо, защото:
• За да я изчислят, събират 

в „представителната из-
вадка” заплатите на наем-
ните работници и служи-
тели от най-ниско плате-
ните производства и услу-
ги, както и от най-бедни-

те региони, със заплатите 
на директори на предприя-
тия, управители на банки, 
висши държавни функцио-
нери и прочее паразити и 
след като ги сумират на-
мират „средно-аритме-
тичната заплата”. Шме-
керията е известна като 
анекдота – всички ядат 
пуйка със зеле, след като 
са събрали в едно тези, 
които ядат зеле, с папка-
щите пуйки и ги разделят 
„по равно”.

• А когато изчисляват „пари-
тета”, се абстрахират от 
качеството на живота, на 
първо място на хранител-
ните продукти, на здраве-
опазването, на „общест-
вения” транспорт и т. н. 
„Инспекторите”, които са 
сред най-корумпираните 
чиновници, представят 
почти идилична картина и 
никога не казват, че ядем 
боклуци, които дори кло-
шарите в богатите евро-
пейски страни не биха кон-
сумирали, че здравните ус-
луги и болничните заведе-
ния за плебса приличат по-
скоро на „грижите” в мор-
гите, че транспортът от-
нема часове от всеки ден и 
т. н., и т. н., което съвкуп-
но ни поставя на послед-

но място по продължител-
ност на живота и „на пър-
во място” по смъртоносни 
болести като рак, инсул-
ти, инфаркти и др.

• Статистиката и използ-
ваните методи на изчис-
ления не разкриват колко 
процента от наемните ра-
ботници са под „средната 
заплата” и колко от пенси-
онерите и безработните 
живеят с „доходи” под „пра-
га на бедността”. Така кла-
совите разслоения се мас-
кират с „осредняванията”, 
„данните” фалшифицират 
социалната картина, скри-
ват мизерията и разкрася-
ват ужаса, в който преми-
нава ежедневното вегети-
ране на по-голямата част 
от 6-7 милионното населе-
ние на страната „членка на 
ЕС” България.

• Професионалните полити-
чески мошеници, окупирали 
обществената и медийна-
та сцена, не се изморяват 
да обещават на „бачкато-
риата”, че в рамките на 
„800 дни” или „до 2020 го-
дина” ще се приближи до 
„средното ниво на Съюза” 
при условие, че се труди 
като колегите си от „раз-
витите страни”…
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Нагазване в мътната вода на икономиката
• Началството реве като 

заклано, че всяко покачване 
на минималните заплати и 
осигуровки ще го разори и 
принуди да влезе в „сива-
та икономика”. С неговите 
„тези” са съгласни и дру-
гите две компоненти на 
тристранната комисия – 
държавната и синдикална-
та бюрокрация – която се 
е самонатоварила с „регу-
лирането на социалните 
отношения” в РБ. У нас в 
тази институция участ-
ват три страни, докато 
нормално би било да са 
две, защото интересите 
на държавата и капитала 
са идентични, но и две да 
са, това не би променило 
нищо, след като интере-
сите на експлоатираните 
и нищите се „защитават” 
от корумпирани синдикал-
ни бюрократи, чиито до-
ходи и заплати също са об-
вити в тайнственост. Из-
вестна яснота би внесъл 
един по-сериозен „разпит” 
на наскоро пенсиониралия 
се вожд на „Конфедерация-
та на труда Подкрепа” или 
на колегите му от КНСБ.

Трети важен компонент 
на социалната икономика е 

така нареченият ПРАГ НА 
БЕДНОСТТА. Това е „доходът”, 
който според правителства-
та позволява на „гражданина” 
да живурка на ръба на мизери-
ята. За различните страни 
той е различен. В РБ за 2015 г. 
„прагът” е 295 лева при обе-
щание да достигне… 300 
лева през настоящата 2016. 
Според данните на ЦРУ – вез-
десъщото централно раз-
узнавателно управление на 
САЩ – в нашата „чиста и свя-
та република” под този праг 
живеят 21% от население-
то. Тези данни обаче разкра-
сяват картината, защото 
според данни на Института 
за социални и синдикални из-
следвания на КНСБ за 2014 г. 

над 2,5 милиона българи са с 
доходи под прага на бедност-
та, а това вече е между 30% 
и 40% от населението, данни-
те за чийто брой варират 
от 6 до 7,5 милиона души. И 
така да беше, това би било 
„половин беда”, защото спо-
ред съвместно изследване 
на Фондация „Фридрих Еберт” 
и нашенския „Институт за 
икономика и международни 
отношения” под този просло-
вут ПРАГ „в бедност и теж-
ки лишения живеят 49,3% от 
населението на РБ”, с което 
излизаме на първо място по 
бедност в ЕС (все още няма 
изследване за мястото ни в 
Африканския съюз). Автори-
те на изследването са се раз-

тревожили от факта, че 1/3 
от мизерстващите у нас ра-
ботят. Други 27,9% от рабо-
тещите на непълен работен 
ден (от „прекариата”) са в съ-
щото положение. Към тази 
категория спадат и пенсио-
нерите, особено самотните 
възрастни, при които про-
центите достигат 70%! Най-
бедни са семействата с два-
ма възрастни и три или пове-
че деца – 61% от този социа-
лен слой е в това положение, 
което е характерно за ром-
ската етническа група. „Вли-
зането ни в ЕС” с нищо не е 
променило картината.

Едно сериозно изследва-
не на данните и източни-
ците за „издръжката на жи-

вот” (560,55 лева на глава 
за 2015 г.), за износа и вноса 
на България, който ежегодно 
е „на червено” с милиарди до-
лари, които се покриват по 
мистериозен начин, за про-
изводителността на труда, 
за БВП и т. н., за нормите на 
печалбата в индустрията, 
земеделието и услугите, и 
т. н., сравнени с европейски-
те и изчистени от „статис-
тическите” фалшификации, 
би разкрило още по-ужасява-
ща социална и икономическа 
картина на „случващото се 
под носа ни”, но за него ще са 
необходими доклади, много 
по-обемисти от четирите 
тома на „Капиталът”, и ар-
мия от почтени поне колко-
то английските инспектори 
по труда от ХIХ век, както и 
обичащи истината и готови 
да пожертват за нея чинов-
ническите си места статис-
тици, икономисти, социолози 
и други специалисти в мате-
рията, каквито за жалост са 
абсолютно дефицитни. Пе-
чалното е, че дори и малцина-
та, завършили тези универ-
ситетски дисциплини, които 
декларират (под прикритие), 
че са анархисти, бягат от 
тази проблематика като дя-
воли от тамяна… •

Георги Константинов
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„в бедност и тежки 
лишения живеят 49,3% от 
населението на РБ“, с което 
излизаме на първо място 
по бедност в ЕС

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ НА СОЛИДАРНОСТТА:

Войната на СИРИЗА срещу народните движения
В ранната сутрин на 27 юли 
бежанските семейства и 
местните активисти, които 
спят в три окупирани бежан-
ски приюта в Солун – Никис, 
Орфанотрофейо и Хурия, – са 
събудени от полицейски час-
ти в пълно бойно снаряжение. 
Стотици хора са задържани 
при добре организирана поли-
цейска операция. Повечето 
обитатели със статут на бе-
жанци са освободени, други са 
транспортирани в управлява-
ни от военните бежански цен-
трове. Останалите 74 души 
от всякакви националности 
са арестувани.

Веднага след изселване-
то на хората от Орфанот-
рофейо, булдозери разруша-
ват сградата. Тя е изоставе-
но сиропиталище, „дарено” на 
предприемчивата Гръцка пра-
вославна църква от предиш-
ното правителство преди 5 
години. Под развалините са 
погребани тонове дрехи, хра-
нителни продукти и медика-
менти, събрани там за бежан-
ските семейства в нужда от 
местните структури за со-
лидарност. Часове по-късно, 
Кухня без граници, автономна 
структура, осигуряваща хра-
на за бежанците на остров 
Лесбос, също е насилствено 
евакуирана от полицията.

На следващия ден, 74-мата 
обитатели на трите окупира-
ни приюта са отведени в съ-
дебната палата в Солун с бе-
лезници, придружени от теж-

ко въоръжени полицаи. При вли-
зането си в съда те са посрещ-
нати с бурни аплодисменти 
от стотиците поддръжници, 
събрали се въпреки омаломо-
щаващата жега на гръцкото 
лято. Девет от обитатели-
те на скуота Никис са осъде-
ни на четири месеца условно 
за окупиране на обществена 
сграда. Делата на 65 от оби-
тателите на приютите Ор-
фанотрофейо и Хурия са отло-
жени поради липса на превода-
чи, всички са временно освобо-
дени. Обвиненията срещу тях 
включват „нарушаване на об-
ществения ред” и „материал-
ни щети” – последното обви-
нение е съчинено от алчните 
собственици, които настоя-
ват за огромни обезщетения 
за отдавна изоставените и 
неизползвани сгради.

Отговорът на местните 
движения за солидарност сре-
щу полицейската атака е бърз 
и включва символични окупа-
ции на централата на управля-
ващата партия СИРИЗА в Со-
лун и други градове, манифес-
тации и протести в цялата 
страна, окупация на театрал-
ната школа на местния уни-
верситет, която се превръща 
в координационен център на 
борбата, настаняване на бе-
жанците, прехвърлени от оку-
пираните приюти в лагери, на 
безопасни за тях места. Към 
Мобилизира се внушителен 
юридически екип от мнозина 
доброволци, който организира 

защитата на десетки акти-
висти по три отделни дела.

Нападението и изселване-
то на трите окупирани бе-
жански приюта е поредният 
епизод от необявената вой-
на на гръцкото правителство 
срещу усилията за солидар-
ност на обикновените хора.

Човечност въпреки всичко

Гласовете на крайната десни-
ца, която организира погроми 
срещу имигрантите в тай-
но споразумение с въоръжени-
те сили, са маргинализирани и 
гръцкото общество като цяло 
демонстрира солидарност 
към мигрантите.

Старата ксенофобска мак-
сима – „ако искате бежанците 
толкова много, защо не си ги 
вземете у вас” – всъщност 
беше приложена на практика: 
хиляди гръцки домове бяха от-
ворени, за да станат домаки-
ни на бежанци, особено на най-
уязвимите – болните, бремен-
ните жени и семействата с 
малки деца. Милиони дажби до-
машно приготвена храна се но-
сят от обикновени хора в лаге-
ра Идомени, където голям брой 
бежанци в мизерни условия оч-
акват шанс да преминат гра-
ницата и да продължат пътя 
си към Северна Европа.

Солидарност в движение

Този затрогващ отговор от 
гръцкото общество бележи 

моралната победа на социал-
ните движения в Гърция, кои-
то в годините на кризата до-
казаха не само, че са устойчи-
ви на атаките и способни да 
създават жизнени граждански 
алтернативи, но и че могат 
да водят и печелят борбата 
срещу расизма, ксенофобия-
та и фашизма на всички нива: 
в квартала, на улицата и в об-
ществения дебат.

Мрежата от клиники на со-
лидарност активно участва 
в грижите за бежанците и в 
изнасянето на информация за 
рисковете за здравето, при-
чинени от медицинските гри-
жи на правителството. Соци-
алните центрове – особено 
Микрополис и Стеки Метана-
стон в Солун, Носотрос и Во-
таникос Кипос в Атина, как-
то и много други, създават 
звена за връзка с бежанците 
и им предоставят своите ко-
лективни кухни, складове за 
храни и детски градини.

Окупираната и поставена 
под работнически контрол 
фабрика ВИО.МЕ в Солун оси-
гурява складове за дрехи, са-
нитарни материали и бебеш-
ка храна, събирани от колек-
тиви на солидарност из цяла 
Гърция и Европа бежанците в 
Идомени.

Борбени колективи, заед-
но с групи бежанци, окупират 
множество празни сгради в 
цяла Гърция и ги превръщат 
в самоорганизирани бежански 
приюти – такива са Нотара и 

City Plaza в Атина, Орфанот-
рофейо и Хурия в Солун.

Кой как помага

За гръцката държава тежкото 
положение на бежанците е пре-
ди всичко въпрос на обществе-
ния ред, а оттам и област за 
намеса на въоръжените сили. 
Грижите за бежанците са ос-
тавени на стотиците непра-
вителствени организации – 
някои утвърдени, а други осно-
вани за един ден, – които „усво-
яват” притока на местни и ев-
ропейски средства за помощ. 
Безкористните и изтощител-
ни усилия на хуманитарните 
работници, често срещу ни-
ски заплати и несигурни усло-
вия, са достойни за уважение. 
Монополизирането на помо-
щите от неправителствени-
те организации обаче означа-
ва приватизация на „солидар-
ността”, нейното подчинение 
на икономически калкулации. В 
известен смисъл това означа-
ва и създаване на доходоносни 
нови пазари на гърба на човеш-
кото нещастие.

Благотворителност 
срещу солидарност

Противно на потока на помо-
щи от силно централизира-
ни организации към обезпра-
вени бежанци, истинската 
солидарност протича хори-
зонтално, между равни. Тези, 
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които практикуват солидар-
ност, разпознават себе си в 
„другите” и са мотивирани от 
съпричастност, а не от съжа-
ление.

Срещу принудителната се-
грегация инициативите на 
солидарност създават общ 
език и общи пространства за 
действие на местните жите-
ли и бежанците.

Докато държавната поли-
тика иска да замете бежа-
нците под килима – далеч от 
градовете, натъпкани в упра-
влявани от военните бежан-
ски лагери в нечовешки усло-
вия, – народната солидарност 
ги поставя в центъра на об-
ществения живот, където 
те могат да бъдат приети и 
включени в обществото. До-
като европейските политици 
класифицират и избирателно 
депортират имигранти в за-
висимост от техния произ-
ход, солидарността на обик-
новените хора поставя под 
въпрос разликата между „ими-
грант” и „бежанец”, тъй като 
от хуманна гледна точка не е 
важно дали разселените хора 
бягат от войни, или от бед-
ност и репресивни режими.

Криминализация на 
солидарността

Няма съмнение, че дейността 
на местните движения за со-
лидарност влиза в пряк сблъ-

сък с проекта за европейска 
интеграция, който предвиж-
да строго международно раз-
деление на труда и поставя 
националните населения в по-
стоянна конкуренция и колек-
тивна надпревара към дъното. 
Европейският проект, който 
изгражда стени, пропускливи 
само за капитала и стоките, 
изключва имигрантските чо-
вешки тела, на които се гле-
да само като на безправна ре-
зервна армия на труда, изхвър-
лена в периферията на офици-
алната икономика.

В Гърция средствата за ма-
сово осведомяване провеждат 
злостна кампания срещу усили-
ята за солидарност на обикно-
вените хора, обвиняват ги за 
всичко възможно в местата, 
където хиляди хора са затво-
рени при нечовешки условия – 
пряк резултат от европейски-
те имиграционни закони. Съз-
дават се специални контроли-
рани зони, в които се допускат 
само „акредитирани” хумани-
тарни работници, а усилията 
за взаимодействие и сътруд-
ничество с бежанците се по-
срещат с репресии.

Репресиите и 
„ценностите на 
левицата”

„Левият” заместник министър 
на „Гражданска защита” ясно 
заявява, че операцията е имала 
неговата благословия и нарича 
окупираните приюти „симво-

лична карикатура”, създаваща 
„илюзия за свобода”. Той заявя-
ва, че правителството „няма 
да търпи подобни инициативи, 
които, макар и добронамере-
ни, не са в съответствие с ин-
тересите на държавата… Ние 
не се нуждаем от автономни-
те действия на група деца; ние 
искаме масово народно движе-
ние и трябва да привлечем мла-
дите към политическите пар-
тии в ляво”.

Тази нова версия на тота-
литарната концепция за обще-
ството днес се комбинира не 
с благосъстояние, гарантира-
но от социалната държава, а 
с неолиберален грабеж и дър-
жава на „постоянно изключва-
не” – една наистина взривоо-
пасна смес.

Фалшивият образ на 
левицата

Докато министърът изтъква 
държавата като „окончател-
но решение”, излиза доклад на 
обществената организация 
„Гръцки център за контрол и 
превенция на заболяванията” 
(KEELPNO), който обобщава 
данни от здравни инспекции 
в шестнадесет бежански цен-
търа в Гърция и стига до за-
ключението, че хилядите хора 
са натъпкани там в ужасява-
щи санитарно-хигиенни усло-
вия, без сигурна прехрана. До-
кладът препоръчва незабавно 
затваряне на лагерите и за-
почване на интеграция на бе-

жанците в обществото – съ-
щото, за което народните 
движения за солидарност – 
вече преследвани за антидър-
жавна дейност – настояват 
от самото начало на бежан-
ската криза.

На същия 28 юли млада си-
рийска жена умира от сърдеч-
на недостатъчност след епи-
лептичен пристъп в бежан-
ския лагер Диавата, в района 
на Солун – смърт, която лесно 
може да бъде предотвратена, 
ако в лагера има нормално ме-
дицинско обслужване или жена-
та е откарана навреме в бол-
ница. Смъртта ґ предизвиква 
бурни протести в лагера, на 
които бежанците настояват 
за хуманни условия на живот.

Чрез манипулативно изопа-
чаване на левите възгледи за 
социална еманципация, „борби-
те на работниците” се използ-
ват като оправдание за по-
ставянето на частната соб-
ственост над социалната не-
обходимост; „демократични-
те права” се използват като 
оправдание за политическа 
репресия срещу солидарност-
та с бежанците; „нуждите на 
обществото” се използват 
като оправдание за ограбва-
нето на широките маси.

В Гърция отдавна е очевид-
но, че неолибералната левица 
и неолибералната десница са 
два варианта на един и същ 
проект, изискващ по-дисцип-
линирано, пулверизирано и ов-
чедушно население, загърбило 

всякакви колективни дейст-
вия за социална промяна. Тра-
гичните събития от 2015 г., 
когато волята на народа за 
прекратяване на строгите 
икономии беше потъпкана и 
доскорошните противници 
на орязаните придобивки се 
превърнаха в изпълнител на 
неолибералното преструкту-
риране, може би също дадо-
ха тласък за демобилизиране-
то на социалните движения и 
повсеместното примиренчес-
тво.

Солидарността в Гърция 
днес се криминализира, обявя-
ва се за противоречаща на ин-
тересите на държавата. Въ-
преки това, част от населе-
нието остава решена да про-
дължи с опитите да изпълни 
със съдържание думата „соли-
дарност”, да я изтръгне от ръ-
цете на репресивните инсти-
туции, електоралните проек-
ти и доходоносните НПО и да 
я превърне в основа на колек-
тивен стремеж към по-добър 
живот – построен отдолу, на 
принципите на равенството 
и участието.

Авторът на този текст 
благодари на Мери Диакопу-
лу, член на социален център 
Микрополис, и Електра Бети-
мути, член на Клиника за соци-
ална солидарност в Солун, за 
техния безценен принос в не-
говото написване. •

Теодорос Кариотис
autonomias.net.

(със съкращения)
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Според неотдавнашните прог-
нози на учени от Калифорний-
ския университет в Лос Ан-
джелис, когато икономиката 
се възстанови, нови работни 
места могат и да не се поя-
вят. Коя е причината за слабия 
ръст на заетостта?

От няколко десетилетия аз 
твърдя – автоматизацията.

По време на „рецесия”, която 
оттук-нататък ще бъде нор-
малното състояние на сегаш-
ната „цивилизация”, предприя-
тията търсят пътища за на-
маляване на разходите и за по-
вишаване на ефективността 
на производството. Един от 
тях е замяната на работници-
те с машини. Когато икономи-
ката започне да се възстановя-
ва, мнозина от тях – особено в 
промишлеността – ще откри-
ят, че местата им са заети 
от роботи. Към това се при-
бавя и конкуренцията между 
по-евтината работна ръка в 
чужбина и тамошните… робо-
ти. Срещу това „експертите” 
вдигат рамена и казват: Ако 
на пазара на труда не можете 
да предложите нещо, което е 
по-евтино от роботизирано-
то производство, от новите 
емигранти или от нископлате-

ните работници в далечните 
страни, ще ви бъде много труд-
но да си намерите подходяща 
работа, освен нископлатена-
та в сферата на услугите, къ-
дето ще трябва да извървите 
дългия и болезнен път на разби-
тите надежди, независимо от 
това каква диплома притежа-
вате… и която нископлатена 
работа е до време – докато ро-
ботите поемат и нея.

Друга тенденция е намаля-
ването на работните часове 
поради повишаването на ефек-
тивността на работниците. 
Фирмите се научават да „про-
извеждат повече с по-малко” 
и не се нуждаят от предиш-
ния брой работници. В цити-
рания по-горе доклад се предла-
га уместен отговор на отдав-
нашния спор: как ще се отрази 
набиращата скорост автома-
тизация на производството 
върху националната или све-
товната икономика? Въпро-
сът вълнува все повече хора и 
предоставените отговори ва-
рират от утопически до от-
кровено зловещи.

Асоциацията по роботехни-
ка разглежда себе си като об-
ласт, създаваща работни мес-
та (в собствените си произ-
водствени клонове), активи-
зираща цялата икономика и 

защитаваща американската 
промишленост от изнасяне-
то на работни места и кон-
куренцията зад граница. Как-
во обаче може да предложи ав-
томатизацията в дългосроч-
на перспектива? Много хора 
(N.B.: и ние в това число, само 
че след Социалната революция) 
си представят роботизирана-
та работна сила като дълго-
очакваното освобождение от 
40-часовата работна седмица, 
което ще позволи на работни-
ците в бъдеще да развиват по-
вече своите творчески и изо-
бретателни способности.

Критиците, на които по-
добна перспектива не се нра-
ви, защото чуват погребалния 
звън, виждат в ускорената ав-
томатизация на труда създа-
ване на хаос в цялата икономи-
ка. В своята книга Светлина в 
края на тунела Мартин Форд 
счита, че когато икономиката 
стане напълно автоматизира-
на, у потребителите няма да 
има пари, за да потребяват, и 
тогава световната икономи-
ка просто ще спре. (N.B.: Ако 
се съхрани пазарната демокра-
ция.)

Тази перспектива повдига 
сложни и тревожни, да не кажа 
непосилни въпроси за адепти-
те на социалното статукво. 

Те се питат: ако автомати-
те заемат работните места 
на хората, това ще спаси ли 
производството от задгра-
ничната конкуренция (което е 
от изключителна важност за 
американската икономика)? До 
каква степен повсеместното 
заместване на работниците 
с автомати (при съхранение 
на високоплатените постове) 
ще увеличи разликата в дохо-
дите в САЩ? И още нещо, ра-
ботните места, които по-ра-
но се считаха неподлежащи на 
автоматизиране, няма ли ско-
ро да престанат да бъдат та-
кива?

Задават се още по-смуща-
ващите въпроси: какъв вид 
икономика подхожда повече на 
едно напълно автоматизирано 
производство? Ако роботите 
завоюват промишлеността, 
земеделието и все повече дру-
ги отрасли (което несъмнено 
ще се случи), какви структур-
ни изменения ще бъдат необ-
ходими в икономиката, за да се 
адаптира тя към автоматиза-
цията? Готова ли е съществу-
ващата днес инфраструктура 
да посрещне ставащите изме-
нения? Какви изменения (веро-
ятно фундаментални) ще бъ-
дат нужни, за да се удовлет-
ворят потребностите на про-

менящия се пазар на работна-
та сила? Засега избягват да по-
ставят въпроса: при какви без-
пазарни и бездържавни социал-
ни отношения всички тези и 
още много по-съдбоносни про-
блеми ще намерят решение?

„Теоретиците на постин-
дустриалното общество” въз-
лагат засега надежди на един-
ствения перспективен и пече-
ливш отрасъл – роботехника-
та, – но срокът на тези надеж-
ди е до момента, когато робо-
ти поемат проектирането, 
производството и ремонта 
на роботите.

Учените филантропи са го-
тови да пролеят сълзи:

Хората, на които се е нала-
гало наскоро да търсят рабо-
та, знаят колко трудно могат 
да я намерят в днешна Амери-
ка. Милиони са безработни по-
вече от година. Ако не си го 
преживял, сигурно е трудно да 
си представиш колко е теж-
ко – да не можеш да си платиш 
ипотеката и да си нахраниш 
семейството. За това не са 
виновни безработните. Исти-
ната – казват те – е в това, 
че нашата икономика умира и 
вече не може да създава дос-
татъчно работни места. Уче-
ните изброяват следните при-

» » » продължава на страница 7
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за края на капитала и държавността
чини, поради които икономика-
та на САЩ умира и няма реални 
шансове в близко бъдеще да се 
съвземе (N.B.: А в по-далечно?):
1. В САЩ броят на новооткри-

тите работни места неу-
молимо намалява. За после-
ден път ръст над 3% за един 
4-годишен президентски ман-
дат е имало по времето на 
Картър (1977-81), а последният 
ръст над 2% е бил по времето 
на Клинтън (1997-2001).

2. За новооткритите места 
конкуренцията е жестока. 
Достатъчен е един поглед 
към графиките от началото 
на века до момента, за да се 
забележи ясната тенденция 
към увеличаване на безрабо-
тицата – по всички „широки” 
и „тесни” критерии.

3. Не е пощадена и „държавна-
та” работа. За първи път при 
двойния мандат на Обама има 
абсолютно съкращаване и на 
работните места в „публич-
ния” сектор – с близо 670 хи-
ляди, нещо невиждано досега. 
Някога те се считаха за най-
сигурни, но сега властите по 
цяла Америка са изправени 
пред кошмара на бюджетни-
те дефицити. В някои места 
положението е толкова кри-
тично, че властите съкраща-
ват дори полицията наполови-

на. (N.B.: Очевидно РР свива по-
купателната способност на 
V-то съсловие и количество-
то принадена стойност за па-
разитите до такава степен, 
че след като изядат и „сред-
ната класа”, започва самоиз-
яждането между държавата-
Левиатан и най-едрия капи-
тал. Можем да им пожелаем 
със словата на Улрих фон Ху-
тен, отправени към католи-
ческите и протестантските 
попове по време на религиоз-
ните войни в Германия: Само-
изяждайте се, и ще бъдете из-
ядени, когато се събудят духо-
вете!)

4. По пътя на „регулациите” 
американският бизнес посте-
пенно ще бъде разрушен. Фе-
дералната агенция за храни и 
лекарства прогнозира, че хра-
нителният отрасъл трябва 
да отделя допълнително 14 
милиона часа всяка година, за 
да може да удовлетвори нови-
те федерални норми за марки-
ране на продуктите. В резул-
тат бизнесмените от бран-
ша напускат Америка с уско-
рени темпове.

5. При данъците картината в 
САЩ е също много различна 
за едрите и дребните пред-
приемачи. Най-крупните кор-
порации знаят как да се из-
мъкнат, но някой трябва да 
плаща сметката и по-дреб-

ните предприятия често се 
оказват обложени с едни от 
най-високите данъци в света, 
когато се съберат всичките 
им „публични задължения”. И 
тук икономиите няма откъде 
другаде да дойдат освен от 
съкращаване на работната 
сила.

6. Обществото става все по-
компютъризирано и все по-ав-
томатизирано, поради което 
се нуждае от по-малко ръчна 
работа от когато и да било и 
това вече не може да се про-
мени. Свръхбогатите се нуж-
даят все по-малко от нас. 
(N.B.: Когато РР засегне и „науч-
ната общност” и извади глави-
те им от торбите с казионна 
зоб, мнозина ще започнат да се 
идентифицират с „нас”!)

7. Китайските властници про-
дължават да предлагат изго-
ди на големите корпорации с 
използването на огромното 
население срещу нищожно 
заплащане на робския труд. 
Това унищожава средната 
класа. Защо компаниите да 
заплащат на американските 

работници 10-20 пъти пове-
че, отколкото на китайските 
работници? (N.B.: В отговор, 
САЩ сменят стратегията, 
изтегляйки производствата 
си от „развиващите се стра-
ни”, за да ги роботизират, но 
това ни най-малко няма да 
реши нито един от горните и 
следващи проблеми. Даже на-
против – така че, както каз-
ваше нашият Ботев: Плачете 
филантропи!)

8. Всяка година САЩ купуват 
стоки за стотици милиарди 
долари в повече, отколкото 
светът купува от САЩ. Тър-
говският дефицит убива аме-
риканската икономика. Сто-
тици милиарди долари, които 
отиват в останалия свят, 
биха могли да се инвестират 
в САЩ и да осигурят работа 
на милиони американци. Вмес-
то да балансират вноса и из-
носа, политиците продължа-
ват да рекламират „глобали-
зма”. (N.B.: Очевидно калифор-
нийските „учени” засега не 
могат да измислят нищо по-
добро от протекционизма, 

но както показа „съветски-
ят” опит, при достигнатото 
ниво на интернационализация 
на капиталите, затвореното 
общество е осъдено!)

9. Всяка година правителство-
то на САЩ харчи стотици ми-
лиарди долари за лихви по дър-
жавния дълг. Това са пари, кои-
то могат да се изразходват 
за покупка на стоки на въ-
трешния пазар, за да се под-
държат съществуващите ра-
ботни места. (N.B.: Как „ще 
се поддържат съществува-
щите работни места” при из-
броените по-горе причини, по-
ради които икономиката уми-
ра и няма шанс да се съвземе, 
никак не е ясно. Населението 
наистина губи от огромни-
те дългове, но лихварите оп-
ределено получават солидни 
финансови свръхпечалби. За-
това, когато четеш дълбо-
комислени разсъждения като 
горните, се питаш с какво си 
имаме работа: с „научен кре-
тенизъм” или с опит да бъдем 
видиотени?) •

(следва)
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ЗАТВОРНИЧЕСКА

Затвор = държава

Затворите са мястото, къде-
то властта се опитва да пог-
ребе проблемите си. Всичко, с 
което тя не може да се спра-
ви в социален смисъл, отива 
зад решетките. В зандана по-
падат жертвите на некадър-
ните, двусмислените и пред-
намерено сглобените за удар 
по някого закони. По изключе-
ние биват прибирани истин-
ски злосторници. Рядко опо-
знават затворничеството 
отвътре богатите. По изклю-
чение за деянията си плащат 
със свободата си държавни 
и корпоративни бюрократи, 
както и дейците на „сенчес-
тия бизнес”, покровителст-
ван от високите етажи. За 
тях има множество начини да 
се измъкнат, а когато постра-

дат при междукланови сблъсъ-
ци, получават най-качестве-
ната и спешна медицинска по-
мощ. Държавните институ-
ции даже им разчистват те-
рена от конкуренцията.

Остават дребните рибки. 
Сред тях, несъмнено, се сре-
щат истински изроди, човеци 
по форма, но без почти нищо 
човешко отвътре. Това са ро-
жбите на общественото би-
тие, в което на почит са „цен-
ности” с меко казано съмни-
телна човечност: краен его-
изъм, сметкаджийство, фор-
мализъм, култ към парите и 
властта.

Затворът е развъдник на 
корупция. Корупцията е сис-
темна характеристика на 
държавността, обикновена 

бизнес сделка, поради което 
неизкоренимо явление. Зад ре-
шетките, оградена от пуб-
личното внимание, корупци-
ята процъфтява неудържи-
мо. Част от тази корупция 
са частните затвори в САЩ, 
които в момента уж се сви-
ват заради „неефективност”, 
което е просто моментен 
отлив в корупционните цикли. 
Ще дойде приливът, прокуро-
ри ще тръгнат пак на лов за 
дребни провинения, а съдии-
те ще пращат материал към 
частните затвори, та бюдже-
тът да плаща, а същите блюс-
тители на закона да получа-
ват дивидент като съдружни-
ци в управата на заведението. 
Затворите са доходен бизнес.

Затворите са и любим ин-
струмент на правителства-
та за справяне с извънредни 
ситуации, но и опресняване 
на рутинната потребност 
на властта – подчинението. 
Видно е от мерките в Ердо-
ганистан, бивша Турция: сул-
тан Реджеп чисти занданите 
от криминални, за да ги напъл-
ни с политически затворници, 
засега 100 хиляди на брой. Ам-
нистираните ги мотивират 
да изразяват благодарност 
към височайшата милост, 
като се включат в лова на по-
кемони (в Ердоганистан това 
са „гюленистите”).

В „цивилизованите” стра-
ни обаче досадното от глед-

на точка на управляващите 
мрънкане за човешки права не 
престава, макар и дирижира-
ният страх от „тероризъм” 
да го приглушава.

Мераците за подобряване 
условията в затворите во-
дят в нищото – предназначе-
нието на тези заведения е не 
да бъдат почивни станции, а 
да наказват с по-лош живот 
от този „навън”. Накрая тези, 
които излизат след излежа-
ване на присъдата, са основ-
но два типа: усъвършенства-
ни в занаята или толкова на-
плашени, че стават за „при-
мерни граждани”, тоест абсо-
лютно покорни и не смеещи 
да надигнат глас или извър-
шат действие срещу очевид-
ни деребейства на властта.

В затворите трябвало да 
се работи. Работиш – два 
дни ти се броят за три, по-
бързо ще те пуснат. Но поне-
же работата и „навън” е кът, 
работата в затворите също 
е в оскъдица. За да се уредиш, 
трябва или да плащаш, или 
да се съгласиш на минимал-
на надница, или за без хич – 
за отметки в досието. Ини-
циативи частници да осигу-
ряват работа, както това 
наскоро е предложено за Вар-
ненския зандан, не променят 
„традициите”, просто вече 
не само държавни фирми ще 
почнат да зобат от келепи-
ра.

Затворът и всичко, което 
го прави необходимост, цели-
ят обоз на тази гавра със сво-
бодата и достойнството – 
от съдии и прокурори до по-
следния надзирател и снабди-
тел на затворническите ла-
вки със сапуни на цени като 
от бутик – всичко това тряб-
ва да се срине до основи и на-
сипе със сол, за да не поникне 
отново.

Цялата система, която 
тласка хората към престъпле-
ния, която дава изгода на дру-
ги хора да дебнат ближния за 
невинна дори издънка, която 
позволява на едни да заплаш-
ват други с наказания и така 
да ги държат в подчинение – 
всичко това трябва да се пог-
ребе веднъж завинаги.

Истинските начини за спра-
вяне с корените, а не със симп-
томите на социалните забо-
лявания, са солидарната об-
ществена среда, в която не 
раснат психопати и в която 
физиологичните проблеми, 
които водят до агресивни пси-
хични, се забелязват навре-
ме и лекуват, без да се броят 
стотинките – защото всички 
сме от едно семейство, а не 
от един змиярник.

Колкото до днешните за-
твори, за тях науката е из-
мислила само две възможни по-
добрения – булдозерът и валя-
кът. •

Христо Николов
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Кому са нужни мигрантите и кому пречат бурките
Интересна вест дойде в по-
следните дни на август от 
Германия: „Партията на гер-
манския канцлер Ангела Мер-
кел – Християндемократиче-
ският съюз (ХДС) – обсъжда 
дали да се въведе забрана за 
носене на бурки”.

Доста време им бе необхо-
димо да осъзнаят, че жената 
в бурка не е работна ръка! Не 
става за работничка, дори за 
гледачка на старци. Трябва да 
си стои вкъщи, обречена е да я 
издържа някой – я мъжът ґ, я со-
циалните служби! Ако са соци-
алните служби – лошо, не са я 
докарали за това от някъде си. 
Ако е мъжът ґ – пак лошо, този 
мъж ще иска двойна заплата, 
а не такава бе целта! Това ги 
боли немските капиталисти, 
това разбират те под „бурки-
те пречат на интеграцията”.

Мюсюлманките съвсем не 
са се разбързали да свалят по-
кривалата. Възпитани и свик-
нали да бъдат издържани от 
някого, те съвсем не смятат 
за голямо удоволствие да се 
превърнат в наемни работ-
нички. Отделно, по разкази на 
българки, работили в Алжир, 
анонимността под покривало-
то, особено в градски условия, 
дава доста приятни възмож-
ности, от които незабулени-
те европейки са лишени.  

Междувременно продължа-
ва масово недоволство от ид-
ването на мигранти в Евро-
па: Защо политиците ни (уж-
ким наши служители, на които 
сме плащали да изпълняват во-
лята ни) се държат като робо-
владелци, решили да доведат в 
Рим нови роби? Ама защо пра-
вят това – ние не сме ли дос-
татъчно добри роби? Много ли 
ни са големи заплатите? Мно-
го претенциозни роби ли сме 
станали, та онези са решили 
да ни заместят?

От целия подобен хленч по-
следното наблюдение е пра-
вилно – европейските труде-
щи се през 20-ти век се пре-
връщат в т. нар. „работниче-
ска аристокрация”. Нейното 
съществуване беше оправда-
но в епохата на колониални-
те империи и на противосто-
енето между капиталистиче-
ските и социалистическите 
страни, за да служи за соци-
ална опора на управляващата 
буржоазия. Е, ама вече от нея 
няма такава нужда и нейните 
претенции за високо жизнено 
равнище се оказват неумест-
ни. Че отгоре на всичко работ-
ническа аристокрация не се и 
възпроизвежда, но не ґ стига 
това, което получава. Всъщ-
ност се намира в състояние 
на „детеродна стачка”, какви-

то е имало през 1911-1914 в 
някои немски градове под вли-
яние на лозунга на социалисти-
те: „Няма да раждаме работни-
ци за капиталистите и войни-
ци за кайзера”.

Е, капиталистите решиха 
да я заместят с по-непретен-
циозни и възпроизвеждащи се 
работници. Внасят си стач-
коизменници. 

Дълги години населението 
на Европа показваше някакъв 
естествен прираст за смет-
ка на намаляване смъртност-
та от хронични заболявания 
и поради демографската инер-
ция, т. е. увеличаване броя на 
старците, което компенсира-
ше намаляването на трудос-
пособните и децата. Но чо-
век „и добре да живее, умира” и 
това вече не е възможно. 

Демографската статисти-
ка е безмилостна. 2015 годи-
на – родени в ЕС 5,1 млн., почи-
нали 5,2 млн. Дори ако броят 
на ражданията се задържи на 
същото ниво и смъртността 
бъде елиминирана, трудоспо-
собното население след едно 
поколение ще намалее с 25%! 
Особено трудно е положение-
то в Германия, където недос-
татъчното възпроизводство 
се задържа от 1930-те години, 
а нуждите от работна ръка са 
големи.

Само дето превръщането 
на мигрантите в работна ръка 
върви бавно – минават средно 
22 месеца между пристигане-
то на мигранта в Германия и 
намирането на работа. Причи-
ната не е само в незнанието 
на езици, липсата на образова-
ние – общо и професионално. В 
голямата си част това са хора 
с традиционна трудова ети-
ка – работят, колкото да задо-
волят потребностите си. 

Макс Вебер в „Протестант-
ската етика и духът на капи-
тализма” дава за пример как 
един немски земевладелец 
вдигнал заплащането на декар 
на своите жътвари-поляци, оп-
итвайки да ги насърчи да рабо-
тят по-усилено, пък те почна-
ли да жънат по-малко – за два 
декара получавали колкото по-
рано за три и им стигало.

Хора с традиционна тру-
дова етика, които получават 
някакви помощи, покриващи 
скромните им потребности, 
естествено няма да бързат 
да се превърнат в роби на ка-
питала. Превръщането на ан-
глийските или немските селя-
ни в работници е отнело бая 
време – няколко поколения, 
даже векове. В „Капиталът” 
има подробен разказ как ан-
глийската буржоазия е приучи-
ла обикновените англичани да 

работят по шест дни седмич-
но, вместо по три, както били 
свикнали в прединдустриална-
та ера – три надници и малко 
енорийски помощи удовлетво-
рявали техните скромни по-
требности.

Сметката на сценаристи-
те обаче е дългосрочна. Пък и 
не е нужно всички местни ра-
ботници да бъдат заменени с 
вносни. Достатъчно е да им 
се каже и покаже: щом не слу-
шкаш, имам и други възможнос-
ти, ще мина и без тебе. Кога-
то при големите стачки в ми-
налото полицаи и офицери са 
карали трамваи и влакове, ко-
гато набрани от кол и въже 
стачкоизменници се вкарвали 
във фабриките и мините, нима 
са се справяли перфектно? Съ-
щото е и сега. Препоръчвам 
на всички „Карпатска рапсо-
дия” на Бела Илеш, която мно-
го добре описва как в мулти-
културната Австро-Унгария 
капиталистите са използвали 
разделението на работници-
те (маджари, евреи, руси, нем-
ци, чехи, словаци, поляци, сърби, 
хървати, румънци и т. н.), за да 
плащат колкото си искат и да 
правят каквото си искат.

Така че и то влиза в сце-
нария – с атентатите бара-
бар! •

Рачо Стоев

ЧЕРНО НА БЯЛО

Капиталът в ХХI век
Книгата Капиталът в ХХI век на 
Тома Пикети (излязла през м. април 
2014 г.) моментално превръща ав-
тора ґ в световна знаменитост. 
В следващите броеве представя-
ме едно съвсем кратко резюме и 
нашите още по-кратки критични 
бележки.

Въведение

Тома Пикети, професор в Па-
рижкия икономически универ-
ситет, разглежда историята 
на разпределението на богат-
ствата през XIX–XX и начало-
то на XXI век с примери от Ев-
ропа и САЩ и стига до извода, 
че – с изключение на периода 
от 1914 до 1980 година – ви-
наги е съществувал огромен 
разрив между богатите и ос-
таналите граждани.

Това е фундаментално про-
тиворечие в съвременното 
общество, основаващо се 
на пазарната икономика. От 
една страна се твърди, че 
всеки човек има равни права 
и че материалното му благо-
получие зависи от неговите 
индивидуални способности 
и желание да се труди, а от 
друга се наблюдава непрекъс-
нато растящо имуществено 
неравенство между много бо-
гатите и останалата част 
от обществото – тоест, ин-
дивидуалният успех в най-го-
ляма степен е резултат от 
семейните връзки и наслед-
ството.

Кому ще принадлежи све-
тът в края на XXI век? Може 
ли да се счита, че ръстът на 
образоваността и техниче-
ският прогрес през XX век са 
довели до кардинални промени 
в основите на капитализма? 
Прав ли е бил Карл Маркс в оч-
акванията си за неизбежна-
та гибел на капитализма? Мо-
жем ли да се надяваме, че зако-
ните на пазарната икономика 
ще доведат „автоматично” до 
справедливо разпределение на 
националния доход? Как обще-
ството и държавата трябва 
да реагират на задълбочава-
щата се пропаст между бога-
ти и бедни?

1) Използвани понятия

Капиталът се определя като 
сума от всички активи (с из-
ключение на „човешкия капи-
тал”), които са нечия собстве-
ност и могат да се обменят 
на пазара. Капиталът може да 
бъде собственост на отдел-
ни лица (частен капитал) или 
собственост на държавата 
(държавен капитал). За Пикети 
понятията капитал и богат-
ство са взаимно заменими.

Националният капитал или 
националното богатство се 
състои от сумата на нефи-
нансовите (земя, сгради, сто-
кови запаси, оборудване, ин-
фраструктура, патенти и ин-
телектуална собственост) и 
финансовите активи (инвес-

тиционни фондове, банкови 
сметки, акции, облигации, пен-
сионни фондове, застрахова-
телни полици и други финансо-
ви инструменти, без държав-
ните финансови дългове). На-
ционалният капитал е сума от 
частния и държавния капитал.

Националният доход е сума-
та от доходите, получени от 
лицата в определена държава 
през определена година, и е ре-
зултат от дохода, получен от 
инвестирания капитал (или до-
хода от капитала) и дохода, 
получен от трудова дейност 
(трудов доход).

Размерът на националния 
капитал се определя в съотно-
шение с националния доход. В 
повечето развити страни на-
ционалният капитал превиша-
ва 5-6 пъти размера на нацио-
налния доход.

Ръстът на икономиката се 
определя като резултат от 
взаимодействието на двете 
съставки: ръст на население-
то и ръст на производството 
на глава от него.

Първият закон на капитали-
зма гласи: страната, в която 
нивото на спестяванията е 
високо, дори при забавен ръст 
на икономиката през дълъг пе-
риод, акумулира огромен капи-
тал (спрямо размера на нацио-
налния доход), което, на свой 
ред оказва съществено влия-
ние върху социалните струк-
тури и разпределението на бо-
гатството.

Вторият закон на капита-
лизма е законът за кумулати-
вен ръст и кумулативна доход-
ност – даже незначителното 
превишаване на доходността 
на капитала над нивото на ръ-
ста на икономиката през дъ-
лъг период, води до значите-
лен ръст на капитала/богат-
ството, както и до мощно и 
дестабилизиращо въздейст-
вие върху структурата и ди-
намиката на социалното нера-
венство.

2) Митовете на 
меритокрацията

През XIX век се е считало за 
очевидно защо малка група от 
населението владее голяма 
част от националното богат-
ство и никому не се е налагало 
да обосновава нейното благо-
състояние с това, че предста-
вителите на тази група са по-
умни, по-талантливи или по-
работоспособни от останало-
то население. В съвременното 
демократично общество, на 
първо място в САЩ, основа-
но на меритокрацията и про-
възгласяващо равенството в 
правата на всички граждани, е 
крайно важно да се обясни, че 
същественото неравенство в 
условията на живот произти-
ча от разликата в индивиду-
алните способности и полага-
ните усилия, а не по силата на 
роднинството и наследената 
рента.

През XX век мнозина либе-
рални и консервативни ико-
номисти се стремят да до-
кажат, че от икономическия 
ръст печелят всички, че раз-
пределението на националния 
доход между труда и капита-
ла остава стабилно, че в съ-
временния свят капиталът е 
изгубил своето значение и че 
нашата цивилизация не почива 
повече върху наследеното бо-
гатство и роднинските връз-
ки, а процъфтява благодарение 
на таланта и работоспособ-
ността на отделните лично-
сти.

Многочислените неотдав-
нашни изследвания доказват 
несъответствието между 
тези възгледи и реалността.

3) Динамика на 
имущественото 
неравенство

Независимо от промените 
в структурата на капита-
ла през последните два века 
(като се започне от земята 
до съвременните индустри-
ални и финансови активи), от-
ношението между размера на 
капитала и националния доход 
остава практически непроме-
нено.

Данните показват стаби-
лен ръст на частния капитал 
от 70-те години на ХХ век. В 
началото на 1970-те общият 
размер на частния капитал е 
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Капиталът в ХХI век
превишавал размера на годиш-
ния национален доход от 2 до 
3,5 пъти; през 2010 година раз-
ликата вече е от 4 до 6 пъти.

Тази динамика се обяснява 
не само с ниския икономиче-
ски ръст и с високото ниво на 
спестяванията, но и с процеси-
те на приватизация на държав-
ните активи през последните 
десетилетия. Екстремен при-
мер на ръста на частния ка-
питал в резултат на прива-
тизациите е Русия, където 
огромните капитали на част-
ни лица се образуваха изклю-
чително в резултат на преми-
наването на държавната соб-
ственост в частни ръце. (N.B.: 
Още през юли 1962 г. руски 
икономисти в списание Воп-
росы Экономики бяха уста-
новили еднаквост на криви-
те на разпределение на „на-
ционалните” доходи в СССР и 
САЩ, независимо от държав-
ната и частна собственост, 
което свидетелства за ед-
наквата класова структура 
на двете страни „с различен 
обществен строй”!)

4) Имущественото 
неравенство в 
историческа перспектива

Изучаването на историче-
ските данни показва, че край-
но високата концентрация на 
богатството (например във 

Франция, Англия, Швеция) се 
съхранява относително ста-
билно през XVIII и XIX век. Към 
1910 г. най-богатите 10% от 
населението притежават 80-
90% от цялото национално бо-
гатство, а най-богатият 1% – 
50-60% от богатството. През 
този период придобиването 
на капитал по наследство или 
в резултат на изгоден брак е 
обезпечавало охолство, недос-
тъпно за тези, които са живее-
ли от труда си, независимо от 
нивото на образование и из-
браната професия. Останали-
те 90% от населението прак-
тически не са имали собстве-
ност (капитал). Примерът от 
историята на Франция с ней-
ната „велика” революция, про-
възгласила принципите на все-
общо равенство, отмяна на съ-
словните права и привилегии, 
въвеждането на гражданския 
кодекс, предоставящ равна за-
щита на правото на собстве-
ност, показва, че всички тези 
мерки ни най-малко не са повли-
яли на концентрацията на ка-
питала. Въвеждането на все-
общо гласоподаване и отмяна-
та на имуществения ценз са 
сложили край на доминирането 
на висшата класа по силата на 
закона, но никой не е отменил 
икономическите закони, чието 
действие довежда до появата 
на класата на рентиерите.

Свръхконцентрацията на 
богатството в европейските 
страни в течение на векове се 

обяснява с това, че икономика-
та през това време е растяла 
с крайно бавни темпове, а ниво-
то на доходност от капитала 
винаги е било по-високо от ни-
вото на нейния ръст.

Едва през периода 1914–
1950 г. съчетанието на таки-
ва разнообразни фактори като 
двете световни войни, следво-
енната разруха, въвеждането 
на прогресивния подоходен да-
нък и бързият ръст на иконо-
миката създава безпрецедент-
на в историята ситуация, ко-
гато ръстът на икономиката 
изпреварва ръста на доход-
ността на капитала, който 
спада от обичайните 4-5% до 
1-1,5%. През този период делът 
от националното богатство 
на най-богатите 10% от насе-
лението спада до 60-70%, а де-
лът на най-богатия 1% спада до 
20-30% през 1950-1970 г. Така-
ва динамика се наблюдава във 
всички големи европейски дър-
жави.

Изглежда обаче, че този 
етап от историята на иконо-
миката приближава своя край 
и има вероятност през XXI век 
размерът на доходността от 
капитала да започне отново да 
превишава нивото на ръста на 
икономиката.

Когато се отчете предпола-
гаемото забавяне на прираста 
на населението (по прогнози на 
ООН ръстът на населението 
ще спадне от 1,3% (1990-2012) 
до 0,4% към 2030-те години, за 

да достигне до 0,1% към 2070-
те) и снижаването на темпо-
вете на иновациите, се очак-
ва нивото на ръста на иконо-
миката в развитите страни 
в най-близките десетилетия 
да не надвишава 1-1,2% (и то 
при условие, че бъдат развити 
алтернативни източници на 
енергия на мястото на изчерп-
ващите се въглеводородни).

Същевременно нивото на 
доходност на капитала, макар 
и зависещо от разнообразни 
технологически, психологиче-
ски и социално-културни фак-
тори, грубо осреднено ще се 
равнява на 3-4%, ако ефектът 
на инфлацията върху средното 
ниво на доходност на капита-
ла се окаже незначителен.

5) Появата на средната 
класа

След Втората световна война 
имущественото неравенство 
в Европа бележи безпрецеден-
тен спад, което води до обра-
зуването на средната класа. 
Тогава почти половината от 
населението за първи път в ис-
торията съумява да натрупа 
сериозно благосъстояние, със-
тавляващо значителна част 
от националния капитал.

С това се обяснява ентуси-
азма, обхванал Европа в след-
военните години: на всички се 
е струвало, че капитализмът 
е изживял себе си, а имущест-
веното неравенство и класо-

вото общество са отишли в 
миналото. На появата на сред-
ната класа се дължи свиване-
то на дела от националното 
богатство на най-богатия 1% 
от населението. Той спада от 
50% през 1910 година до 20-
25% в края на XX и началото на 
XXI век.

Струва си да обърнем вни-
мание на това, че забавянето 
на концентрацията на капита-
ла и съответно – на задълбоча-
ването на неравенството, на-
блюдавани след Втората све-
товна война, съвсем не ста-
ва по пътя на постепенното 
еволюционно и безконфликтно 
развитие, а в резултат на ико-
номически и политически съ-
тресения. Идеята за това, че 
съвременните пазарни отно-
шения и неограничената кон-
куренция регулират имущест-
веното неравенство по няка-
къв „вълшебен” начин и способ-
стват за хармоничното разви-
тие, се оказва илюзорна.

Новият ръст на имущест-
веното неравенство започна 
да се наблюдава още от 1970-
те и 1980-те години и продъл-
жава и понастоящем. Незави-
симо от появата на средна кла-
са, общото разпределение на 
богатството си остава край-
но неравномерно и се налага из-
водът, че делът от национал-
ното благосъстояние на най-
бедните 50% от населението 
не се е променил особено. •

(следва)
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Тяхната дейност се координира 
от Федеративния секретариат 
на ФАКБ. Членовете на всеки се-
кретариат са част от организа-
цията по местопребиваване, а 
всяка тяхна инициатива минава 
задължително през общото ґ съ-
брание и се представя като ней-
на организационна инициатива. 
Секретариатите са само органи 
за връзки и изпълнение, без никак-
ва власт.

Членове на анархокомунисти-
ческите идейни организации мо-
гат да бъдат само анархокомуни-
сти.

Вторият тип организации са 
тези на синдикатите, базирани 
също на федералния принцип. Те 
се изграждат по производстве-
на или по професионална дейност 
и са обединени в производствени 
или професионални съюзи, образу-
ващи общата федерация на синди-
катите.

Тези организации, образувани с 
участието на анархокомунисти, 
възприемат тактиката на пре-
ките действия и отхвърлят бор-
бите на политическите партии, 
както и намесата на последните 
в работническите организации.

Техните задачи са: защита 
на непосредствените интере-
си на работническата класа, бор-
би за подобряване на условията 

на труд, изучаване на проблеми-
те на производството, контрола 
над него и идейната, техническа и 
организационна подготовка за ра-
дикалната социална реконструк-
ция, както и задължението да ор-
ганизират и гарантират регуляр-
ността на промишленото произ-
водство.

Членове на тези организации 
могат да бъдат всички работ-
ници, които приемат тяхната 
структура, тактика и задачи.

Когато условията не позволя-
ват образуването на такива ор-
ганизации, анархокомунистите 
работници се присъединяват към 
други независими синдикални ор-
ганизации на работниците и там 
защитават своите концепции за 
преки и антипартийни акции. Така-
ва „независима” организация днес 
може да бъде ОРПС (Общоработ-
ническият професионален съюз).

Трети тип организация тряб-
ва да включва селяните. Това са 
професионални земеделски орга-
низации на местно ниво, създаде-
ни и обединени на регионален, про-
винциален и национален принцип 
в обща федерация, която, с феде-
рацията на работническите син-
дикати образуват Националната 
конфедерация на труда.

Задачите на земеделските 
професионални организации са:

- Да защитават интересите 
на безимотните ратаи и малои-

мотните селяни; да организират 
земеделски производствени гру-
пи; да изучават селскостопански-
те производствени проблеми; да 
се подготвят за бъдещата соци-
ална реконструкция, в която те 
ще бъдат пионери на реорганиза-
цията на селскостопанското про-
изводство, за да се осигури съ-
ществуванието на цялото насе-
ление.

Професионалните селскосто-
пански организации са изградени 
на основата на професията и от-
хвърлят всякаква борба на поли-
тически партии и тяхната наме-
са в организацията. Те прилагат 
тактиката на прякото дейст-
вие, доколкото това е възможно 
в техните специфични условия, 
като могат да стигнат до отказ 
да се плащат данъци, да бойкоти-
рат държавата, производствени 
стачки и т. н.

Членове на тези организации 
могат да бъдат всички безимот-
ни и малоимотни селскостопан-
ски производители, които са пос-
ветили усилията си или сами ра-
ботят земята си и отдадената 
им под наем част от нея, без да 
използват труда на други наемни 
работници.

Когато условията за създава-
не на такива организации не съ-
ществуват, селяните анархоко-
мунисти могат да членуват в 
други професионални организации, 

с цел да прокарат в тях своето 
виждане за борба срещу партии-
те и тактиката на селското пря-
ко действие. Такава организация 
може да бъде ОЗПС (Общият зе-
меделски професионален съюз).

Четвърти вид организации са 
кооперациите. Анархокомунисти-
те участват във всички видове 
кооперации и внасят в тях дух на 
солидарност и взаимопомощ сре-
щу партизанщината и бюрокра-
тизма. Днес земеделските про-
изводствени кооперации заслу-
жават специално внимание, тъй 
като имат по-широк обхват и ще 
играят важна възпитателна и об-
разователна роля за бъдещото 
изграждане на анархокомунисти-
ческата социална система.

Друг тип организации са тези 
на младежите, на жените, въздър-
жателските групи, есперанто и 
други културни организации, към 
които принадлежат всички симпа-
тизанти на идеите и на идейната 
борба на анархокомунистически-
те федерации и икономическите 
анархокомунистически организа-
ции на трудещите се.

Връзката между всички споме-
нати по-горе организации се осно-
вава на принципа на функционира-
не, който признава пълната сво-
бода и независимост на членове-
те и организациите и изключва 
всяка външна намеса и всяко под-
чинение на една организация спря-

мо друга. Взаимната зависимост 
между различните видове органи-
зации се основава само на тяхна-
та общност и идейно единство, 
на общата цел към която всички 
те се стремят.

Организационните решения в 
анархокомунистическите органи-
зации се вземат с единодушие, а 
не чрез гласуване с мнозинство. 
Решението на мнозинството не 
е задължително за малцинство-
то; винаги се търси убеждаване-
то. На практика, най-често мал-
цинството се съгласява с реше-
нието на мнозинството, като си 
запазва правото да изрази, след 
практическата проверка, правил-
ността на своята позиция. Бла-
годарение на този принцип, широ-
ко прилаган в анархистическото 
движение, рядко се появяват раз-
деляния, враждебност и вътреш-
ни борби.

В икономическата масова и 
други организации решенията се 
вземат с мнозинство и са задъл-
жителни, защото само по този 
начин може да бъде осъществено 
единството, което е абсолютно 
задължително при тях. Но в ня-
кои случаи на дълбоки разногла-
сия, малцинството може да бъде 
освободено от задължението да 
прилага общото решение, при ус-
ловие че няма да пречи на изпълне-
нието на това решение.
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Всички споменати организации 
имат като обща задача подготов-
ката в цялата страна на радикал-
ната реконструкция. По време на 
социалната революция, те ще осъ-
ществяват, всеки в своята об-
ласт, експроприацията и социали-
зацията на средствата за произ-
водство и на всички блага.

Непосредствени задачи 
(програма минимум)

В настоящия момента Федера-
цията на анархокомунистите в 
България издига следните лозун-
ги:
• Създаване на свободни местни 

Съвети и комитети на работни-
ците и селяните, организирани и 
контролирани от народа, които 
се избират пряко, а не като пред-
ставители на политическите 
партии. Тези съвети и комитети 
трябва да поемат изцяло или да 
контролират политическото уп-
равление на страната.

• Ролята на тези съвети и коми-
тети се свежда до изразяване на 
исканията на трудовите маси и 
до координиране на усилията на 
всички за изграждането и функ-
ционирането на цялостната нова 
социална система. Обединени на 
местно, регионално и национално 
ниво, те ще представляват поли-

тическата сила, ума и волята на 
целия народ.

• Присъединяване на български-
те работници и селяни към МРА 
(Международна работническа асо-
циация) за защита на глобалните 
интереси на трудещите се и за 
възпрепятстване на една бъдеща 
война.

• Ясно и категорично отхвърляне 
на всякаква форма на класово съ-
трудничество.

• Признаване правото на работни-
ците да се борят и стачкуват 
свободно за защита на своите 
материални интереси и за подо-
бряване на условията на труд и 
живот.

• Работнически контрол над про-
изводството и участие в печал-
бите.

• Намаляване на разликите в запла-
тите и възнагражденията между 
различните категории държавни 
служители и работници в частни-
те компании, с тенденцията към 
създаване на семейна заплата.

• Освобождаване от данъчно об-
лагане и принос към бюджета на 
работниците, на дребните слу-
жители, фермери и ниско плате-
ните от всички социални кате-
гории.

• За свободна и доброволна земе-
делска кооперация.

• За свободна и доброволна коопе-
рация на малките занаятчийски 
предприятия.

• Постепенно преминаване към 
една цялостна кооперативна сис-
тема за обмен, снабдяване и по-
требление на храни и други проду-
кти от първа необходимост.

• За кооперативно развитие на въ-
трешната, външната търговия и 
общественото осигуряване.

• Увеличение на земеделските про-
изводствени цени до средно ниво 
и редуциране до същото ниво на 
цените на промишлените стоки, 
с оглед по-справедливото и равно 
възнаграждение за труда в градо-
вете и селата.

• Работници и селяни от профе-
сионалните сдружения и органи-
зации за производство, обмяна 
и потребление – на борба срещу 
спекулациите и черния пазар, за 
огласяване и обществено порица-
ние на всички спекуланти и тра-
фиканти.

• За създаване и развитие на коо-
перативно, редовно и качестве-
но търговско обслужване и внос 
от чужбина за бързото задоволя-
ване на нуждите на населението 
от продукти от първа необходи-
мост: дрехи, обувки и т. н.

• Финансова стабилизация на стра-
ната, опростяване на бюрокра-
тичния апарат с един бюджет, 
редуциращ всички излишни разхо-
ди, като тези за война и за други 
подобни цели, с реално, а не дема-
гогско увеличение на национално-
то производство.

• Пълна свобода на словото, на ор-
ганизирането, на събранията и 
на пресата за всички нефашист-
ки организации. Отстраняване на 
всякакъв държавен и полицейски 
контрол, наследен от фашизоид-
ния режим, над кооперациите, син-
дикатите и другите обществени 
организации.

• В тази област, правителството 
трябва да изпълни своите обеща-
ния.

• Противопоставяне на всяка дик-
татура, независимо от името и 
цвета ґ.

• Премахване на смъртното нака-
зание и на всички извънредни за-
кони.

• Закриване на всички концентра-
ционни и трудови лагери или нака-
зателни форми на принудителен 
труд, прилагани като полицейска 
мярка.

• Борба с остатъците от фашизма 
и бдителност срещу всяка анти-
народна дейност, практикувана 
от която и да е политическа, про-
фесионална, производствена или 
идеологическа организация срещу 
работници и селяни.

• Групиране на всички работниче-
ски и демократични елементи 
в един егалитарен боен съюз за 
ефикасно противопоставяне сре-
щу експанзията на реакцията.

• Заличаване на последиците от 
войната чрез труда на военно-
престъпниците.

• Пълно разформироване на арми-
ята, премахване на задължител-
ната военна служба и милитари-
стичното образование на млади-
те хора в и извън училищните 
центрове.

• Създаване на доброволна милиция, 
чийто първи набор ще бъде само 
от работници и селяни, контро-
лирана от работническите и сел-
ски организации.

• Цялостно научно образование, 
широко достъпно за новите поко-
ления и освободено от всякакво 
влияние на политическата класа, 
капитала и църквата.

• Безплатна медицинска помощ за 
целия народ.

• Помощи за населението под кон-
трола на професионалните, про-
изводствените и идеологически-
те организации на работници и 
селяни.

• За външна политика на мир и сър-
дечно приятелство с всички на-
роди, без каквото и да е расово 
или друго предпочитание.

• За хляб, свобода, мир и работа за 
всички работници и прогресивни 
слоеве на българския народ.

• За Национална федерация на об-
щините (в България).

Да живее международната со-
лидарност на работниците!

Да живее анархо-комуни-
змът! •

ФАКБ

МИНАЛО И БЪДЕЩЕ

Платформата на ФАКБ от 1945 г.
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Светът през септември
Септември 1921 г. в болше-
вишка Русия, седем месеца 
след смазването на Кронщат-
ското въстание:

в Москва след упорита глад-
на стачка от Таганския затвор 
са освободени активисти на 
Конфедерацията на анархи-
стите на Украйна „Набат” и Ру-
ската конфедерация на анархо-
синдикалистите.

Десет дни по-късно в мазе-
то на Лубянка, седалището на 
болшевишката политическа 
полиция ВЧК, са разстреляни 
осем анархисти, сред които 
Лев Чорний (Павел Дмитри-
евич Турчанинов) и Фаина Ани-
симовна Барон.

В същия ден голяма група 
анархисти успяват да избягат 
от централния затвор в град 
Орел, 400 км югозападно от 
Москва.

Испанската революция и 
гражданска война през 1936 г.:

През септември метежни-
ците достигат подстъпите 
на Мадрид; премиер става со-
циалистът Ларго Кабайеро; в 
Лондон започва работа „Коми-
тет за ненамеса в испански-
те вътрешни работи” към Ли-
гата на нациите, предшест-
веник на ООН. Инициатива на 
правителствата на Велико-
британия и Франция, Комите-
тът декларира като своя за-
дача умиротворяване на Испа-
ния чрез оръжейно ембарго сре-
щу всички воюващи, но на дело 
преследва друга цел – да оста-
ви Републиката беззащитна 

пред франкистите, подпома-
гани с хора и оръжие от хитле-
ристка Германия и фашистка 
Италия.

Унгария, 1956 г.:
След относителното за-

тишие през август се засил-
ват прояви на опозиционното 
антисталинистко движение. 
Създаденият предишния месец 
в град Сегед „Унгарски съюз на 
университетската младеж” 
става независима от комсомо-
ла организация, включва сту-
денти от вузове в Будапеща. 
Именно те, заедно с работни-
ческите стачни комитети, са 
водещата сила на Унгарското 
въстание през октомври.

В края на септември, работ-
нически протести в Полша 
окуражават унгарците.

Преди 421 години испан-
ски големци съветват краля 
да не изтребва повече инди-
анците, а да ги направи хрис-
тияни. Предложението е при-
ето – убийствата на тялото 
отстъпват пред убийствата 
на духа.

Преди 350 години избухва 
Големият лондонски пожар, в 
който изгарят 16 000 сгради.

Преди 240 години е осъ-
ществен първият опит за 
атака с подводница.

Преди 170 години по изчис-
ления на гравитационните от-
клонения е открита планета-
та Нептун.

През 1866 г. е екзекутиран 
Дмитрий Каракозов заради по-
кушение срещу Александър II.

Преди 110 години е усъвър-
шенства пишещата маши-
на, а математикът Леонардо 
Каведо демонстрира първо-
то радиоуправляемо устрой-
ство.

През 1910 г. на конгрес на 
лекари в Англия е изказано 
опасението, че ако душевни-
те заболявания продължат 
да нарастват със същите 
темпове, то в средата на 
века лудите ще са повече от 
нормалните.

Преди 100 години за първи 
път в бой влиза машината, на-
речена „танк”.

Преди 98 години болшеви-
ките започват „Червения те-
рор”, провокирал Гражданска-
та война. Идеологът на анар-
хокомунизма П. Кропоткин 
пише писмо до Ленин в опит 
да го откаже от ескалацията 
на репресиите.

На 29 септември 1918 г. 
България капитулира в Първа-
та световна война.

1923 г. – Септемврийско-
то въстание, инициирано от 
БКП, ескалация на гражданска-
та война в България, започна-
та от юнския преврат и про-
дължила до есента на 1925 г.

Преди 90 години конвейер-
ната система на Форд отбе-
лязва върхова ефективност. 
За да я подчертае, Форд въ-
вежда на заводите си осем-
часови смени и петдневна ра-
ботна седмица. Трийсет годи-
ни преди това Кропоткин в 
„Хляб и свобода” доказва, че 

за да има изобилие от мате-
риални блага за цялото чове-
чество, е достатъчно всички 
трудоспособни хора да отде-
лят за обществено полезен 
труд по 4 часа 5 пъти седмич-
но.

През 1938 г. в съветския 
официоз „Правда” е напечатан 
лозунгът „За Родину! За Ста-
лина!”

30 септември 1938 г. – 
Мюнхенското съглашение 
между Британия, Германия и 
Италия развързва ръцете на 
Хитлер да анексира Судетска-
та област от Чехословакия. 
Към чешки територии предя-
вява претенции и полското 
правителство, което след 11 
месеца ще има съвсем други 
дертове.

Започва (1939) и завършва 
(1945) Втората световна вой-
на.

През 1939 г., 17 дни след на-
хлуването на Хитлер в Полша, 
същото прави и Сталин. След 
11 дни пада Варшава, а Герма-
ния и СССР подписват договор 
за дружба и обща граница.

Преди 75 години група аме-
рикански сенатори обвиня-
ват Чарли Чаплин в подстре-
кателство към война срещу 
Германия.

Преди 70 години България 
става република, но нито 
Чиста, нито Свята.

На 22 септември 1951 г. 
шведското правителство за-
бранява целувки на публични 
места.

Преди 62 години на Тоцкия 
полигон в СССР 45 000 войни-
ци са накарани да навлязат в 
зоната на поражение на ато-
мен взрив.

Преди 50 години избухва 
гражданска междуплеменна 
война в Нигерия, провокира-
на от политиката на запад-
ните петролни компании. 
Фактически продължава до 
днес.

11 септември 1973 г. – во-
енен преврат в Чили.

2001 г. – атаката срещу 
Световния търговски цен-
тър в Ню Йорк и Пентагона. 
Загиват много хора, а прави-
телствата получават дар 
божи – индулгенция за всички 
свои деяния в името на „бор-
бата с тероризма”. Индулген-
цията периодично бива осве-
жавана с активни мероприя-
тия като текущата бежан-
ска вълна от Северна Африка 
и Близкия Изток към Европа.

През 2010 г. френският се-
нат одобрява законопроект, 
който забранява на жените 
да се забулват на публично 
място.

Преди ДЕСЕТ ГОДИНИ Са-
удитска Арабия благоволи да 
даде избирателни права на 
жените. Китай извежда пър-
ви модул на космическата си 
станция.

Преди ЕДНА ГОДИНА на 
извънредни избори в Гърция 
отново печели коалицията 
СИРИЗА. Начало на сирийска-
та авантюра на Путин. •
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Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви и не 
е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и затова 
не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, написани 
грамотно на стандартни машинописни страници – 30 реда 
на страница, 55 знака на ред или набрани на компютър. Всеки 
автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения! 
Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

с а й т  н а  Ф А Б :     www.anarchy.bg
с а й т  н а  „ С в о б о д н а  м и с ъ л ” :  sm.a-bg.net
и м е й л  н а  Ф А Б :   fab@a-bg.org

т е л е ф о н  з а  в р ъ з к а  с  Ф А Б

    0896 613 727
а д р е с  н а  р е д а к ц и я т а

София, ЖК Надежда ,  пощенски к лон 12 2 0 ,  пощенска к у тия 5 9

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

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

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

1. Златко Златков, Нова Зеландия, в памет  
на Антон Николов 380 лв

2. Читател 10 лв
3. Александър Наков, Перник 20 лв
4. Даниел Рангелов 120 лв
5. Валери Тодоров, Варна 100 лв
6. Иван Д. Иванов, Стара Загора 40 лв
7. Д. Атанасов 10 лв
8. Желязко Радев Петков, Бяло поле 20 лв
9. Трифон Терзийски, Кнежа 60 лв

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

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

2. Национално освобождение и безвластие – Г. Хаджиев 3 лв

3. Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев 3 лв

4. История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев 3 лв

5. Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев 2х3 лв

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

8. Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал 3 лв

9. Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин 3 лв

10. Краят на държавата и капитала – Г. Константинов 5 лв

11. С думи вместо с куршуми – Г. Константинов 7 лв

12. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов 5 лв

13. Национализъм и култура (в два тома) – Рудолф Рокер 10 лв

14. Бакуниновата теория и практика на социалната революция – Г. Константинов 9 лв

15. Михаил Бакунин – избрани страници за и от него 4 лв

16. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 7 лв

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

19. Досие на обект №1218 – Александър Наков 4 лв

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

21. Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов 2х7 лв

22. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 7 лв

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

28. Напред и ако пътят води към Голгота! – Георги Константинов 7 лв

29. Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги Константинов 7 лв

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв
БРОШУРИ:

1. Стопанисването на земята – Г. Хаджиев 2,50 лв

2. Проблемът за организацията на анархизма – Г. Хаджиев 2,50 лв

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

4. Отговор на една вярваща – С. Фор 2,50 лв

5. За общината 2,50 лв

6. Федерализъм и централизъм – Рудолф Рокер 2,50 лв

7. Крахът на руския държавен комунизъм – Рудолф Рокер 3 лв

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 01.09.1846 в гр. Барле-

та (Италия) е роден анархи-
стът Карло Кафиеро.

• На 03.09.1991 г. в с. Копани-
ца (Пернишко) умира анархи-
стът Евлоги Цветков, един 
от отговорните редакто-
ри на вестник “Работниче-
ска мисъл”.

• На 04.09.2000 умира анархи-
стът Желязко Петков Же-
лязков, сътрудник на „Сво-
бодна мисъл”.

• На 05.09.1872 г. в гр. Хага се 
провежда последният кон-
грес на Първия Интернацио-
нал и изключването на Баку-
нин и Джеймс Гийом.

• На 09.09.1944 г. е извършен 
болшевишки преврат в Бъл-
гария.

• На 10.09.1891 г. в Испания 
излиза безвластническият 
вестник „Революционер”.

• На 12.09.1976 г. в гр. Твърди-
ца умира анархистът поет 
Димо Канев Димов.

• На 13.09.1988 г. в София уми-
ра безвластничката Васил-
ка Данева Лясова (Веса).

• На 15.09.1872 г. в гр. Сент 
Имие е открит първият 
конгрес на Анархисткия Ин-
тернационал.

• На 19.09.1904 г. е роден анар-
хистът Михаил Динков Ци-
целков, организатор на Зла-
тишко-пирдопската неле-
гална анархистическа група.

• На 19.09.1958 г. в САЩ умира 
теоретикът на безвласти-
ето Рудолф Рокер.

• На 20.09.1932 г. е роден аме-
риканският писател Ъптън 
Синклер, автор на романа 
„Бостън” (посветен на анар-
хистите Сако и Ванцети).

• На 22.09.1932 г. в Килифаре-
во умира Надежда Симеоно-
ва Попова, участничка в Ки-
лифаревското въстание и 
Килифаревската анархоко-
мунистическа чета.

• На 25.09.1903 г. край гр. Кра-
тово (Македония) в сраже-
ние с турски аскер загива 
анархистът-революционер 
Никола Дечев.

• На 27.09.1921 г. в Москва са 
разстреляни от болшевиш-
ката ЧК десет анархисти, 
между които Лев Чорни.

• На 28.09.1923 г. при село Звъ-
ничево е убит анархистът 
Илия Георгиев Юруков.

• На 29.09.1923 г. в местност-
та „Грамадите” край Браци-
гово са убити анархистите 
Васил Атанасов Попов и Па-
вел Атанасов Терзиев.

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2016 СВОБОДНА  МИСЪЛ

НОВИЯТ РОМАН НА ИЛИЯ ТРОЯНОВ

„Власт и съпротива“ на Илия Троянов

Една грандиозна епоха си оти-
ва с пълна скорост, а дините, 
разрязани край пътя, сияят сла-
достно. Шапки долу пред наход-
чивостта на продавача: впръск-
ват се две капки урина в диня-
та и тя узрява до пръсване, тая 
аленочервена диня мечта. Колко 
елегантно решение, заместило 
някогашното обстоятелстве-
но и досадно мъчене. Колко ли са 
се мъчили предците при кръс-
тоската на свине със стоножки, 
за да увеличат производство-
то на свински джолан. Ами ти, 
Мичурин, герой на всяка трапе-
за, как ли си успял да изобретиш 
устойчив на ръждясване трак-
тор? По прост, но хитър начин – 
като си го кръстосал с картоф...

... Векът се стапя, под ези-
ка лепне ивица горчив бонбон, 
мила Родино, стълба без стъпа-
ла, ти си земен рай, костите ча-
кат проветрение под сминдуха, 
твойта хубост, твойта пре-
лест, ах, те нямат край, куп-
чина инжектирани с урина дини 
и хора, изпотени от отчаяние 
край пътя.

*    *    *

Илия Троянов е написал книга-
та на своя живот. Във „Власт и 
съпротива” той разгръща една 
широка историческа панора-
ма, която обхваща повече от 
половин век и показва с изклю-
чителна достоверност проце-
сите, които протичат в Бъл-
гария, както по време на то-
талитаризма, така и по време 
на безкрайния преход към неби-
тието.

Константин е анархист – 
боец на съпротивата. Още в 
училище привлича вниманието 
на Държавна сигурност и тя не 
го изпуска от поглед. Методи 
е офицер, опортюнист, карие-
рист, типичен представител 
на държавния апарат. Между 
тях започва конфликт, който 
ще продължи над половин век.

Романът „Власт и съпроти-
ва” е богат на истински исто-
рии, които Илия Троянов е съ-
брал както от архивите на 

Държавна сигурност, така и 
от интервюта с очевидци, 
които са преживели ужасите 
в тюрмите на болшевишката 
диктатура, следенето на Дър-
жавна сигурност и неравната 
борба между свободния човеш-
ки дух и смазващата сила на 
властта. В книгата със сигур-
ност ще се разпознаят и някои 
от участниците в българския 
преход.

Безмилостен роман, кой-
то се осмелява да говори ди-
ректно и рязко за един режим 
чрез гласовете на две радикал-
но различни фигури, от двете 
страни на Историята. В този 
двуглас Троянов умело вплита 
и хладния разказ на автентич-
ни архивни документи на ДС, 
истински истории на минали 
през затворите хора и дори 
гласа на самите години (напри-
мер „1953-та разказва”).

Ще бъде неточно да кажем, 
че става дума за близкото бъл-
гарско минало, защото това 
минало продължава да ни дави, 
то е пред очите ни, изскача 
от всеки ъгъл и страница. Ро-
манът знае и показва как то 
приижда и се сблъсква с насто-
ящето през основната диле-
ма – власт или съпротива, все 
така болезнена и днес.  Остро 
писане, гласове от карцера на 
българското премълчано. •

Георги Господинов
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АКО ПРОМЕНЯХА НЕЩО…

Президентски смешки

Сериозността, с която меди-
ите занимават населението 
с всички подробности около 
надпреварата за синекурната 
длъжност „президент”, сама 
по себе си е смешна. Нещо 
като суетнята на лилипути-
те от коя страна е полити-
чески правилно да се чупи сва-
реното яйце – от тъпата или 
от острата – през очите на 
Гъливер.

Активното обсъждане оба-
че на страстите в партий-
ните централи, преброяване 
на „личности” в една или дру-
га котерия, разпалени споро-
ве до лични обиди – този ки-
пеж в интернет форуми и по 
квартални кръчми, в който 
действащи лица са обикнове-
ните, реално преонодени от 
системата граждани, това е 
по-скоро стряскащо. Стряс-
ка готовността на българи-
те да се включват в играта – 
но в типичната роля на пре-
ливащи от акъл кибици. Учас-
тието на подобно ниво в те-
атрото на политиците явно 
замества истинската граж-
данска активност – даже хи-
лавата примиренческа „в рам-
ките на закона” – и очевидно 

задръства възможностите 
за критично осмисляне на си-
туацията, в която бавно ни 
сваряват вече близо 30 годи-
ни. Малцина си задават въпро-
са „защо трябва да им играя 
по свирката”. Позицията сре-
щу всички бива заклеймявана 
като „ганьовщина”, задето се 
твърди, че „всички са маска-
ри”. Ами маскари са, какво дру-
го? Мераклии за келепир. Осъз-
наването, че наистина са ма-
скари не би трябвало да води 
до извръщане на глава и само-
синдикално спасяване с лакти 
в ребрата на ближния – това 
е копиране на поведението, на 
тактиката и стратегията 
на маскарите. Гражданите би 
трябвало да имат самочувст-
вието на „трета сила” – сре-
щу маскарите, против всички 
клишета на маскарите, про-
тив правилата им, против 
всичко тяхно.

Но не би. Самочувствие 
липсва. Комплексите са в изо-
билие.

Ето затова смешките по-
край президентската клоуна-
да идат отгоре: политическа-
та класа, която е континген-
тът лобисти на бизнес групи-
ровките, се кикоти скришом 
на малоумието на „матряла”. 
Радва се, че народът се хва-
ща гуша за гуша помежду си. 
Само така не му остават ръ-
цете свободни, за да стисне 
точно онова гърло, което се 
киска самодоволно. •

Шаркан

ТУРЦИЯ

Сеитба по време на жътва
Нелепият преврат в среда-
та на юли дойде като по по-
ръчка за президента-канди-
дат падишах. Изборите по-
казаха, че подкрепата за пар-
тията му намалява за първи 
път от десетилетие, зато-
ва веднага бяха коригирани 
с извънредни. Зададе се оба-
че перспективата султанът 
да отговаря за големи бизнес 
далавери – и пак много експе-
дитивно се пръкнаха „превра-
таджии”.

Чистките и концентрира-
нето на власт имат своя ло-
гика. Не са достатъчни побе-
ди на „вътрешния фронт”, не-
обходима е и „малка победо-
носна война”, блясъкът на коя-
то да внуши трепет сред на-
селението и преклонение към 
новия стар абсолютен вожд 
на „целия турски народ”.

Белята е, че Турция от-
давна води война, както въ-
трешна, така и външна – в 
Сирия. Предишният, негласно 
вехнещ кумир, е твърдял, че 
турците са последният на-
род, освободил се от Осман-
ска империя. Послъгал е. Ос-
танаха кюрдите. Останаха 
и всички турци, които преди 
се бъхтеха за османската ди-
настия, а после продължиха 
да правят същото за елита 
на буржоазната република. 
Ангарията да хранят фабри-
канти, банкери, военни и бю-
рократи се запази, пък оста-
тъкът – за самите бачкато-
ри и семействата им.

Същата „свобода” като за 
българите – от султан та на 
цар, от цар – на генерален се-
кретар, от последния – на му-
тренска олигархия. Приказка-
та „от трън на глог” е твърде 
мекичка за обрисуване на си-
туацията.

Турското правителство 
отдавна воюва с кюрдите. 
Десетилетия наред кюрди и 
турци биват увълчвани едни 
срещу други. Без подкрепа-
та на НАТО, страната от-
давна да се къпе в кървища-
та на пълномащабна граждан-
ска междуетническа война, 
не като сегашните „локални 
операции”, ограничени в някол-
ко югоизточни провинции.

Вътрешнопартийният 
разкол на управляващите, в 
основата си бизнес кавга меж-
ду Реджеп Ердоган и Фетула 
Гюлен, и възникването на ИД 
попълниха списъка с „врагове 
на народа” – гюленисти (ме-
диите им създадоха цяла ор-
ганизация, нарекоха я ФЕТО) 
и джихадисти. До неотдавна 
с последните правителство-
то на султан Реджеп върте-
ше тиха търговия.

Ситуацията се промени.
Нуждата от победоносна 

война подкара турските тан-
кове срещу ИД, но само като 
повод – ударът пак е срещу 
кюрдите, които воюват с ИД.

Изобщо, в Сирия става 
нещо, което надали някому 
е ясно в подробности. Не са 
лишени от основание мне-

нията, че в тази нещастна 
страна са се счепкали Пента-
гонът с ЦРУ, а уж върховната 
власт на САЩ, президентът, 
практически не си контроли-
ра подчинените.

Впечатлението е, че сякаш 
големите световни побойни-
ци са търсели терен да се по-
разкършат, теглили са чоп и 
нещастието се е паднало на 
Сирия. С последващ поток бе-
жанци към Европа. А покрай 
сирийците се мъчат да се 
отърват и други народи от 
Близкия Изток и разбуненото 
от „Арабската пролет” от 
Северна Африка.

В този контекст актив-
ността на турското прави-
телство, макар да е пред-
ставено от официозните ме-
дии като „жътва на победи”, 
на дело е посевна кампания. 
Посява проблеми. Жътвата 
предстои – жътва на ката-
строфи. Сеитбата сега е под 
звука на фанфари, но жътва-
та ще се огласява с плач и вой 
на болка и ужас. •

Хасан Девринджи


