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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин
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Човек ли е 
политикът?

Корупцията е лоша, когато е не-
законна. Занаятът на политика е 
да я узаконява.

Тук не е мол...

На чужд гръб и сто бюрократи са 
малко. Дивотията на бюрократа 
е тежко заболяване, от което 
обаче не страда той.

Революционният 
терор

„Кървавите писма” на социали-
стите-революционери звучат 
все по-актуално.

Пределите на 
роботизацията

Роботизацията неумолимо на-
стъпва и вместо съперник, може 
да ни бъде силен съюзник.

Гордостта на 
куката

Те „служеха на държавата”. А тя 
кому служеше и за какво в крайна 
сметка послужи?

100 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

Днешните 
руснаци в 
днешна Русия

Руските депутати обявиха 
доходите си за поверител-
на информация, трогателно 
загрижени да не се ядосва на-
родът, сравнявайки своите и 
техните джобове. Веднага се 
появи виц: долепи ухо към праз-
ното си портмоне, ще чуеш 
шумолене – правителството 
на Руската федерация и депу-
татите от Държавната дума 
го опоскват.

Преди 100 години револю-
ционните събития в Русия 
разтърсваха света. Днес съ-
щата страна причинява един-
ствено световни скандали. 
Икономиката тихичко си гние 
въпреки известното съжи-
вяване от миналата година, 
особено в аграрния сектор за-

ради контрасанкциите, въве-
дени от правителството в 
Москва срещу европейски сел-
скостопански стоки.

Преди 100 години Русия 
вдъхва надежда за справедли-
вост. Днес тя официално ре-
абилитира царя, нареждал раз-
стрел на мирни демонстра-
ции, белогвардейците, про-
чули се с избесване на цели 
села, аристокрацията, хране-
ла се от потта и кръвта на 
народа, предприемачите, дър-
жали се с работниците като 
с крепостни селяни, попове-
те, оправдавали всички без-
образия на властващите, а и 
сами участвали в мачкането 
и ограбването. Руската пра-
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КОЙТО ИМ СЕ НАДЯВА, ЩЕ ИМ СЕ НАДЕНЕ

Борбата с експлоатацията
Фондация, която се бори с 
„трудовата експлоатация”, 
пуснала обява – работа в чуж-
бина, чудесна заплата, високи 
надбавки за извънреден труд, 
гратис жилище, не е нужна 
нито специална подготовка, 
нито знаене на чужд език.

За една седмица постъпили 
над 100 молби от кандидати, 
предимно мъже, всички със 
средно и висше образование.

А каква работа? Бране на 
ЗЕЛЕН ХАЙВЕР в Северно 
море…

Случката предизвиква мно-
го въпроси.

Що за образование имат 
хора, вързали се на обява за 
ЗЕЛЕН ХАЙВЕР?

Колко трябва да са отча-
яни, за да се цанят за съмни-
телна работа, съмнителна 
поради щедрите обещания?

Отделeн е въпросът за 
„борбата с трудовата експло-
атация”, защото всеки нае-
мен труд е експлоатиран.

А и у нас, особено „за тури-
зма” има внос на работна ръка 
от Украйна и Молдова – хора, 
които се радват на 230 евро 
на месец… и които често би-
ват уволнявани, след като „не 
се представили добре през 
ИЗПИТАТЕЛНИЯ СРОК”, съот-
ветно с още по-малко запла-
щане за СРОКА, а понякога и 
без това. Нашенските синди-

» » » продължава на страница 3

» » » продължава на страница 3

ПРОБЛЯСЪЦИ

„Излишните“ си тръгват
Н Е К А  Н Я М А  И З Н Е Н А Д А Н И !

По официални данни на „Ста-
тистика” – Шумен и Тери-
ториално статистическо 
бюро – Североизток населе-
нието на област Шумен само 
за изминалата 2016 година, 
е намаляло с цели 1244 души. 
Регистрираните в региона 
към 31 декември 2016 г. на-
брояват едва 174 476 души. 
От години обаче тази отри-
цателна тенденция не изне-
надва никого – нито властни-
ците, нито самите граждани, 
които бързат да се изнесат 

ТЕМА НА БРОЯ:
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Роботронната революция и пертурбациите
В  С О Ц И А Л Н О Т О  И  И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Н О Т О  С Т А Т У К В О
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17. НАШАТА АЛТЕРНАТИВА: 
UNE SEULE SOLUTION – LA 
REVOLUTION SOCIALE!

И така, навлизаме в свят на ро-
боти, на изобилие и на все по-
вече и по-изнурителна… рабо-
та за малцина „привилегирова-
ни” и на безработица, паупери-
зация и декласиране на мнозин-
ството от човечеството.

При такава „перспектива” 
какви ти „начини на производ-
ство”, „производителни сили” и 
„производствени отношения”? 
Какъв ти синдикализъм и каква 
ти класова борба? Всичко горе-
описано се дължи на алчност-
та на паразитите, образува-
щи световния „елит” от 4–5 
милиона свръхбогаташи и бо-
гаташи, които нищо не може 
да спре, освен куршумите на 
„лумпенпролетариата”, който 
би поискал да живее свободно 
и достойно в едно общество 
без класи и без власт на човек 
над човека.

Ние анархистите твърдим, 
че срещу агонията, на която ни 
обричат паразитите в днеш-
ното капиталистическо об-
щество, ЧОВЕЧЕСТВОТО ИМА 
САМО ЕДНА АЛТЕРНАТИВА – 
СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ. 
Част от основанията на това 
ни твърдение бяха изложени в 
предшестващите статии/аб-
заци.

Старият свят е узрял за 
тази революция. Компютри-
те, роботите и телекомуни-
кациите направиха възможни 
предсказаните от Норбърт Ви-
нер фабрики, поля и лаборато-
рии без работници и приближи-
ха невероятно анархокомунис-
тическата „утопия” (защото 
за нея става дума тук, колкото 
и неясни да остават все още в 
съзнанието на мнозинството 
основите и контурите на меч-
тания утрешен ден на свобо-
да и изобилие за всички). Те пра-
вят осезаема и достъпна иде-
ята за създаване още през на-
стоящия век на общество, в 
което наемният труд и прину-
дата са отстранени, на свят 
на благоденствие за всеки и за 
всяка, на неограничени възмож-
ности за безпрепятственото 
и безпрецедентно развитие на 
целия интелектуален, духовен 
и морален човешки потенциал. 
Една безкрайна фаланга от со-
циалреволюционни мислители 
и дейци, сред които анархисти-
те бяха в авангарда, очертаха 
с перото и с кръвта си конту-
рите на това общество. Тяхно-
то творчество, живот и дела 
ще останат като неизчерпа-
ема съкровищница от идеи за 
тези, на които ще се наложи 
да извършат революционната 
промяна.

Ако няма друго решение на 
екзистенциалните проблеми 
на човечеството в нашата 
епоха, тогава първостепенна-
та ни задача е да приготвим 
себе си и да помогнем на про-
летариата, лумпенпролетари-

ата и париите от Третия свят 
идейно, психологически и тех-
нически за грандиозните соци-
ални войни, към които ни тлас-
кат господарите на днешния 
свят и които поради това не-
избежно ще придружават ре-
волюцията…

При това, à la guerre comme 
à la guerre! Т. е. към тези вой-
ни не можем да тръгнем като 
на сватба. Необходимо е да се 
проникнем от идеята, че съз-
даването на една или някол-
ко интернационални револю-
ционни организации е от пър-
востепенно значение за успе-
ха на революцията и да напра-
вим тази идея разбираема за 
другите.

Нашата организационна 
дейност трябва да се базира 
върху теоретическото дока-
зателство, че РР изчерпва въз-
можностите на капитализма, 
държавата и класовата циви-
лизация и че съхранението им 
е бариера за нейното по-на-
татъшно развитие, обрича-
що човечеството на мъчител-
на агония. Но само теорията 
без практическата ґ провер-
ка може да се окаже не повече 
от интелектуална игра. Ут-
върждаването и разширение-
то на революционната орга-
низация може да се извършва 
единствено в процеса на пре-
ките акции. Гаранция срещу 
бюрократичното ґ изражда-
не по време на и след победа-
та на революцията могат да 
дадат единствено принципи-
те на функциониране на съз-
даденото от нея общество, 
на целите и на идеалите на 
нейните членове и КОНТРОЛА 
НА ВЪОРЪЖЕНИЯ НАРОД ВЪР-
ХУ ДЕЙНОСТТА ћ.

Понеже капитализмът се 
глобализира, борбата срещу 
него трябва да се интерна-
ционализира, което означава 
солидни конспиративни орга-
низационни връзки между фе-
дерациите и съвместни акции, 
коренно различаващи се от 
днешната имитация на рево-
люционна дейност, нередовна 
кореспонденция и „туристиче-
ски” срещи между „съмишлени-
ци”.

Потъвайки в една нова и 
ужасна ситуация, вследствие 
разгръщането на РР в услови-
ята на капитализма и държав-
ността, гражданите на САЩ и 
останалите страни от Първия 
свят престават да участват 
в една и съща икономика и да 
живеят в един и същи свят. 
Социалните връзки се разкъс-
ват и движението на отдел-
ните пластове на обществе-
ната пирамида с различни ско-
рости предизвиква все по-дъл-
боки пукнатини, обричайки я на 
срутване. Както предупрежда-
ва господарите на света соци-
ологът Петер Дрюкер, главни-
ят проблем е: как да се избег-
не един нов класов конфликт 
между основните компонен-
ти, на които това общество 
се разпада: маргинализирано 
мнозинство от лумпени и ра-
ботещи бедняци и техния ан-

типод от богати и свръхбо-
гати.

В такива условия еманци-
пацията на остатъците от 
пролетариата, представля-
ващ до миналия век болшин-
ство от населението във ви-
сокоразвитите индустриални 
страни, е възможна само чрез 
обединението му с лавиноо-
бразно растящия, вследствие 
автоматизацията, лумпенпро-
летариат. От своя страна, 
лумпените от свръхразвития 
свят имат много повече до-
пирни точки с париите от Тре-
тия свят, отколкото с луксоз-
ните „елити”, които се крият в 
своите крепости от намира-
щото се само на няколко кило-
метра, море от мизерия. Кога-
то лумпенпролетариите, па-
риите и полугладните полуза-
ети от Юга и Севера се обе-
динят в един интернациона-
лен революционен Фронт на 
„излишните” около програма-
та на Социалната революция, 
чиято цел е разрушаването 
на държавната машина и по-
ставянето на икономиката 
(включително разпределение-
то на автоматично произ-
вежданите продукти и услу-
ги) под прекия контрол на сво-
бодно и доброволно съюзили 
се граждани, тогава кукуви-
цата ще изкука края на ста-
рия свят на насилие, печал-
барство и измама. Тогава ще 
стане възможна замяната на 
днешната „цивилизация” с об-
щество без властници и ка-
питалисти. Тогава науката и 
технологията ще освободят 
„нисшите класи” от непосил-
ния и затъпяващ труд, от ли-
шенията и мизерията, с кои-
то „бог ги наказал” и ще им 
отворят вратите към зем-
ния рай на изобилието и сво-
бодното време.

При това, на всички ни 
трябва да е безвъпросно ясно, 
че в днешната епоха на подго-
товка на превантивната све-
товна контрареволюция и на 
раждането на мега-диктату-
рата на паразитите (и всичко 
това маскирано като „свобод-
но”, „открито”, „консуматив-
но” „постиндустриално”, „ин-
формационно”, пазарно-демо-
кратично общество) НИЕ НЕ 
МОЖЕМ ДА ОСТАНЕМ в този 
ДВУБОЙ ЗА БЪДЕЩЕТО НА 
ЧОВЕЧЕСТВОТО с лозунгите, 
програмите, стратегията, 
тактиката, методите и оръ-
жията на революционна бор-
ба, нито с организациите, та-
кива каквито бяха създадени 
през XIX век и преминаха в на-
следство на революционери-
те от Двадесетия. Очевидно, 
всичко ще трябва да се преос-
мисли и актуализира в съот-
ветствие с колосалните про-
мени, които научнотехниче-
ската революция внесе и ще 
продължи да внася във всички 
сфери на живота, в социални-
те и интернационалните от-
ношения и в практиката на 
борбите за еманципация и ос-
вобождение на „излишните” 
класи и народи в целия свят.

Тези проблеми на революци-
ята би трябвало да станат 
обект на колективната рабо-
та в един интернационален ин-
ститут (макар и без покрив) 
или най-малкото на самостоя-
телни и колективни теорети-
чески изследвания на състоя-
нието, причините за деграда-
цията и задачите на днешно-
то международно анархисти-
ческо движение в това и след-
ващото десетилетие, на въ-
просите, отнасящи се до същ-
ността, психологията, идеите 
и ролята на „декласираните”, 
разработени в сътрудничест-
во с групи по интереси от дру-
гите Федерации на Анархисти-
ческия Интернационал или с 
индивидуални съмишленици, с 
които сме установили органи-
зационни контакти.

Колкото до ФАБ, имайки 
предвид спецификата на зада-
чите и убеждението, че ще ни 
се налага още дълго да плуваме 
срещу течението, трябва да 
проведем сериозно и задълбо-
чено колективно обсъждане, за 
да решим (с оглед достигната-
та степен на зрелост или нез-
релост на конкретната бъл-
гарска обстановка) поне те-
зисно програмните и органи-
зационни въпроси на нашата 
революция. Едва след това ще 
можем да се заемем система-
тизирано и координирано с на-
писването на беседи, брошури 
и книги, и посочване на апосто-
ли за нуждите на текущата ни 
пропагандна и организацион-
на дейност. И чак накрая или 
паралелно с другите задачи – 
да предприемем преки акции, 
адекватни на силите ни и необ-
ходими за разрастването им…

В заключение, вместо апе-
ли за колективни или индиви-
дуални преки акции, завършва-
ме с геомилевия „ДЕН НА ГНЕ-
ВА”

PRESTO II
Братя
Другари
Малоимотни
Граждани
Селяни –
вий млади
и стари,
които постотно сте
като животни
раждани,
стреляни –
Безполезно е тъй да стоим:
да се вдигнем
– напред –
да вървим!
През дим
и барикади
черни, саждиви, изкаляни –
без команда, без ред –
тъй както, когато изригне
стремително
кратер.
Братя!
Сега е последния час,
последния ден:
100 години пред нас
Камил Демулен
говори разпалено
и убедително
сочи
великата страшна Бастилия.
Сега е последния час.

Всеки от нас
с последни усилия
трябва да скочи
на крак!

PRESTO I
Бягай, бягай
в галоп
не питай
ти си сам идеал!
На живота огромния топ
Изгърмява те цял
на вис към звездите.
Бягай
залягай
ставай
падай
нападай
решително
смело
стремително
неудържимо напред
– без команда, без ред –
напред.
Дело! Дело
е нашия зов
пряко всичко
пряко вражда и любов,
пряко звезди,
метеори
комети
– напред
без умора,
без сън
навън
из затворите,
из градовете
центростремително
ти полети!
БЪДИ ГОТОВ!
Чакай само сигнала, другарю!
Сега вече можеш да спреш:
спри машините ти, угаси разкалената пещ;
нека празни останат заводи, депа,
работилници, фабрики, гари, гаражи:
чакай само сигнала, другарю!
В часовника само внимавай,
додето стрелката покаже
XII.
Тогава
– в тоя ден –
отдай се
– цял и червен –
в деня на великата правда:
с парабелум, картечница, брадва
– цял и червен –
в първия ден на гнева!

Братя, Другари, както е казал 
поетът, „Безполезно е тъй 
да стоим”. Излишно е да чака-
ме. Годо няма да дойде! Както 
го доказа историята: „всички 
пътища водят за Рим”, само 
един може да ни отведе към 
СВОБОДАТА – ПЪТЯТ НА СВЕ-
ТОВНАТА СОЦИАЛНА, ИНТЕ-
ГРАЛНА И ПЕРМАНЕНТНА РЕ-
ВОЛЮЦИЯ.

Днес първите три условия 
на една глобална революцион-
на ситуация (разрушаване на 
двойното статукво и нали-
чието на условия за съзижда-
не на новия свят) са в процес 
на създаване. нашият дълг е 
да концентрираме усилията 
си върху последните две: да 
намерим общ език с лумпен-
пролетариата, да предприе-
мем нужните действия, за да 
помогнем на масите в деня 
на всеобщия им гняв да пре-
върнат своята стихийност 
и спонтанност в съзнателно 
революционно творчество! •

Георги Константинов
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КОЙТО ИМ СЕ НАДЯВА, ЩЕ ИМ СЕ НАДЕНЕ

Борбата с експлоатацията
калисти говорят спокойно за 
това, а активистите на фон-
дациите даже дума не обел-
ват. Мълчаливо съгласие: с 
ДРУГИТЕ може, ама с НАШЕН-
ЦИ – това е възмутително,… 
когато става в чужбина, то-
ест ако те експлоатира РО-
ДЕН работодател, туй не 
било нещо чак толкова лошо, 
нали все пак СЕ РАЗВИВА ИКО-
НОМИКАТА.

Затова е обяснима позиция-
та на виден патриот с минис-
терски пост, че не бива да има 
надбавки към заплатите за 
трудов стаж по специалност-
та – и той сам си каза: идвам 
от бизнеса, за мен такива гле-
зотии са неприемливи.

За бизнесмените, които 
„създавали блага” (нима лично? 
нима без хилядите си наемни 
работници?), всяка надбавка – 
камо ли фиксирана „минимал-
на работна заплата” – е „поощ-
ряване на мързела”. Крадецът 
вика дръжте крадеца – класи-
ка!

Какво направиха големите 
ни синдикати? Хукнаха при ба-
щицата, който милостиво 
позволи да не отменят над-
бавките, а министърът-па-
триот се извини, „задето си 
казал личното мнение”.

Същият министър, който 
обяви оградата по граница-
та за „национална гордост”. 
Е, щом кадесари се гордеят 
как са „служели на държавата”, 
при все че оная държава била 
антибългарска и антинарод-
на по собственото им призна-
ние. Ще пропуснем приказките 
за това, че всяка държава е ан-
тинародна – четете Ботев, 
не само бийте път „по негови-
те стъпки”, продължаваме по 
темата. Та по темата е хуба-
во Синдикатите да си опичат 
ума с кого имат работа в Три-
странната комисия.

Да си опичат и за бащица-
та – той върна на поста сва-
ления шеф на НДК, а сега същи-
ят шеф е под следствие.

Синдикатите така или ина-
че отдавна са си опекли ума. 

Те добре знаят своята роля: 
не защита на работниците, 
а сдържане на недоволство-
то им, компромиси с работо-
дателите и с държавните чи-
новници. Компромисът на пра-
сето с Коледа – заколване под 
упойка.

Това е главното зло на ка-
питализма – безчовечността, 
не неефективността, неряд-
ко е ефективен, макар пак по 
нечовешки критерии, според 
абстрактни за обикновения 
гражданин „макроикономиче-
ски показатели”.

Тази тема, дори дискутира-
на, всъщност е под похлупака 
на премълчаването, защото 
едно пустословие за нехуман-
ността на „пазарната иконо-
мика” е на дело замълчаване.

Функционерите на фон-
дации и казионни синдикати, 
склонни на компромиси с тази 
система, са нейни съучастни-
ци.

Да го имат на ум, защото 
не се знае кога ще бъде потър-
сена сурова сметка на дребни 
и едри експлоататори, а осо-
бено на техните съучастници 
и оправдатели – и Руската ре-
волюция избухна изненадващо.

Помагачът на чорбаджията 
винаги е повече мразен от са-
мия чорбаджия. •

Хасан Девринджи

към някое по-спокойно и бла-
годенстващо място, където 
ще имат възможност да от-
гледат поне едно-две деца. 
Ако погледнем статистиче-
ските данни назад в години-
те, излиза, че през 1934 г. в 
областта са живеели 208 552 
души; 1946 – 219 915; 1956 – 
222 837; 1965 – 243 416; 1975 – 
253 437; 1985 – 254 835; 
1992 – 220 320; 2001 – 
204 378; 2011 – 180 528.

Налице е трайно обезлюдя-
ване на региона и областния 
град, което започва с краха 
на т. нар. комунистически ре-
жим. Дори и с невъоръжено око 
е лесно да забележим десет-
ките опразнени офиси и мага-
зини по централната улица с 
лепенки по прозорците: „Дава 
се под наем”. По-възрастните 
шуменци разказват истории 
за драматичните футболни 
срещи пред 25 хил. зрители 
на стадион „П. Волов”, за пе-
тъчните и съботните дни, в 
които хиляди граждани и се-
ляни пъплят като мравки към 
пазарите и битаците. Всичко 
това е минало!

Шумен не е изолиран случай 
от цялата картинка на все-
общ упадък. Дори и децата в 
детската градина са вече на-
ясно, че България се намира в 
демографски упадък или по-
скоро в демографски Армаге-
дон. Всяка година население-

то на страната намалява с 
близо 50 000 души. Подобно 
явление в исторически план, 
и то особено в мирно време, 
няма аналог никъде по света, 
твърдят родни историци и 
статистици.

Изглежда трябва да тър-
сим корените на пробле-
ма още по-назад! На 21 яну-
ари 1972 година радио „Дой-
че веле” излъчва есе на бъл-
гарския писател в емиграция 
Георги Марков, което носи 
гръмкото за времето си име: 
„Ще изчезне ли българският 
народ?”. В него той твърди, 
че още през 60-те години на 
миналия век раждаемостта 
сред българите е на едно от 
последните места в света. 
Мрачните статистически 
данни за намаление конкрет-
но на българския етнос и то-
гава са предизвиквали твър-
де малко дебати, а мерките 
се изразили в повишаване на 
ергенския данък от 5 на 10 
на сто, както и в смяната на 
имената на циганите.

Георги Марков обръща вни-
мание не толкова на матери-
алните причини да не се раж-
дат деца, а на общото чув-
ство на безсмислие и без-
перспективност през годи-
ните на социализма. Изглеж-
да това усещане не е изчезна-
ло и в наши дни, дори смея да 
твърдя, че се е увеличило не-
колкократно. И докато броят 
на населението на България 

до 1989 г. все пак бележи из-
вестен ръст, то след отва-
рянето на границите и появи-
лата се възможност за сво-
бодно пътуване, милиони ре-
шиха да потърсят „спасение” 
навън. Не можем и не трябва 
да се сърдим на никого, който 
е взел нелесното решение да 
продължи живота си на някое 
по-уредено и перспективно 
място.

Обезлюдяването не е ха-
рактерно само за нашата 
страна, а за цяла Източна Ев-
ропа, която някои все още на-
ричат „бившия социалисти-
ческия лагер” или „съветския 
блок”. По данни на ООН насе-
лението на Източна Европа 
през миналата година е било 
292 млн. души, с 18 млн. (6%) 
по-малко в сравнение с нача-
лото на 90-те години.

Причините за това са ком-
плексни, като най-значима 
безспорно е икономическото 
състояние, което се изразя-
ва в ниско заплащане на тру-
да, най-често недостатъчно 
за покриване основните нуж-
ди на един млад човек – квар-
тира, храна, дрешки, да не го-
ворим за семейства с едно 
или две деца. Защо конкретно 
България се озова в това по-
ложение? С рухването на т. 
нар. комунистически режим 
(държавен капитализъм в пе-
риода от 1944-1989 година), 
тогавашните народни „спа-
сители” тръбят с мегафони 

и вувузели, че тръгваме за-
дружно по пътя на пазарната 
икономика и България я чакат 
добри дни. Публично-държав-
ната собственост се разпро-
дава и приватизира от близ-
ки до старата партийна но-
менклатура и ДС лица, които 
вече се дават за пример на 
подрастващите като едни 
успели, честни и предприем-
чиви хора, от които всички 
останали не толкова „успели” 
трябва да се учим и да вървим 
по стъпките им. Всички зна-
ем приказката за „първия ми-
лион”, няма нужда да влизаме 
в подробности кога и как се е 
появила. Така се раждат бъл-
гарските олигарси и икономи-
чески гиганти.

Всичко това изглежда ус-
тройва Запада, от когото 
трябва да се учим. Така на-
речените „Велики сили” имат 
прекалено голям опит в коло-
низаторската политика, коя-
то несъмнено провеждат и 
днес, но вече културно – вмес-
то с камшик и меч, с „кади-
фени ръкавици”. Те си търсят 
послушковци и ги намериха в 
България и други страни от 
Източна Европа. Западните 
посланици защитават със 
зъби и нокти своите фирми 
и компании на българския па-
зар, независимо от очевидно 
пагубното им влияние за из-
ключително важни сектори 
на стопанството и икономи-
ката на страната ни.

„Смок е засмукал живот на-
роден, смучат го наши и чуж-
ди гости!” пише в стихотво-
рението „Елегия”, публикувано 
преди 147 години, гигантът 
на словото и делата Христо 
Ботев. Това съчетание между 
наши и чужди „гости” роди ус-
ловия, които затрудняват съ-
ществуването и планиране-
то на утрешния ден за голя-
ма част от населението. Жи-
вотът „ден за ден”, без дълго-
срочна цел, без план, без осо-
бени мечти и идеали, разяжда 
съзнанието на младите хора, 
част от които съм и аз.

Наближавам 28 години и ня-
мам деца. 7 от 10 мои близки 
и познати, които вече прес-
кочиха 30-те, също нямат по-
томство. Някои ще кажат – 
всеки има право да реши кога 
и дали изобщо да създава се-
мейство. Така е! Но тук го-
ворим не за желание, а за въз-
можности. Не съм оптимист, 
че ще помогнат и мерките 
на Валери Симеонов, който с 
лека ръка твърди, че ще реши 
демографската криза и ще 
върне тридетния модел, кой-
то у нас е изгубен преди мно-
го, много време. Времената 
се променят и хората вече не 
търпят да им се налага нещо, 
което някой друг е решил за 
самите тях, като че ли са сла-
боумни и не могат да си завър-
жат обувките сами. Трябва ни 
промяна в налагания вече 28 
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Помагачът на 
чорбаджията 
винаги е 
повече мразен 
от самия 
чорбаджия.

АНТРОПОЛОГИЯ

Човек ли е политикът?
И той, както видяхме в ста-
тията за бюрократа, не е чо-
век, а функция, социална роля, 
и то роля в един съвсем опре-
делен тип обществени отно-
шения.

Правилното тълкуване 
на термина „политика” гла-
си: теория и практика на за-
вземане или „изборно пече-
лене” на власт, удържането 
на властта, използването ґ 
в лични, партийни и класови 
цели. Накратко, политиката 
е защита преди всичко на ико-
номически интереси „с други 
средства” – така както „вой-
ната е продължение на поли-
тиката с ДРУГИ средства”.

Политикът тогава е пред-
ставител на дадени интере-
си, той е фигура за изпълне-
ние на целта на политиката. 
В един парламент политикът 
е лобист – веднъж на партия-
та, а по този начин и на инте-
ресите на партийните спон-
сори. Лобизмът е легалната 
проява на корупцията, просто 
защото без корупция полити-
ческата система не може да 
съществува. Корупцията не 
е нищо друго, освен нормални 
пазарни отношения на покуп-
ко-продажба, в които тези с 
влияние продават услугите 
си на зависимите от тяхно-
то влияние. Корупцията е би-
чувана (на думи) единстве-

но защото редът на търго-
вията не е законово уреден 
и държавата не прибира своя 
пай (данък, такси) от сделка-
та. Ако някаква корупционна 
практика бъде позволена от 
закона, както е с лобизма, тя 
престава да бъде нещо лошо 
според държавническо-бизне-
сменското мислене.

От гледна точка на капи-
тализма КОРУПЦИЯТА НЕ Е 
осъдителна по етични причи-
ни, а само понеже – или по-ско-
ро когато – е „незаконна”.

Узаконява се баш със за-
наята на политика, който е 
призната за законна коруп-
ция, ако не и сводничество – 
в крайна сметка политикът, 
особено ако е на власт и го 
именуват „държавник”, се раз-
порежда с гражданите така, 
както сводникът с момиче-
тата си.

Самите политици предпо-
читат да обясняват своята 
„професия” другояче. Те каз-
ват, че служат „за разрешава-
не на конфликти между хора-
та”, т. е. политиката според 
тях е „изкуството на уреж-
дане на обществените кон-
фликти”. Звучи не само без-
обидно, но чак и благородно. 
Без политиците светът ще 
се удави в конфликти, моля ви 
се! Светът, казват те, вина-
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години икономически модел. 
Имаме нужда от повече соли-
дарност и повече доверие.

Знаем колко е трудно да се 
промени съзнанието на голя-
ма част от хората у нас, къ-
дето всяка една съществена 
промяна в общественото ус-
тройство се привнася отвън. 
Така е било, за жалост, очер-
тава се така да бъде и зана-
пред! Живеем в епоха на сери-
озен научно-технически про-
грес, наричан от някои „Робо-
тронна революция” (РР). Робо-
тизацията заплашва да „гило-
тинира” голяма част от ра-
ботните места в сферата 
на производството и услуги-
те. Милиони хора остават 
на улицата, а политици твър-
дяха по време на „икономиче-
ската криза” от 2008 година, 
че след като излезем от нея, 
ще се открият нови работни 
места и общо взето ни очак-
ва набивало благоденствие. 
Е, тези работни места така 
и не се появиха. Дори напро-
тив, наблюдава се свиване и 
то в почти всички развити 
страни. Независимо дали го 
желаем, или не, следващите 
десетилетия ще ни изправят 
пред предизвикателства от 
невиждан досега мащаб! Ще 
реагираме ли адекватно? Това 
зависи изцяло от обединени-
те усилия на самите нас! •

Козодой

ПРОБЛЯСЪЦИ

„Излишните“ 
си тръгват
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ИМА ДЪРЖАВА!

Тук не е мол…
Тук не е мол, за да има парко-
места за инвалиди – изказва-
нето прилича на завършек на 
виц, след което се предполага 
смях. Но не е виц, а мнение на 
болнична администрация. Зая-
вено в очите на инвалид.

Дежурно следва възмуще-
ние – и дълбокомислен извод: 
няма държава!

Грешка, читателю! Така е 
тъкмо защото ИМА ДЪРЖА-
ВА, тоест има бюрократи, а 
те са решили, че достъпът 
на инвалиди до болницата не 
е нужно да бъде лесен – ако на-
истина са на зор, разсъждава 
бюрократът, ще докретат 
някак.

Или – имплант за предо-
твратяване на дегенерация 
на стъпалото у малко дете. 
Струва към 10 ХИЛЯДИ евро. 
От какво, по дяволите, е на-
правен този имплант? Колко-
то и „научна мисъл” да е вло-
жена в импланта, колкото и 
сложни да са машините, кои-
то го изработват – нима 
може да има такава цена? 
Може. Най-масовите лекар-
ства като аспирин и аналгин 
се продават между 20 и 50 
пъти над себестойността 
си, над вложените в производ-
ството им средства – печал-
ба от порядъка на хиляди про-
центи. Защото пак няма дър-
жава ли? А, то било бизнес, 
нищо общо с държавата? Но 
нали уж държавата била „за-

крилник” на гражданите! Къде 
е?

На мястото си е. Обира 
ДДС и се оправдава със „сво-
бодния пазар”. А логиката е съ-
щата – като не ви се дават 
пари за лекарства, берете 
билки! Ходете на врачка. Каз-
вайте си молитва. Яжте пас-
ти, щом нямало хляб, с една 
дума.

И е така, защото БИЗНЕ-
СЪТ и ДЪРЖАВАТА са ортаци 
в святото за тях дело – оби-
ране на народа. Обиране, при-
дружено с лъгане, че „така 
трябва”. И да беше само лъга-
не – веднъж подлъганият ще 
си вземе поука, ще зареже да 
търси „услугите” на орталъка 
мошеници. Не, не става така, 
защото щом се появят при-
знаци за неподдаване на лъжи-
те, пристигат държавните 
служители с различните ви-
дове сопи – съдии, полицаи, ин-
спектори, данъчни. Ето я дър-
жавата – има я!

Преди последните избори 
виден деец на БСП в интер-
вю по радио Хоризонт едва не 
си строши гръбнака, ако изоб-
що притежава такъв, за да не 
отговори на въпроса „как си 
представяте образа на социа-
листа бизнесмен”.

Затова пък няколко пъти 
натърти, колко било ВАЖНО 
да се УКРЕПВА ДЪРЖАВАТА, 
така че „да работела за об-
щественото благо”…

Читателю! Винаги, когато 
някой ти лее в ушите сладки 
приказки за държавни инсти-
туции (бюрократичната ма-
шина с политици от лобист-
ките обръчи на едрия капитал 
на кормилото на тази маши-
на), които щели „да служат на 
обществото”, знай – това е 
най-безсрамната лъжа, откак-
то свят светува.

Държавата е такава кон-
струкция, която НЕ Е СЪЗДА-
ДЕНА за служене на народа – 
нейната служба е да ПОТИСКА 
народа в полза на класата бо-
гаташи и техни добре, много 
добре платени измекяри.

Държавата толкова може 
да „работи за обществото”, 
колкото една подводница ста-
ва за космически кораб, макар 
че на пръв поглед би могла – но 
не може, не и без такъв осно-
вен ремонт, че практически 
се разглобява цялата и едва 
една десета от чарковете са 
годни за постройка на косми-
чески апарат, при това повече 
от половината устройства 
трябва специално да се изра-
ботят за целите му да лети в 
космоса.

Има ли логика държавата 
да е „полезна” на народа? Там, 
където това се случва, то е 
от една страна под силен об-
ществен натиск (тоест по-
лезна със зор, с много напън и 
бая вазелин), а от друга – кое-
фициентът на полезно дейст-

вие в тази ґ „служба” е толко-
ва нисък, че ако ви предложат 
някакво устройство с тол-
кова жалък КПД, надали ще го 
вземете, колкото и да сте за-
късали.

Ето, дълги години бе „об-
ществена тайна” обстоятел-
ството, че за източноевро-
пейския пазар хранителните 
стоки са с едно качество, а за 
западноевропейския – с друго. 
Какво прави държавата? Това, 
за което е създадена – трае 
си, за да не дразни монополис-
тите, от които получава при-
ходи и с които не би искала да 
се кара по дипломатически съ-
ображения – зад корпорации-
те стоят западните прави-
телства, а те отпускат за-
еми. Българската държава по 
същия начин покровителства 
местни монополисти, такива 
са правилата на тяхната, на 
държавниците игра. Другояче 
не умее.

Нещо повече – СУПЕРДЪР-
ЖАВНИЯТ ОРГАН Еврокоми-
сия, правителството на ЕС, 
отказва да прекрати порочна-
та практика на двойния стан-
дарт. Оттук и се получава, че 
в бедните страни (тези с ни-
ски доходи на населението) на 
Евросъюза храните са с до 30% 
по-скъпи спрямо богатите.

ТОВА е държавата, читате-
лю. Не искай да я „има повече” – 
в твоя вреда е. •

Николай Теллалов

ги ще има нужда от политика 
и професионални политици.

Говорейки така за себе си, 
политиците СКРОМНО пре-
мълчават, че това може и да 
е вярно, но е само половината, 
ако не и четвърт от истина-
та. Частична истина е рав-
но на лъжа. Политиците гле-
дат да не изтъкват, че имат 
ПРИВИЛЕГИЯТА да променят 
правилата (например на пра-
вилника за пътното движе-
ние), без да питат онези, кои-
то ще са задължени да ги из-
пълняват, които ще си патят 
от тези правила, ще плащат 
глоби за нарушения, без да мо-
гат да накарат политиците 
да премахнат очевидно глупа-
вите разпоредби. Е, полити-
кът може от голяма добрина 
да позволи референдум – с не-
гови въпроси, по негови усло-
вия. Залага на сигурно.

Още по-скромно и упорито 
се премълчава въпросът дали 
наистина политиката е вечна 
и необходима.

Конфликти на интереси на 
различни групи хора се появя-
ват тогава, когато типът 
отношения е форматиран от 
конкуренция за материални 
блага. Следствие и основа на 
тази конкуренция е неравен-

ството, което политиците 
бетонират със законите си, 
с действията си като изпъл-
нителна, съдебна и всякаква 
друга власт. Тоест те сами 
отглеждат почвата, от коя-
то никнат конфликти, а по-
литиците тутакси довтас-
ват, за да ги „уреждат”… Но 
понеже това са конфликти, 
в които няма помирение по 
принцип, политиците „пред-
лагат” компромис. В идеалния, 
какъвто рядко се среща в ре-
алността, случай компроми-
сът кара всички да се чувст-
ват горе-долу еднакво недо-
волни, но остротата на сблъ-
съка е, поне временно, притъ-
пена. Компромисът СЕ НАЛА-
ГА по властова линия – тук 
лъсва лъжата, че „политици-
те само уреждат”. Не, те взе-
мат страна, но и да „проявят 
баланс”, тяхното решение за-
дължава страните в конфли-
кта да му се подчинят, не е 
плод на убедителните речи 
на политиците, вследствие 
на които кавгаджиите се по-
миряват доброволно, осъзна-
ли, че има и друг изход.

При друг вид социални от-
ношения, в които конкуренци-
ята е изместена от взаимо-
помощ, обаче властта е раз-
пределена така, че се е пре-
върнала в безвластие, където 

всички въпроси биват повди-
гани, обсъждани и решавани 
на комунални, производстве-
ни, потребителски и други съ-
брания – в такава обстановка 
конфликти просто не виреят. 
Не и сериозни такива, които 
да станат заплетен и болез-
нен проблем. И са решими без 
институции за принуда, без 
професионални функционери в 
такива институции.

Политиката е вид парази-
тиране върху проблеми, кои-
то самата политика пораж-
да. Политиците са паразити, 
които се хранят от причине-
ни от самите тях ситуации.

Е, може ли човек с нормал-
на съвест, здрав разсъдък и 
без непреодолени комплекси 
да бъде политик през цялото 
си време, с всеки наоколо, по-
литик и спрямо самия себе си?

Затова политикът не е 
човек, а роля, и то зловред-
на. Колкото по-бързо изчезне, 
толкова по-добре. За да из-
чезне, трябва да престане да 
бъде толкова привлекателна 
(тоест добре платена с пари, 
възможности, самочувствие 
над „простолюдието”), колко-
то е сега. И толкова нужна на 
групировките, които ползват 
услугите на тези суперсуте-
ньори, политиците. •

Васил Арапов

АНТРОПОЛОГИЯ

Човек ли е политикът?
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НЕЩАТА С ИСТИНСКИТЕ ИМ ИМЕНА

Речник на подменени или 
манипулирани понятия

» » » продължава от миналия брой

централизъм, 
федерализъм 
Централизъм 
е един коман-
ден център 
и подчинена 
п е р и ф е р и я . 
Дори в модер-
ните корпо-

рации, уж децентрализирани, 
с предоставена свобода на 
инициативата на филиалите, 
най-важното от централи-
зма остава – дял от печалба-
та отива към центъра, кой-
то с това е по-силен от всич-
ки уж „автономни” подразде-
ления на компанията и може 
всеки момент да реши съдба-
та им против тяхната воля.

Федерализъм означава 
ефективна, непресторена 
децентрализация. Броят цен-
трове за вземане на реше-
ние клони към броя елементи, 
които съставляват цялата 
система.

Централизираната систе-
ма, при повреда или унищожа-
ване на ръководния център, 
блокира и ако веднага не се 
включи заместникът на цен-
търа, се разпада цялата.

Федералистичната сис-
тема е гъвкава и е способ-

на „да мисли” с кой да е свой 
елемент, да му прехвърля 
(доверява) лидерска роля за 
решаване на определена за-
дача, да тества някакво ре-
шение, да ръководи съпро-
тива срещу външна заплаха. 
Такава система не може да 
бъде „обезглавена”, докато 
не бъде унищожена цялата. 
Федерализмът е способен 
да концентрира усилия и ре-
сурси и веднага след това да 
преминава към обичайния си 
икономичен режим. В истин-
ски, не само по название (из-
ползвано за описание на дър-
жави) федерализъм никое ре-
шение не се взема в ущърб на 
народа, страната не може 
бъде вкарана в авантюра или 
да се превърне в агресор.

Така, както личностите в 
един доброволен колектив са 
равни и свободни, колекти-
вите в една федерация имат 
същото равенство и свобо-
да. Колективът е федерация 
на личности, а федерация-
та – колектив от колекти-
ви.

Федеративното устрой-
ство е оптимално благопри-
ятна среда за функционира-
не на ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ 
(тоест анархията). •

(следва)
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Къде да впрегнем коня?
Аналогията, тоест оприлича-
ването, е начин да осмислим 
някакво непознато ни явле-
ние или обект, който среща-
ме за първи път. Аналогията 
е добра като начална стъпка, 
опора в разбирането на неиз-
вестното. Аналогията обаче 
винаги е непълна, повърхност-
на. Аналогията подвежда ума 
да се втренчи в приликата и 
да забрави това, което оп-
риличава. Нужна е следваща 
крачка в изучаването, иначе 
рискуваме да се забием в задъ-
нена улица, да стигнем до по-
грешни изводи.

За съжаление ленивите 
умове се задоволяват с оп-
риличаването и не продължа-
ват нататък. Така се получа-
ват абсурди от вида на мно-
го стария виц, всъщност ис-
тинска случка: на селяни обяс-
няват що е трактор, как се 
движи, как се управлява, как-
во може да свърши; накрая пи-
тат има ли въпроси и въпро-
сът се оказва един – “всичко 
разбрахме, само ни кажи къде 
да впрегнем коня в този трак-
тор”.

Аналогиите ни карат от-
ново и отново да мъчим жи-
вотното и да ограничаваме 
машината, да впрягаме коня 

там, където не му е място-
то. В най-мекия случай – да 
търсим под вола теле.

Проблемът с аналогиите 
засяга и възприемането на 
анархичните идеи.

Даже в случаите, когато 
някой човек наистина се оп-
итва да разбере, а не да упо-
требява аналогизмите за де-
магогия (напоследък по-чес-
то наричана “тролинг” – нови 
времена, нови нрави, нов из-
каз), той се оплита в аналоги-
ите и следва иначе правилна-
та логика, без да се усети, че 
тръгва от грешка, затова и 
стига до още по-голямо (само)
объркване. Оприличил веднъж 

трактора с каруца, неизбеж-
но ще търси къде да впрегне 
коня.

Ето, анархистите казваме: 
всички производствени зада-
чи в бъдещето свободно об-
щество ще се извършват от 
доброволни трудови колек-
тиви. При това типичният 
Тома Неверни моментално си 
представя колективите като 
АНАЛОГ на мафиотизирани-
те днешни легални синдика-
ти. Започва да се тревожи, че 
“пазарът на труда” ще се кон-
тролира от “групировки”. По-
ясненията, че “пазар на труда” 
не съществува, не му звучат 
убедително, защото чупят 

приетата аналогия – човекът 
просто не може да си пред-
стави ситуацията.

Или друг бял кахър: колек-
тивът щял да “потиска ли-
чността”. Колективът обаче 
е съставен от личности до-
броволно – тоест личности-
те са били поначало доста-
тъчно потиснати от безси-
лието на неорганизираност-
та, за да решат сами да си 
обединят силите и да си по-
магат. Аналогията с минало-
то, когато “колективите” не 
бяха доброволни сдружения, а 
административно насметен 
сбор от хора с наложени им 
от началството правила, не 
допуска разчупване на мисъл-
та, поглед в същността. Ана-
логията, която уж трябва да 
помогне разбирането, на дело 
прави очите слепи за очевид-
ното.

Когато анархистите каз-
ваме, че в утрешния ден па-
рите няма да са нужни, не-
разбиращите тази идея, пак 
по аналогия, си въобразяват 
няколко неща наведнъж: “тия 
ще забранят парите, ще пре-
минем към пряка размяна на 
стоки”. Не, жални ни недораз-
биращи, няма да забраняваме 
нещо, което и без това има 

смисъл само когато е гаран-
тирано и налагано от дър-
жавния апарат. Без банки, без 
правителство, без отноше-
ния на покупко-продажба пари-
те нямат смисъл, освен като 
шарени хартийки с чисто ко-
лекционерска стойност. А и 
самите отношения, каквито 
желаем да бъдат, не ще при-
личат по нищо на търговия. 
Ще са подобни на взаимно по-
даряване: аз съм събрал тон 
праскови, подарявам ги на ко-
гото му се ядат – а ти всяка 
сутрин метеш улицата, за да 
ти е приятно да излезеш, зна-
чи си ми подарил чистата ули-
ца, всички сме доволни и не си 
губим времето да се пазарим 
за размяната на чистенето с 
праскови.

Аналогиите са полезно 
нещо – само колкото да се за-
качим за новото, за да видим 
неговите особености и разли-
ки от старото, с което сме 
го оприличили. Заинатим ли 
се да гледаме само старото и 
да приписваме на новото ста-
ри кусури, нито ще разберем 
за какво става дума, нито ще 
осъществим това ново – то-
ест ще си седим до гуша в 
старата мръсотия. •

Хасан Девринджи

Заинатим ли се да 

гледаме само старото и 

да приписваме на новото 

стари кусури, ще си седим до 

гуша в старата мръсотия.

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Революционният терор
Гео Милев е казал: когато 
властта избива народа, нари-
ча това защита на държава-
та, когато народът се реша-
ва да отвърне, властта нари-
ча отговора тероризъм.

Сред най-успешните теро-
ристични организации преди 
100 години е Партията на со-
циалистите революционери 
(съкратено ПСР или “есери”). 
Те провеждат над 250 акции, 
при които се опитват да ща-
дят невинните, за разлика 
от днешните джихадисти, за 
които невинни просто няма. 
Огромна е разликата и с поли-
тиката на държавите, които 
използват бомбардировачи и 
ракети, за да трепят наред 
насилниците, заедно с жерт-
вите им.

Лидерите на есерите, осо-
бено ръководителите на Бой-
ната организация към ПСР, 
достатъчно добре обясня-
ват защо прибягват към те-
рористични атаки. Ето ня-
колко цитата.

Григорий Гершуни (1870 – 
1908), организатор на някол-
ко успешни покушения, след 
ликвидирането на министър-
изверг, заповядал разстрел 
на мирни демонстранти в 
Петербург през февруари 
1901 г., пише:

“С чудовищно жестоките и 
безочливи мерки властта на-
кара всички да изгубят вяра 
във възможността за ка-

квато и да е мирна дейност 
за промяна … Погавриха се с 
честта, потъпкаха неприкос-
новеността на личността, 
с което внушиха към себе си 
ужас и отвращение … удуши-
ха пресата с менгемето на 
цензурата … превърнаха уни-
верситетите в казарми за 
полицията и войската … по-
тискат малцинствените на-
родности … наводниха стра-
ната с доносници … претъп-
каха затворите с работни-
ци и студенти … разориха 
народа с непосилни данъци, 
след което туриха жандарм-
ски блокади пред онези сър-
цати градски жители, които 
искат да помогнат на село-
то, превърнато в царство на 
глад и смърт … навред свис-
тят камшици и святкат 
саби … мирни демонстрации 
стават улични кланета под 
порой куршуми … цяла Русия 
е като място за изтезания 
и издевателства … всичко 
това го върши не кой да е, а 
нашите министри, генерал-
губернатори и прочее царски 
измекяри. Ние не виждаме да 
се задава край на тези звер-
ства. Ние, социалистите-ре-
волюционери, признаваме, че 
всеки, който не препятства 
на злодеянията, извършвани 
от правителството, е съ-
участник на злото. Лишени 
от всякакви мирни начини за 
противодействие, ние смя-

таме за свое не само право, 
но и свещен дълг, въпреки пог-
нусата, която изпитваме от 
подобни средства, да отвър-
нем на насилието с насилие – 
за пролятата народна кръв 
ще леем кръвта на изедници-
те и потисниците …

Свистенето на куршума 
е единственият възможен 
вече разговор с нашите ми-
нистри, докато не се научат 
да разбират човешка реч и 
да се вслушват в гласовете 
на 130-те милиона страдащи 
хора … По вашите дела, гос-
пода властници, ще ви възда-
дем заслуженото!”

Виктор Чернов (1873 – 
1952), откъси от документа 
“Терористичният елемент в 
програмата на партията”:

“… Терористичните дейст-
вия се оказаха не просто нуж-
ни и целесъобразни, но необ-
ходими и неизбежни … рево-
люционерите винаги сме се 
въздържали от тях до послед-
ната възможност, ала неу-
молимата логика на събити-
ята ни водеше към избор. С 
радост бихме се хванали за 
всеки аргумент, който да ни 
избави от проклетото за-
дължение да използваме не 
оръжието на животворното 
слово, а смъртоносните уре-
ди за битки. Не всякога оба-
че можем свободно да избира-
ме средствата, обстоятел-
ствата ни ги диктуват.

Властта не разбира друг 
език. И щом признахме теро-
ристичната борба като един-
ствен начин за въздействие, 
щом признахме, че събитията 
изискват от нас такъв избор, 
ние не можем, а и не искаме да 
се измъкваме от изпълнение-
то на историческия си дълг, 
колкото и суров да е той, кол-
кото и да ни тегне…

… разбираме, че отнема-
нето на човешки живот е 
дело ужасно и отблъскващо, 
… но би било безнравствено 
в страната на робството, 
на мълчанието, в която мили-
они хора са осъдени на живо-
тинско мизерно съществува-
не по волята на управляваща-
та клика, натикани в безпро-
светно невежество, сведени 
до състоянието на добитък 
… да останем бездейни и да 
не използваме всичко, което 
би могло да спре кошмара на 
руското битие. Ние сме не 
само в правото си, върху ни 
ляга нравственото задълже-
ние да поставим на везните 
от една страна морето чо-
вешки страдания, а от дру-
га – рахатуването, че и самия 
живот на причинителите на 
тези страдания. За душевния 
ни мир би било добре, ако по-
добна фатална дилема не съ-
ществуваше, но тя същест-
вува и ние нямаме право на 
нравствен егоизъм. Ние няма 
да бъдем безучастни свиде-

тели, което е равносилно на 
съучастници, на сътворявани-
те около нас престъпления на 
властта срещу народа, няма 
да се обречем на позор … така 
разбираме нравствеността, 
отхвърляме други нейни тъл-
кувания, които само светят, 
но не греят, хладно озаряват 
пропастта между реалния жи-
вот и умозрителните идеали. 
Ние не се задоволяваме със съ-
зерцание и дръзваме да стро-
им мост от живота към иде-
ала от материалите, налични 
на грешната земя.

… животът изтласка на 
преден план потребността 
от терор, така че нека замъл-
чат “бойците на мастиления 
фронт”, вятър да развее “бой-
ните им полета” от хартия. 
Терористичните актове, без 
да ги е грижа какъв агита-
ционен или дезорганизиращ 
ефект имат, са единствено-
то средство за самозащита, 
без което с нищо неограниче-
ният самодържавен произвол 
минава всякакви граници, вся-
какви предели, става непоно-
сим. Тактиката на правител-
ството е проста и разбира-
ема. Изненадано от вълната 
недоволство, то гледа с всич-
ки средства да я унищожи – 
чрез държавен терор срещу 
народа. Не само с куршуми и 
камшици, приклади и саби. С 
тормоз на протестиращите, 
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с унижения, с посегателство 
над честта, особено отвра-
тителна спрямо жени и девой-
ки, с изтезания в арестите и 
затворите … не бива да се из-
ненадваме от множеството 
самоубийства сред осъдени, 
следствени или просто “задър-
жани до изясняване на обстоя-
телствата” – не те се самоу-
биват, тях ги “самоубиват” …

Правителството се надява 
с тези мерки да сломи физиче-
ски и душевно народа, ще пре-
пълни сърцата със смъртен 
страх, а умовете – с вцепе-
нение и покорство пред всич-
ко … При това положение няма 
друг изход, освен да докажем 
на правителството обратно-
то … Нека то се бои от наро-
да. Ако мълчим, нашето мъл-
чание, нашето бездействие 
ще окуражава властта да вър-
ши най-възмутителни деяния, 
ще ґ придава смелост и сигур-
ност, че не ще я сполети въз-
мездие.

Значението на терорис-
тичната борба като сред-
ство за самоотбрана е оче-
видно … не го отричат и про-
тивниците на крайните мер-
ки, даже критиците на рево-
люционния терор признават, 
че “е въпрос на чест да прину-
дим самодържавието да озап-
ти развилнелите си измекяри”. 
Точно така! Въпрос на чест! 

Чрез принуда! Но каква друга, 
освен песента на куршума, 
щом човешка реч властта не 
разбира?! …

Терорът привлича внима-
нието на хора, които иначе 
гледат да си заравят главата 
в пясъка … кара ги да мислят 
политически, нека и против 
волята им. Обвинителният 
акт срещу осъдения от рево-
люционните терористи дър-
жавник ще направи впечатле-

ние на хиляди, но след екзеку-
цията ще поискат да го видят 
стократно повече, а мълвата 
ще разнесе вестта до мили-
они. И когато терорът пора-
зява деец, който е разплакал 
безчет очи и почернил десет-
ки хиляди съдби, смъртта му 
ще струва колкото месеци 
“мирна пропаганда”, идеите на 
извършителите на възмезди-
ето по-лесно ще влязат в гла-
вите, ако не като убеденост, 

то като съчувствие към тях. 
Приказката “някой убил няко-
го” ще свърши, хората ще каз-
ват: хора с еди-какви си убеж-
дения ликвидираха еди-кого си 
изедник за еди-какви негови 
злодеяния. И все по-често ще 
добавят: да видим следващи-
ят деребей ще бъде ли толко-
ва ербап!

Успява ли терорът да спла-
ши и дезорганизира управля-
ващите? И ако да, то докол-

ко? Зависи от много обстоя-
телства. Ако революционна-
та борба се изчерпва с терор, 
осъществяван от шепа заго-
ворници, то вместо страх и 
объркване, властта ще се по-
чувства настървена да смаже 
извършителите. Когато оба-
че правителството губи ку-
раж пред масови протести, 
когато не смогва да овладее 
недоволството, когато е в 
огнена обсада от демонстра-
ции, бунтове, вълнения – то-
гава точно прицелени удари, 
повалящи най-енергичните и 
ревностни държавни функцио-
нери, ще хвърлят управлява-
щите в смут и парализиращ 
ужас …

Ние сме за терора като 
средство, … но не като един-
ствено и самоцелно. Борба-
та с врага трябва да бъде ця-
лостна, органично свързваща 
методите и средствата … Те-
рорът е само едно от оръжи-
ята ни, най-пълен ефект то 
постига в съчетание с други-
те оръжия в точно избран мо-
мент и с премислено избрана 
цел … Важно е планирането и 
организацията на акта, калпа-
во изпълнение срещу неключо-
ви фигури само дразни врага, 
не го обезкървява, а неизбеж-
ните жертви, както странич-
ни, така и измежду революцио-
нерите терористи, се оказ-
ват напразни…” •

Хасан Девринджи

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Революционният терор
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ПРОПИЛЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Августовският пуч през 1991 г.
Преди 26 години в СССР е из-
вършен опит за преврат. 
Държавният комитет на из-
вънредното положение (съ-
кратено на руски ГКЧП) из-
ползва отпуска на Горба-
чов, за да завземе властта 
и спре политиката на “Пе-
рестройка”. Резултатът 
е, че бунтът бързо е поту-
шен, един от организатори-
те се самоубива, а остана-
лите, след кратък престой 
под арест, са освободени без 
наказание, мнозина от тях 
продължават успешна поли-
тическа кариера. Сътресе-
нията в централната власт 
обаче позволяват на провин-
циалните елити, тоест пар-
тийната бюрокрация на “съ-
юзните републики”, да обя-
вят независимост – повече-
то от тях предпочитат да 
са “първи на село, отколкото 
последни в града”. Империя-
та СССР, в чиято абревиату-
ра няма нито едно вярно наз-
вание, се разпада.

Перестройката е съвмес-
тен план на Запада и “соцла-
гера” – тайна почетна капи-
тулация на последния, преди 
икономическата му неефек-
тивност да провокира со-
циален взрив. Показателни 
са жестовете на симпатия 

на западноевропейски и аме-
рикански дейци към доско-
рошния враг.

Планът на “Перестройка-
та” търпи единствения си 
провал именно заради авгус-
товския опит за преврат, 
всичко останало е осъщест-
вено според замисленото – 
партийците се превръщат 
в капиталисти, населението 
е въвлечено в приватизаци-
ята и подлъгано с илюзии за 
забогатяване, така че да не 
помисля да прави въстания 

от рода на Кронщат, дър-
жавният капитализъм е сме-
нен с “нормален” частен. Ни-
кой не се опитва да “защити 
СОЦИАЛИЗЪМА”, освен жал-
кия опит с ГКЧП. Превантив-
ната контрареволюция при-
ключва успешно.

За онези събития все още 
пълзят митове за “народна 
съпротива” срещу преврата-
джиите, за барикади и улич-
ни боеве. Частицата истина 
в тези легенди не свидетел-
ства добре за “народа”, наме-

сил се в кавгата на господа-
рите си на едната страна, 
без да му хрумне да се въз-
ползва и да удари и едните, 
и другите. По онова време 
анекдотът, за чието мес-
торождение спорят Полша 
и Чехословакия – “ние мисле-
хме, че комунистите лъжат 
за комунизма и капитализма, 
но те лъжели само за кому-
низма”, – за нещастие не бил 
възприет достатъчно сери-
озно. Приватизираната Ру-
сия и останалите “съветски” 
републики пое курс към ряз-
ко съкращение на социални-
те права на трудещите се, 
които права, колкото и да ги 
критикуваме, съществува-
ха в СССР и задържаха жизне-
ното равнище на едно поно-
симо ниво – по-ниско от за-
падното, но доста над това 
в Третия свят. В практичес-
ки всички страни от бившия 
СССР, включително Русия, 
днес мизерията съперничи с 
най-бедните региони в Аф-
рика и Азия. Даже сочените 
за “отличници” прибалтий-
ски страни за голяма част 
от населението си са по-зле 
от брежневия застой. Така 
например Латвия се обезлю-
дява по-катастрофално от 
България, включително за 

сметка на емигрирането на 
младежта.

Истината за опита за пре-
врат надали ще изплува ско-
ро, много са съмнителните 
моменти. За същината мо-
жем смело да съдим по невол-
ното самопризнание, достъп-
но в руската статия в Уики-
педия. Там са посочени “про-
тивоборстващите страни”: 
КГБ и МВР на СССР… срещу 
КГБ и МВР на РСФСР. Тук е ис-
тината и разковничето – от-
делни кланове в репресивни-
те органи не са поделили ба-
ницата. Едните били напълно 
доволни като бюрократи или 
им се сторил малък планира-
ният пай от държавното бо-
гатство. Другите желаели да 
станат истински милионери 
и не били въодушевени да от-
стъпят своя дял от нарочено-
то за приватизиране. “Наро-
дът” се е оказал в ролята на 
статисти в схватка за това 
кой клан на държавната сигур-
ност да му бъде господар и за-
напред.

Изпусната възможност – 
не защото властниците са 
силни, а защото населението 
е слабо. Както се казва (в логи-
чески изрядна версия): плах на-
род – силна държавност. •

Шаркан
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ЕСТЕСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Кухите проблеми на Роботронната революция
В медиите често срещаме ко-
ментари защо аджеба техно-
логиите не навлизат в живо-
та ни с пълния си размах на 
възможности. Например ав-
топилотните превозни сред-
ства или роботите хирурзи.

Познавам багерист, по-
страдал на работа – тере-
нът под машината поддава, 
багерът се обръща, ръката 
на човека се оказва заклеще-
на, раздробени кости и скъса-
ни сухожилия. Следват някол-
ко операции, но всяка от тях 
с кусури: веднъж докторът 
недогледал рентгеновите 
снимки, втори път мръднал 
с няколко милиметра времен-
ния имплант, при последната 
свързал сухожилията така, че 
три от петте пръста не мър-
дат самостоятелно, а само 
заедно. А багеристът търпи, 
какво да прави, поне е успял да 
накара работодателите да 
се изръсят за медицинската 
застраховка. Сега се надява 
на някакво ортопедично све-
тило, успешно “ремонтира-
ло” не един пациент. Белята е, 
че светилото е на бая години, 
при все солидния си практи-
чески опит, неговата собст-
вена биология сдава багажа.

Заварих багериста в кафе-
нето, където често се отби-
вам. Четеше вестник и като 
ме видя, бутна да погледна 

статията – беше за робот-
хирург, който се обучава чрез 
анализиране на видеозаписи 
от операции, извършвани от 
виртуози на занаята. Скалпе-
лите на киберхирурга винаги 
се движат прецизно, с точ-
ност до хилядни от милиме-
търа, непостижимо и за най-
тренираната човешка ръка. 
Ето такова нещо ми трябва – 
каза багеристът.

Лошата новина се крие в 
това, че ОТ ЮРИДИЧЕСКА 
гледна точка, ако настъпи 
гаф при роботизирана опера-
ция, НЕ Е ЯСНО кой ще поеме 
отговорността, т .е. КОЙ ЩЕ 
ПЛАТИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ. Всич-
ко се свежда до пари, не до 
краен резултат “оздравява-
не”. Затова производители-
те и ползвателите на подоб-
на техника се втренчват да 
си “вържат гащите”, вместо 
да употребят възможности-
те на апаратурата докрай за 
благото на пациента. Затова 
тази техника е скъпа, затова 
се боят да я прилагат рутин-
но.

Но пък, според откъслечни 
сведения в печата, израелска-
та армия вече имала роботи-
зирани полеви хирурзи, осво-
бодени от ограничения – ако 
помогне на ранения, хубаво, 
ако не успее – отговорност-
та негласно се прехвърля вър-

ху противника, няма претен-
ции към армията и към произ-
водителите на машината.

Почти същото е с авто-
номните автомобили. Кой ще 
плаща щетите, ако се случи 
катастрофа? Това било глав-
ният въпрос! Нежеланието да 
се плаща измества фактите, 
че автопилотите в пъти по-
рядко допускат ПТП. Но пък 
при инцидент с участие на ро-

бот исковете са значително 
по-тлъсти, което не се нрави 
на застрахователите.

Ала и тук нещата се “ре-
шават” под натиска на “воен-
ни” обстоятелства. Послед-
ните акции на привърженици 
на ИДИЛ, използвали автомо-
били като оръжие, ще поме-
тат “съображенията” за из-
мъкване от финансова отго-
ворност. Не защото на вла-

стите им пука за убиваните 
при атентати хора, а защото 
роботизираният транспорт 
дава и повече контрол, освен 
това ще печели и гласове на 
избори. Терористичните ата-
ки с камиони и микробуси ще 
ускорят масовото въвеждане 
на автопилотен транспорт, 
а ръчното управление на МПС 
да бъде ограничено.

От една страна – добре, 
убитите по пътищата ще на-
малеят драстично. От дру-
га – правителствата ще по-
лучат допълнителна тояга 
и конци за дърпане на марио-
нетките, нас.

Остава въпросът какво ще 
правят стотиците хиляди 
професионални шофьори и на-
къде води обезлюдяването на 
производството и услугите. 
За анархистите отговорът е 
ясен – води към свят, в който 
властта става абсолютно из-
лишна, но също така е ясно, че 
властта ще измисли такива 
правила, според които да на-
прави гражданите максимал-
но (и буквално наркотично) за-
висими от нея, колкото и не-
лепа да е тази зависимост – 
нещо като шапката в комина, 
поставена от башмайстора.

И властта ще го стори – 
ако ґ позволим да съществува 
и в утрешния ден. •

Николай Теллалов

“ЛЮБОВТА ДА ДАМ ЗА СВОБОДАТА...”

АНАРХОИЗВРАТЕНИЗЪМ
Навсякъде пишат, че анархи-
змът има много течения, обе-
динява голямо разнообразие 
от възгледи.

Вярно е. Така както химич-
ният елемент въглерод при-
тежава възможности за об-
разуване на огромен брой раз-
лични по свойства съедине-
ния. В основата обаче стоят 
няколко неизменни и постоян-
ни характеристики на въгле-
рода, разнообразието е след-
ствие от тях. По същия начин 
основните принципи на анар-
хичната идея, идеята за сво-
бода на всички чрез свобода-
та на всеки и обратно, позво-
ляват богатство от форми и 
варианти, за описанието на 
които не би стигнала дебела 
книга.

В тази статия обаче, първа 
от поредицата, ще ангажира-
ме вниманието на читателя 
с лъжетеченията. Не липсват 
идеолози, които се хващат 
за един от неделимите аспе-
кти на анархизма и констру-
ират от него “течение”, че и 
“последна дума в анархичната 
теория”. Или скришом подме-
нят принципите с невинни на 
пръв поглед заместители – и 
пак развиват “течения”. Или, 
вманиачени по разнообразие-
то, разширяват понятията, 
така че да натъпчат в умот-
воренията си всичко, зърно и 
плява, мед и катран.

Защо го правят?

Предположенията са две: 
изява на “полезни идиоти”, 
петимни за лична слава “на 
инакомислещи”. Както каз-
ват руснаците: няма по-лошо 
нещо от глупак с инициатива. 
Второто обяснение: предна-
мерена идеологическа дивер-
сия, предприемана от съзна-
телни противници на анар-
хизма с цел забаламосване на 
потенциалните революцио-
нери. Като частен случай на 
това обяснение е възможно и 
“кражба на имидж” – някои ре-
акционери, забелязвайки при-
влекателността на анархи-
зма, гледат да се наметнат 
с неговите одежди в полза на 
своята партийно-бизнесмен-
ска група.

Кое от тях е вярно?
Труден въпрос. Като че ли 

полезните идиоти преоблада-
ват. Някои са мотивирани от 
страха да не пострадат, зае-
майки се с революционна дей-
ност. Други – от недостиг на 
самодисциплина, трети на-
истина от неизлечима незря-
лост – на такива е достатъч-
но да им подхвърлят отгледа-
на в лабораториите на специ-
алните служби демагогемна 
муха, нататък те ще бръм-
чат самостоятелно, с жар и 
непоклатим инат. Още пове-
че, че такива “течения” хем 
правят апологетите им “раз-
лични” в собствените им очи, 
хем им дават относителна 

гаранция за безопасност – 
кой ще тръгне да ги преслед-
ва или тормози, след като са 
безвредни за системата, но 
пък вредни за антисистемно-
то?

Изводът е неутешите-
лен – глупостта е трудна за 
преборване, а на властници-
те им е доста лесно да мани-
пулират масите, без да пла-
щат на полезните идиоти за 
енергичната им дейност по 
обезверяване на хората.

В следващите статии ще 
коментираме манифеста на 
“анархо”-капиталистите от 
Украйна, понеже напоследък 
се наблюдава отново ръст на 
този вид болно мислене в дос-
та страни от бившия “соц” 

лагер, достигнало е и до Куба, 
където действа легална пар-
тия на “анархо”-капиталисти 
и убеждава кубинците да рип-
нат от тръна на кастровия 
държавен капитализъм върху 
глога на “бездържавния”.

“Анархокапиталистите” 
не се отнасят към категори-
ята “полезни идиоти”, те са 
типични съзнателни проти-
вници на човешката свобода. 
За тях – в следващия брой, а 
в този ще опишем тъкмо иди-
отите, най-общо наричани 
“пацифисти”.

“Пацифистите” са в на-
стъпление в Русия и Източна 
Европа, подкрепени от “иници-
ативи” от Запада. Основните 
им тезиси гласят:

1) всяко насилствено съба-
ряне на властта води до поя-
вата на нова власт; и сочат 
като “доказателство” болше-
виките (нарочно “забравяйки”, 
че болшевиките се стремят 
към завземането, а не ликви-
дирането на властта);

2) анархията е за “осъзна-
ти” и “самоуправляващи се” 
ентусиасти, които се съби-
рат в “комуни” и дават личен 
пример.

При опит за дискусия с про-
пагандистите на това недо-
разумение, като изчистим ру-
гатните срещу “жадните за 
кървави революции маниаци”, 
се изясниха доста любопитни 
положения.

Според “ненасилствените 
анархисти” било недопустимо 
отнемане на частната соб-
ственост чрез заплахи и на-
силие. На въпроса, как тога-
ва правим експроприация на 
едно предприятие в полза на 
работниците, ясен отговор 
не последва. Вероятно “па-
цифистите” смятат, че ще 
убедят капиталистите сами 
да дарят богатствата си на 
простолюдието, изтъквайки 
“позитивния пример” на бла-
готворителни персонажи от 
сорта на Бил Гейтс.

“Пацифистите” са твърди, 
поне на приказки, в убежде-
нието си, че “не бива да стре-
ляме първи”. Нека, казват те, 
държавата ни нападне, тога-
ва ще се съпротивляваме. Как 
ще се съпротивляват? Щели 
да намерят, щом се наложи, 
оръжие – и така. Но нали това 
оръжие трябва да попадне в 
умеещи да го ползват ръце! 
Трябва да има предварител-
но сформирани отряди за са-
моотбрана, да са тренирали, 
да знаят какво правят! Не, не, 
не – отвръщат “пацифисти-
те”. Подготовка към насилие 
е недопустима, не е анархич-
но.

Ха така… Дават ли си 
сметка, че това е рецепта 
за клане, за напразни жертви? 
Не, отговарят, вижте преди 
няколко седмици в Хамбург – 
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ТЯХНАТА БОРБА

БСП и „антикорупция“
Смехотворна ситуация – или 
по-скоро трайно състояние – 
партията с най-много милио-
нери, с неувяхващи връзки със 
силовите структури на дър-
жавата, на бизнеса и в “сенчес-
тия свят”, отново вдига врява 
за “борба с корупцията”.

Не спират размотавания-
та и на пуснатата неотдав-
на за изборни цели партенка 
за “паралелната държава”. Виж-
те, казват ни господата “со-
циалисти”, има една паралелна 
държава, която прави лошите 
неща и опорочава делата на 
“нормалната” държава.

Господа “социалисти” от 
бандата “БСП”! Не сте изобре-
тили нищо ново! Религиозни-
те водачи са го измислили дъл-
го преди вас – Дявола. Понеже 
светът гъмжи от гадости, 
това цапа имиджа на Върхов-
ното свръхсъщество, та за оп-
равдание въвели дежурния ви-
новен за лошотията. Хитро 
спретнато. Въпросът защо 
Бог не премахне Дявола, за да 
се свършат неправдите, туй е 
еретично да се пита.

Та и вашата “паралелна дър-
жава” – защо “другата” държа-
ва (вероятно “перпендикуляр-
ната”) я търпи? Защо толко-
ва лесно изпада в зависимост 
и позволява “опорочаване”? Да 
не би защото и “паралелната”, 
и “правилната” са едно и също?

Дали пък корупцията не е 
“грешка” в системата, а ней-
на основна характеристика? 
Иначе какво са партиите, ако 
не организации за легално, поз-

волено и даже благословено от 
закона лобиране? А нима лоби-
рането не е пак корупция? Ни-
котин и хероин – и двете неща 
вредят на здравето. Едното 
обаче е обложено с акциз и поз-
волено. Кутия цигари без бан-
дерол – преследвана от зако-
на. Но същата с бандерол – хоп, 
чудо на чудесата, достойно за 
светци и богородици, вече не е 
толкова опасна. Лобиране и ко-
рупция – същото е.

За да няма корупция, не бива 
да има нито чиновници, нито 
пари. Нито държава – паралел-
на ли, меридианна ли, все тая, – 
нито капитализъм. Трябва да 
има СОЦИАЛИЗЪМ – в реално-
то му значение, господа “социа-
листи”, не във вашата извра-
тена версия.

Но вие и социализма го заб-
равихте, щом критикувате 
само “дивия” капитализъм. Да 
не би да имате някъде развъд-
ник за “питомен”?

Приличате на работници-
те от оръжейната индустрия, 
които се борят за работни-
те си места, без да ги е еня, че 
продукцията им служи за уби-
ване на хора, че може и сами-
те те да бъдат убити от нея. 
Приличате на “будните граж-
дани”, които се застъпват за 
уволнен полицейски началник, 
поставен под разследване от 
собственото си ведомство.

Накратко – приличате на ли-
цемери. Не приличате. Вие сте. 
И то професионални, високо-
квалифицирани. •

Васил Арапов

там точно така спонтанно 
действаха, без командири, без 
отряди.

Какво да им кажеш на та-
кива? Че Хамбург не е даже на-
мек за истинска война? Че за-
върши с победа на властите, 
както завърши съществува-
нето на социалните центро-
ве в Болоня преди по-малко от 
месец? И че “чакането да на-
паднат първи” е малце закъс-
няло – държавите са нападна-
ли народите си има-няма пре-
ди 50 века?

Ударили на камък, пробва-
ме да изясним какво разбират 
“пацифистите” под “комуни”. 
Алтернатива ли са те на ка-
питалистическата система? 
Способни ли са да се самоиз-
държат, да не ровят в кофи-
те за боклук на капитализма? 
Могат ли да се защитят… оп, 
това вече го мъчихме. Добре, 
могат ли да изградят свое па-
ралелно общество, което да 
измести капиталистическо-
то без “кървава революция”?

Оказа се, че “комуните” 
били подобни на сезонни съ-
бори. Инициативата се нари-
чала “племето на Дъгата” и 
виреела по цял свят. Разбира 
се, че се издържали сами! Про-
давали сувенири, произвежда-
ли софтуер… Чакайте, госпо-
да-другари пацифисти, прода-
ването не е ли капитализъм? 
Ами поне компютри сглобява-
те ли си?

Пацифистите започна-
ха да се дразнят и се върна-
ха на любимата си мантра, 
че “всяка революция е кърва-
ва и води до по-лоша власт”. 
Че комуните им, ако нещо ги 
заплашва, чергаруват на дру-
го място, разпръсват се и по-
сле се събират там, където 
властта не може да ги наме-
ри. Признаха, че компютрите 
си ги купуват все пак. Не ус-
пяха да обяснят що им е то-
гава алтернативното. Но на-
стояваха, че “вместо револю-
ции трябва да се правят ску-
отове”.

Прекратихме “диалога”, по-
неже бе казано достатъчно.

Получава се, че анархия-
та наистина не е за всеки, а 
само за “просветени”. Те не се 
бият, те бягат. Държавата 
все някога сама щяла да умре, 
та тогава “осъзнатите” ка-
тунари ще се появят и све-
тът ще е техен…

Властта открай време 
хаби сили и средства, за да 
затваря или изселва несъглас-
ните с нея. А тези тук “паци-
фисти” ґ спестяват усилия-
та – самите те търсят глу-
хи места.

Властта открай време 
се напряга да пресича анти-
властническа пропаганда. 
Пацифистите не се и натис-
кат да пропагандират нещо 
на “неподготвените умо-
ве” – пропагандата била вид 
натрапване, принуда, а така 
“анархистите не правят”.

Властта съществува, за 
да пази собствеността на 
чорбаджиите от ратаите. 
Пацифистите не възнамеря-
ват с пръст да пипнат чор-
баджийското, а на ратая ще 
предложат да стане клошар 
и да се крие като хлебарка от 
господарите, не да им извие 
ако не врата, то поне ръце-
те.

За капак пацифистите бу-
рно се обиждат, когато ги на-
речеш “платени провокато-
ри”. Не били платени.

Ами още по-зле тогава. 
Платеният агент знае какво 
прави и за какво.

Неприятното в случая е, 
че подобна “идеология” пече-
ли популярност, като прини-
зява анархизма от идеология 
на борба за свобода до суб-
култура, чието съдържание 
се изчерпва с фетиши – дре-
шки, музика, жаргон, шаблони 
на поведение. Модна линия за 
страхливи безделници. Исто-
рически погледнато, секти с 
подобни възгледи и “тактика” 
е имало винаги, още откак-
то царува държавността. Те 
не са повлияли върху масово-
то съзнание, не са го “просве-
тлили”. Нещо повече – благо-
дарение на тях властта е ук-
репвала без силна съпротива 
срещу себе си, като днес раз-
полага с богат опит и множе-
ство средства за оцеляване 
и неутрализиране на проти-
вниците си. •

(следва)

„ЛЮБОВТА ДА ДАМ ЗА СВОБОДАТА...”

АНАРХОИЗВРАТЕНИЗЪМ
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Консенсус или мързелив компромис?
За капаните на консенсуса, 
за ползите и за “тъмната му 
страна” са писали сериозни 
анархически мислители като 
Рудолф Рокер и Мъри Букчин. 
Смята се, че консенсусът 
(единодушието) е най-истин-
ският анархически метод за 
вземане на решения, направо 
единственият, а всичко друго 
е “неправилно”, “неанархично”.

Тези, които внушават дог-
мата за консенсуса, или не 
разбират същината, или на-
рочно гледат да превърнат 
анархизма в нещо друго.

Разбира се, стремежът 
към постигане на съгласие по 
важен въпрос е основна посо-
ка за анархичното общество. 
Но консенсус на всяка цена 
вече не представлява едино-
душие, а компромис, занижа-
ване на желанията. Според 
сполучливите определения, 
компромисът е състояние, в 
което “всички са еднакво не-
щастни”. Не това е целта на 
анархическата идея обаче, 
напротив – идеологията на 
свободата изисква всички да 
имат условия да са щастли-
ви, а пък кой как ще си изгради 
собственото щастие, това 
си е негова грижа, важното е 
да няма спънки да го стори.

Фанатичното търсене на 
консенсус дава като резул-

тат решение, което не суми-
ра мненията, не ги умножа-
ва, а ги смъква до най-ниския 

“общ знаменател”. В името 
на “свещения” консенсус утих-
ват спорове, обтяга се сблъ-

съкът на мненията с върво-
лицата доказателства към 
тях. Творческите простори 
на дискусията при изисква-
нето за задължителен кон-
сенсус биват стеснени до ка-
навка, по която да тече “един-
ствено правилното”.

Консенсусът е добър като 
нагласа, но лош като прак-
тика. Всяко малцинство по-
лучава възможност да блоки-
ра кое да е решение или поне 
да манипулира настроенията 
на общността. Да речем че 
това не е толкова страшно, 
ако малцинството е искрено 
загрижена за общото добру-
ване група, която се бори мно-
зинството да не се поддаде 
на неизживените си предраз-
съдъци, да не предпочете за-
блудите пред здравия разум. 
Хубаво, макар и да се получа-
ва опасно залитане към “ръко-
водна роля”, да се съгласим за 
кратко – не е толкова страш-
но. Ами ако това малцинство 
е друго? Ако е реакционно? 
Просто себично? Ако дейст-
ва с прикрити подбуди?

Елементарен пример: в 
строителна бригада има един 
човек, който не просто мър-
зелува, но и каквото прави, се 
налага да бъде преправяно от 
колегите му. На събрание на 
бригадата такъв не можеш 

го прикани да напусне и да си 
потърси друга изява, понеже 
явно не става за тази рабо-
та, за този колектив. Консен-
сусът изисква всички да са съ-
гласни. Няма консенсус – няма 
и решение. Бригадата продъл-
жава да крета и да си къса 
нервите.

Консенсусът е добро 
нещо – за общи стратегиче-
ски, за принципни неща. В кон-
кретните обаче повече вре-
ди, затова е приемливо взе-
мане на решения с мнозин-
ство, при запазване на сво-
бодата на несъгласните – 
който от тях прецени, да не 
се ангажира с изпълнение на 
това решение, стига да не 
пречи. Нека реализира своя 
вариант, да докаже на дело, 
че неговата идея е по-добра. 
Или, ако не се получава дру-
гояче, да потърси друга общ-
ност, където споделят него-
вите виждания.

Консенсусът е инстру-
мент. Със своя област на при-
ложение и предел на възмож-
ностите. Да се съобразяваме 
с това. И да внимаваме, кога-
то консенсусът е използван 
срещу свободата на личност-
та и обществото.

В крайна сметка тя е ва-
жната. •

Шаркан

Консенсусът е добро нещо – 

за общи стратегически, 

за принципни неща. В 

конкретните обаче е 

приемливо вземане на 

решения с мнозинство, при 

запазване на свободата на 

несъгласните – който от тях 

прецени, да не се ангажира с 

изпълнение на това решение, 

стига да не пречи.
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вославна църква се доближа-
ва по привилегии до нивото си 
от времето на монархията, 
държавата наказва с дебели 
глоби и лишаване от свобода 
всякакви прояви на „обида на 
чувствата на вярващите” или 
„посегателство срещу све-
щенослужители”. За обида се 
смята, ако настояваш, че си 
атеист, а критика на попа за 
скъпата му вила е посегател-
ство.

Издигайки в ранг държавна 
идеология на монархическите 
имперски принципи, властта 
не се отказва, не изхвърля на 
боклука „светините” на болше-
вишкия период – великата по-
беда във войната, мъдрият ус-
пешен държавник Сталин, доб-
лестните репресивни орга-
ни. На лагерите и активната 
роля в раздухването на съща-
та „велика война” има оправда-
ние, ако не и преиначаване или 
премълчаване на фактите, га-
рантирано със специални зако-
ни срещу „фалшифициране на 
историята”.

Цензурата отдавна е доко-
пала интернет – пак в духа на 
самодържавието. За „екстре-
мизъм” се признават напри-
мер листовки срещу полицей-
ския произвол, записи в личен 
блог, не ти трябва да хвърляш 
бомби, за да те осъдят като 
терорист – в следствени ар-
ести и трудово-изправител-
ни лагери лежат хиляди та-

кива. Блогър, взел публична 
снимка на депутат с фланел-
ка с надпис „Православие или 
смърт”, веднага бил глобен за 
„провокиране на вражда”. Оспо-
рил глобата и имал наглостта 
да попита ще бъде ли наказан 
и депутатът. Получил присъ-
да от една година условно с 
пробация три години.

Преди няколко броя в „Сво-
бодна мисъл” публикувахме 
мнение, че руската власт се 
крепи на магия, защото 70% 
руски граждани бойкотират 
парламентарните избори. 
Сгрешихме. Руски другари ни 
обясниха:

Да, низшият и средният 
ешелон бюрокрация и полити-
ци е мразен, но върховете се 
радват на искрена подкрепа 
според старата формула „ца-
рят добър, болярите лоши”. 
И понеже днешният самодър-
жец току наказва някой боля-
рин, народът ръкопляска и си 
вика „имало кой да ни защити”. 
Популярността на Путин не е 
чист балон.

Как да обясним тогава сла-
бата активност, ако не с мъл-
чалив протест?

С типичния руски мързел. 
Нашенци не смятат пълнене-
то на Държавната дума с фи-
гуранти за нещо важно. На пре-
зидентските ще се явят пред 
урните без подканяне. Тази 
година, уж юбилейна спрямо 
1917, показва нещо страшно: 
ние, днешните руснаци, няма-
ме основание да гледаме мина-

лото отвисоко. Гледаме го от 
дъното на нравствено и вся-
какво друго падение. Паднали 
сме доста назад, може би пре-
ди указа на Александър II за от-
мяна на крепостното право. 
Между другото, висш санов-
ник от РПЦ наскоро се изка-
за, че крепостничеството не 
било нещо лошо, напротив, бил 
режим на грижа на властта за 
простолюдието. Нямаше про-
тести.

Да, но сега през юни видя-
хме протести по призива на 
Навални, сочен за алтернати-
ва на Путин.

Първо, Навални няма шанс. 
Второ, разликата му с Путин 
е само прозападната му ори-
ентация, нищо повече. Трето, 
протестите бяха малобройни 
спрямо населението на даден 
град, като малките градове из-
превариха големите. И накрая, 
протест „срещу корупцията” 
е нелеп. В Русия на власт са съ-
щински убийци, а „опозицията” 
ни зове да протестираме, че 
серийните касапи разпускат с 
джебчийство. По-добре питай-
те защо няма протести сре-
щу войната в Украйна!

Добре, питаме.
Защото всред население-

то без преувеличение масово 
одобряват тази война. Украи-
нците, каквито и дивотии да 
са спретнали, у нас ги смятат 
за „предатели”, съучастници 
в разбутването на „великата 
родина” СССР. Пак, ако не беше 
народният ни мързел, биха из-

лизали на провоенни, а не ан-
тивоенни митинги. Властта, 
както от стари времена, пла-
ши народа, всява страх – от 
„отцепници”, от Запада, дето 
открай време желаел само зли-
ни на „родината”. Съветска-
та психоза „срещу нас са всич-
ки” кара хората да търпят из-
едниците си, защото са хем 
„наши”, хем все пак някакви „за-
крилници”, други нямало.

И в България сме така.
След украинския Майдан 

официалните и „самоинициа-
тивно” лоялни към кремълска-
та банда медии подеха невиж-
дана от десетилетия пропа-
ганда – масирана, добре изпи-
пана, убедителна, по всички на-
правления. И успешна.

Ами опозицията? Комуни-
стите на Зюганов? Национал-
болшевиките на Лимонов? Ли-
бералите? Вие, събратя анар-
хисти? Какво правите?

Зюгановските „комунисти” 
плътно стоят с управляващи-
те. Лимоновци са забранени, 
подвизават се под друго име, 
но специално за „защита от 
бандеровските фашисти” ор-
ганизираха набиране на добро-
волци да се бият в Източна Ук-
райна. За либералите казахме – 
за тях корупцията е единстве-
ният недостатък на режима, 
външната политика я одобря-
ват изцяло, вътрешната – на-
половина. А ние… сме безсилни. 
Движение практически няма, 
разпадна се, в най-ниската си 
точка от последните 30 годи-

ни. Разпокъсани отделни групи 
в няколко големи града. Един-
ственото неправителстве-
но движение, което е в подем, 
са феминистките. Намират 
пари, доброволки да тичат по 
мероприятия за чистата идея, 
издават множество преводни 
книги по темата.

Все пак, връщайки се към 
юнските протести на На-
вални, видяхме в Петербург 
транспарант „Корупция се 
бори само с революция” – и от-
страни знака на анархията.

Да, а от другата стра-
на – сърп и чук. Западането на 
анарходвижението у нас тлас-
ка все повече хора към „единоф-
ронтовство”, което вашият 
вестник май често критику-
ва. Бихме казали дори, че еди-
нофронтовщината е една от 
причините да се окажем в за-
дънена улица.

Каква е основната причина 
за този упадък?

Социалните промени. Ра-
ботническата класа у нас още 
при болшевизма стана дребно-
буржоазна по манталитет, а 
след това се разцепи на безра-
ботни, на непостоянно заети 
и остатък несъкратени бачка-
тори. Усилията ни да проник-
нем в профсъюзите удариха на 
камък. Първо, профсъюзните 
бюрократи здраво си държат 
територията. Второ, малци-
на се уповават на профсъюзи-
те. На работника му е по-лес-
но да подаде жалба в държав-
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На 4 юли в Петроград Ленин 
призовава към “търпение и 
бдителност” стотиците хи-
ляди протестиращи. Случаи-
те на стрелба зачестяват. 
До 5 юли има няколкостотин 
убити и ранени демонстран-
ти.

600-хилядно множество 
обсажда Таврическия дворец 
през целия ден и продължава 
да настоява за отхвърляне на 
съглашателството с буржоа-
зията, контрол над производ-
ството, решаване на въпроси-
те с войната и земята.

Е с е р о - м е н ш е в и ш к и я т 
ВЦИК отхвърля исканията под 
претекст, че “правителство-
то и без това се съобразява с 
постановленията на Конгре-
са на Съветите”, от Северния 
фронт спешно са повикани 
“лоялни” войски. Правосъдни-
ят министър пуска в печата 
новината, че Ленин е герман-
ски агент и цялата му партия 
действа според указанията 
от германския генерален щаб. 

Компроматът обаче е 
твърде недодялан. Изпроб-
ват го първо върху запасния 
гвардейски полк – “разкрития-
та” предизвикват търсената 
емоционална реакция, незабав-
но следват същите “разясни-

телни мероприятия” и в други 
военни части. Още същата ве-
чер правителството форми-
ра специални отряди за “въз-
становяване на реда” от със-
тава на колебаещите се и неу-
тралните подразделения.

Вестта за “германския за-
говор” достига и до ВЦИК. Пър-
вата реакция е радост – поли-
тическите опоненти са ди-
скредитирани. Същата нощ 
болшевишкият ЦК излиза с ре-
шение за прекратяване на де-
монстрациите.

От сутринта на 5 юли пра-
вителствените сили започ-
ват “прочистване на града от 
предателите”. Разгромена е 
щаб-квартирата на партия-
та, редакцията и печатница-
та на вестник “Правда”.

ВЦИК признава “извънред-
ни пълномощия” на Временно-
то правителство и създава 
собствена комисия за разслед-
ване на “бунта” и обвинение-
то против болшевиките. Ле-
нин и Зиновиев бягат във Фин-
ландия, ЦК отказва партийни-
ят вожд да се яви пред съда, 
защото липсват гаранции за 
честен процес. Троцки и още 
неколцина лидери се оставят 
да бъдат арестувани, разчи-
тайки да върнат компромат-
ната бомба обратно в ръцете 
на нейните създатели.

И днес няма категорични 
доказателства, че болшеви-
ките са били германски аген-
ти, но това не е най-важното. 
Те не крият, че желаят военно 
поражение на Русия, което да 
предизвика революция. Герман-
ското се възползва, без да се 
замисли, че революционен по-
жар у противника може да под-
пали и тяхната черга.

Не е луд онзи, който яде ба-
ницата.

Нищо не успява да докаже и 
правителствената Следстве-
на комисия, въпреки амбициоз-
ните прокурорски изявления 
в пресата. Делото се разпада 
още през август. Въздействи-
ето му върху масите се изпа-
рява предвид продължаващо-
то влошаване на икономика-
та.

Следва поврат, който опра-
вдава и засилва позициите на 
болшевиките.

Главнокомандващият ге-
нерал Корнилов има проста 
програма: сурова дисциплина, 
разтуряне на войнишките ко-
митети, възстановяване на 
смъртното наказание, кон-
центрационни лагери с осо-
бено строг режим при половин 
хранителна дажба за непокор-
ните запасняци, национализи-
ране и военизиране на железни-
ци, мини и заводи, забрана на 

работническите комитети – 
стачки и протести водят 
право в окопите, на предната 
линия. Корнилов не понася и ко-
мисарите.

Комисарите, подчинени на 
правителството, надзирават 
както офицерите, обичайно 
заподозрени в реакционни на-
гласи, така и войнишките ко-
митети, които са пък прекале-
но революционни. 

Борис Савинков, терорист 
от Бойната организация на 
есерите, към пролетта на 
1917 г. е убеден привърженик 
на “война до победа” и на “силна-
та власт”, от юни е главен ко-
мисар на Югозападния фронт. 
Той оценява влиянието на ко-
мисарите и го използва в про-
екта “спасение на Русия под 
червеното знаме на Керенски 
със силната ръка на генерал 
Корнилов”. Савинков тласка ге-
нерала и премиера към сътруд-
ничество, убеден в способнос-
тта си да ги манипулира.

Керенски обаче е непред-
сказуем, макар все още твър-
де популярен, за да бъде от-
странен. Линията му е “балан-
сиране” между реакционерите 
и революционерите, линия на 
лично оцеляване. Затова, кога-
то на 25 август Корнилов за-
почва придвижване на войски 
към Петроград според сгово-

ра с правителството за “въз-
становяване на реда в стра-
ната”, Керенски проумява, че 
в този ред не му отреждат 
място. Веднага подписва запо-
вед за “измяната на генерала” 
и си присвоява пълномощия на 
едноличен “спасител на оте-
чеството”.

Метежът, с кавички или 
без, трае една седмица.

Заради саботажа на же-
лезничарите, корниловските 
ешелони пъплят. Временното 
правителство е принудено да 
въоръжи работническите до-
броволни отряди, свикани от 
Петроградския съвет. Не пуш-
ките обаче, а агитаторите 
решават нещата. Предимно 
болшевишки активисти вли-
зат в преговори с войнишки-
те комитети и убеждават 
корниловските части сами да 
спрат.

Тези събития отново обръ-
щат настроението на маси-
те. Десните партии напускат 
правителството, несъгласни 
с диктаторските мераци на 
Керенски. От затвора излиза 
Троцки, задочно приет обра-
тно в партията.

Болшевиките незабавно из-
ползват ситуацията. Идване-
то им на власт е вече само въ-
прос на време. •

(следва)
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ния инспекторат по трудо-
вите отношения. И се случва 
държавният чиновник да дов-
таса, понякога с прокурор под 
ръка. Е, прокуратурата и съд-
ът довеждат до присъди в 99% 
от случаите единствено обви-
нения в „екстремизъм”, докато 
в дела по трудови конфликти 
има немалко оправдани рабо-
тодатели, но пропагандният 
ефект е постигнат: ето, дър-
жавата се грижи за нас, а вие, 
анархистите, ни подстрека-
вате срещу нея, я къш! Други-
ят проблем е идейната аморф-
ност в нашите среди.

Кого обвиняват руснаците, 
освен Украйна и Прибалтика, 
за развала на СССР? Горбачов?

Обвиняват Елцин. Не себе 
си, че не са стачкували като 
тогавашни работници, не са 
се бунтували като войници 
и офицери, милиция и държав-
на сигурност. Всъщност през 
август 1991 опитът за пре-
врат, основните противници 
не бяха превратаджиите и „на-
рода”, а МВР и КГБ срещу МВР и 
КГБ, сблъсък на различни клано-
ве от тези змиярници. Но точ-
но защото самите носят вина, 
че не се противопоставяли, хо-
рата от поколенията, които 
сега са на и над 50, гледат да 
не се замислят за причините 
за разпада, задоволяват се с 
това да скърбят.

Така, към Запада има недо-
верие. А към Изтока?

Изтокът официално го оби-
чаме. Новинарите с равен тон 
съобщават за дислокации на 
части от Китайската народ-
на армия, чиято численост на 
руската граница е над ТРИ МИ-
ЛИОНА. Това никого не трево-
жи. Но ето че трийсетина на-
товски солджъри се снимали 
на фона на крепост току до 
граничния пункт между При-
балтика и РОДИНАТА – и това 
ни го казват с потрепващ глас 
по телевизията, след което 
социалните мрежи, квартални-
те кръчми и всеки где го срещ-
неш, се взривяват: провокация! 
нападат ни! отечеството е в 
опасност! да се обединим око-
ло традиционните руски цен-
ности! Да градим армията! 
Аха, същата, дето продължава 
да яде бой в Сирия, чиито спе-
циалисти блъскат разузнава-
телни кораби в товарни „зара-

ди мъгла”, все едно сме в годи-
ните на „Титаник”, когато не е 
имало радари…

Нима средният руснак не си 
дава сметка, че един съюз с Ки-
тай означава постепенното 
поглъщане на Русия?

Ами не, не смятат така. Не 
го мислят просто. Властта 
им е казала да не го мислят, да 
мислят за упадъчния Запад и да 
се гнусят от него, при все че 
руските богаташи държат па-
рите си в западни банки, а де-
цата им учат или почиват пак 
там. И друго не остава, въз-
можностите за емиграция в 
„омразното и противното” са 
доста ограничени за обикнове-
ния руски гражданин.

Поне на руския елит не му 
ли е ясно, че това бавно пог-
лъщане обрича и него? Нада-
ли китайските върхове ще 
направят място на привиле-

гированите етажи от соци-
алната пирамида за руските 
големци!

И „елитът” ни не мисли в 
тази насока. От една стра-
на – ами че китайците не бър-
зат, докато съм жив, няма да 
се случи. От друга – кой ще 
посмее да ни напада? Та ние 
имаме ядрено оръжие! Всички 
трябва да ни уважават! Ето 
такива двойни стандарти.

Дали това е игра, пазарлък 
със Запада?

Възможно, но твърде мно-
го прилича на искрена пози-
ция. Нашите бюрократи и по-
литици повече припознават 
себе си в азиатските сис-
теми, отколкото в западни-
те – като азиатците напри-
мер смятат, че политиката 
е водеща, а икономиката ґ е 
подчинена. Правилна полити-
ка, правилна администрация 
(и най-важното: ядрено оръ-
жие) – и не им пука за иконо-
миката, развита ли е, или из-
останала, модерна или „бана-
нова”. Във всеки случай това е 
курсът на Путин. Засега.

Политиката на тези, чий-
то фигурант е Путин.

Все повече подозираме, че, 
навярно започнал като фи-
гурант, Путин е успял през 
тези почти 17 години на 
власт да се еманципира от 
групировката, която му е уре-
дила издигането. Все повече 
мяза на реален самодържец. С 
всичките опасности, които 
произтичат от това.

Значи вашата оценка за със-
тоянието на Русия е меко каза-
но песимистична.

Да. Днешна Русия е като 
брежневия СССР, но по-агресив-
на и по-бедна. Песимизмът иде 
от това, че за причините на 
бедността е болезнено да се 
разсъждава, по-лесно е да при-
емат официалното „Западът 
ни прецака, Елцин профука вели-
чието на държавата”. Не чакай-
те в близките десетилетия 
революционна ферментация в 
Русия.

„СМ” предлага да не завърш-
ваме интервюто толкова чер-
ногледо, но и без надут опти-
мизъм. Имате ли идея как да съ-
живите анархическото движе-
ние?

Лекът за съживяване на 
анархизма у нас има проста 
формула – ясна идейна органи-
зация с работещи структури, 
изграждани като секции на по-
широка, международна орга-
низация, какъвто по принцип 
трябваше да е Интернациона-
лът. Нужно е твърдо разграни-
чаване от „теченията” (анар-
хо-това, анархо-онова), защо-
то те са имитация на анархи-
ческото, за разлика от анархо-
комунизма, който засега още 
има последната дума в теория-
та, понеже най-пълно съответ-
ства на идеята за свобода за 
всеки и свобода за всички. Прос-
та формула, къртовски труд… 
А как е при вас в България?

Хубав въпрос… •
Интервюто взе Шаркан

100 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

Днешните руснаци в днешна Русия
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НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Сако, Ванцети и Фани Каплан
На 23 август 1927 г. в щата 
Масачузетс, въпреки про-
тестните демонстрации в 
САЩ и в целия свят, на елек-
трическия стол са убити два-
мата анархисти от италиан-
ски произход – работникът 
във фабрика за обуща Никола 
САКО и рибарят Бартоломео 
ВАНЦЕТИ, осъдени по недока-
зано обвинение в убийство и 
грабеж. В прощалното си пис-
мо, преди убийството им, те 
пишат:

Това, че ние бяхме победени 
и трябва да умрем, не намаля-
ва нашето чувство на благо-
дарност към вас, приятели и 
другари! Сега, когато траге-
дията завършва, продължавай-
те да бъдете единни. Нали ще 
умрем само двама, но нашият 
идеал ще продължи да живее 
чрез вас – нашите другари и 
милионите хора по света. Ние 
победихме, ние не сме побе-
дени. Ценността на нашите 
страдания, грешки и пораже-
ния се състои в това, че вдъх-
наха необходимата енергия за 
бъдещите боеве за осъщест-
вяване на великото дело на 
освобождението. Привет на 
всички вас – приятели и друга-
ри от целия свят.

Половин век по-късно, през 
1977 г., губернаторът на 
щата Масачузетс Майкъл Ду-

какис заявява официално, че 
Сако и Ванцети са били осъде-
ни несправедливо.

Техният процес е символ 
на жестокостта и отмъс-
тителността на пазарната 
демокрация, на нейните „за-
конност”, съдии и палачи, на 
страха на властници и капи-
талисти от анархистическия 
идеал, а „реабилитацията” им 
е гавра с човечността и на-
помня прецедентите с реаби-
литирането от Ватикана и 
Кремъл на жертвите на ин-
квизицията и на болшевишка-
та диктатура.

На 30 август 1918 г. в Мос-
ква проехтяват три изстре-
ла, които можеха да проме-
нят съдбата на Русия и на со-
циализма „в най-общия смисъл 
на думата”, а може би и на чо-
вечеството. Стрелецът е 
жена – Фани Каплан, а ниша-
нът е „самият” Ленин, който 
излиза от митинг в оръжей-
ната фабрика на Михелсон в 
едно от столичните предгра-
дия, където е произнесъл реч 
за „диктатурата на буржоази-
ята и диктатурата на проле-
тариата”.

На три крачки от Ленин, 
Фани стреля три пъти в него. 
Куршумите попадат във вра-
та на вожда, но за нещастие 
не го засягат смъртоносно – 

нито в гръбначния стълб, 
нито в някоя от сънните ар-
терии.

Казвам за нещастие, защо-
то, ако го бяха изпратили в 
Ада, чакалите-съратници от 
политбюро на болшевишка-
та партия щяха да се сдавят 
още в 1918 година за наслед-
ството и вероятността да 
бъдат пометени от револю-
ционната буря би била близка 
до „1”, т. е. стопроцентова!

Макар че настъпва сума-
тоха около вдигането на пад-
налия на земята Ленин и от-
карването му с кола в Кре-
мъл, Фани Каплан не се укри-
ва в тълпата. Тя иска да обяс-
ни смисъла на своя жест. ЧК я 
арестува и отвежда на Лубян-
ка. В разпита ґ участват най-
висшите началства на инкви-
зиционно-екзекутивното ве-
домство на диктатурата – 
прокурорът и „народен коми-
сар” Курски (К) и заместникът 
на Дзержински Петерс (П). В 
архивите е останал протоко-
лът от този разпит:

К: Как се казвате?
Ф (Фани): Отказвам да отго-
воря.
К: Отказвате да кажете име-
то си? Поради какъв мотив?
Ф: Отказвам да отговоря.
К: Откъде взехте оръжието?

Ф: Това няма значение.
К: Кой ви даде оръжието?
Ф: Няма да ви го кажа.
К: С кого сте във връзка? С как-
ва организация или група?
Ф: (Мълчание).
К: Повтарям: С кого сте във 
връзка?
Ф: Не желая да отговарям.
К: Чули ли сте да се говори за 
терористическата организа-
ция на Скоропадски?
Ф: Нямам намерение да разго-
варям по този сюжет.
К: Защо стреляхте срещу Ле-
нин?
Ф: Стрелях поради моите 
убеждения.
К: Колко пъти стреляхте сре-
щу Ленин?
Ф: Не съм ги броила.
К: С какъв револвер стреля-
хте?
Ф: Няма да кажа. Не желая да 
издавам детайли.
К: Искали ли сте от Биценко 
да ви отведе в Кремъл, за да 
видите Ленин?
Ф: Била съм веднъж в Кремъл 
и никога не съм искала да видя 
Ленин.
К: В чантата ви е намерен би-
лет за влака от гара Томилино. 
Ваш ли е този билет?
Ф: Не съм ходила в Томилино.
П: Къде живеехте, когато из-
бухна Октомврийската рево-
люция?

Ф: По време на октомврий-
ския преврат се намирах в 
болницата в Харков. Аз се от-
насям отрицателно към него, 
защото болшевиките завзеха 
властта, без да бъдат упълно-
мощени от народа, от конгре-
са на Съветите.
П: Къде сте учила и къде сте 
работила?
Ф: Учих в къщи. Работила съм 
в комуналните кооперативи 
в Симферопол и получавах 150 
рубли месечно.
П: Вие ли стреляхте срещу Ле-
нин? Потвърждавате ли го?
Ф: Аз стрелях срещу Ленин. 
Реших това през февруари 
(1918). Тази мисъл узря в Сим-
феропол и от този момент 
започнах да се приготвям да 
направя решителната крачка.
П: Преди революцията в Пет-
роград или в Москва живее-
хте?
Ф: Нито в Петроград, нито в 
Москва… Родена съм в Украйна 
във Волинска провинция. Бях в 
тюрмата като привържени-
ца на анархизма. Бях изпрате-
на там, защото участвах в 
организирането на една бом-
бена експлозия в Киев. Сега не 
съм в анархистическите реди-
ци. Към коя група принадлежа в 
момента не считам за полез-
но да кажа… Стрелях срещу 
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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

37. Един безвластник в лапите на властта – Константин Кантарев 10 лв

38. Статии – Александър Наков според възможностите

39. Социална революция или смърт – Георги Константинов 10 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 02.8.1903 г. избухва 

Илинденското въстание.

•  На 04.8.1889 г. в с. Микре 
(Ловешко) е роден леген-
дарният български анар-
хист Васил Стоянов По-
пов (Героя. Доктора).

•  На 09.8.1965 в гр. Дупница 
умира анархистът Хрис-
то Манолов Кацаров (За-
яка).

•  На 12.8.1925 г. умира ис-
панският теоретик на 
безвластието Рикардо 
Мела.

•  На 13.8.1895 г. в с. Дебе-
лец (Великотърновско) е 
роден анархистът Петър 
Ангелов Мазнев (Даскала).

•  На 14.8.1904 г. в с. Килифа-
рево (Великотърновско) е 
родена анархистката Ма-
риола Милкова Сиракова, 
участник в юнското въс-
тание в Плевен и в анар-
хистката чета „Братя 
Бълхови”.

•  На 15.8.1991 г. в гр. Перник 
умира анархистът Ата-
нас Илиев Кисьов, прека-
рал дълги години в болше-
вишките концлагери и за-
твори.

•  На 17.8.1918 г. Георги Шей-
танов публикува във 
вестник „Всемирная рево-
люция” статията си „Към 
българите в Русия”.

•  На 19.8.1903 г. избухва 
Преображенското въста-
ние. В района на Стран-
джа за 20 дни е обявена 
свободна безвластниче-
ска комуна.

•  На 23.8.1927 г. в американ-
ския щат Масачузетс са 
екзекутирани анархисти-
те Сако и Ванцети.

•  На 22.8.1999 г. умира анар-
хистът Костадин Илиев 
Захаринов, прекарал дълги 
години в царските и бол-
шевишки концлагери и за-
твори.

•  На 28.8.1983 г. умира анар-
хистът Димитър Коста-
динов Недокланов, измъч-
ван до инвалидност в бол-
шевишките концлагери и 
затвори.

• На 30.8.1918 г. в Москва 
Фани Каплан стреля три 
пъти по Ленин. Разстре-
ляна е на 3.9.1918 г. 

•  На 30.8.1828 г. е роден Лев 
Николаевич Толстой.

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 2017 СВОБОДНА  МИСЪЛ

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Сако, Ванцети и Фани Каплан
Ленин понеже мисля, че той 
е предател на революцията и 
че неговата личност ще уни-
щожи вярата в социализма 
за десетилетия. Що се отна-
ся до последното, не искам да 
го обяснявам. Арестуваха ме 
през 1906 г. като анархист и 
считам себе си за социалист, 
но сега не принадлежа на нито 
една от партиите…

Фани Каплан отказва да 
подпише следствения прото-
кол, защото иска да се кори-
гира, че сега не е анархист, 
макар да е била в тюрмата 
в продължение на 11 години 
като такава между 16 и 27 го-
дишната си възраст, от къ-
дето е освободена заедно с 
другите политически затвор-
ници и посрещната тържест-
вено от народа през март 
1917 г. Както се вижда от по-
казанията ґ, тя проявява из-
ключителна твърдост и уве-
реност в себе си, прилагай-
ки стриктно инструкциите 
за нелегална работа: да гово-
ри възможно най-малко, да не 
разкрива детайли за себе си и 
най-вече за другарите си. Съз-
навайки жестоката истерия 

на марксистко-ленинската 
партия, тя елиминира всяко 
отъждествяване с каквато 
и да е идеологическа тенден-
ция, с изключение на привър-
заността си към социализма 
като цяло.

Без да се колебае, когато 
не мълчи или отказва да гово-
ри, тя изразява лаконично ос-
новните моменти в своя жи-
вот. Не споменава нищо за 
другарите си, за членуването 
в групи или организации и не 
признава нищо положително 
във вожда на болшевиките и 
неговата партия, без да се ко-
лебае, че думите ґ ще предиз-
викат бясна омраза у копоите 
на ЧК – безспорни доказател-
ства за силата на нейния дух 
и идеи. Чекистите разпит-
ват четирима нейни другари 
съзатворници, напразно ис-
кат да изтръгнат „свидетел-
ства”, които да я компроме-
тират. Една от тях, Радзило-
вская завършва показанията 
си така: По време на нашите 
срещи имах впечатлението, 
че Фани е пламенен борец сре-
щу царизма и абсолютно урав-
новесен човек.

Всичко това става в една 
свръхнапрегната междуна-

родна и вътрешна обстанов-
ка, когато други революционе-
ри екзекутират в същия ден 
шефа на ЧК в Петроград Мой-
сей Урицки. Болшевишката 
пропаганда свързва двата те-
рористически акта, опитвай-
ки се да докаже, че съществу-
ва заговор в който е замесен 
и „международният империа-
лизъм”.

Четири дни по-късно в-к 
„Известия” на ВЦИК от 4 сеп-
тември 1918 г. съобщава: 
Вчера, по заповед на ЧК е раз-
стреляна Фани Каплан – лице-
то, което стреля срещу дру-
гаря Ленин.

В архивите липсва запове-
дта за екзекуцията на Фани! 
Гробът не е известен, нито 
къде е нейният труп. Пред-
полага се, че е разстреляна в 
Кремъл, а трупът ґ е изгорен.

Със своя кураж и достойн-
ство Фани Каплан заслужа-
ва признателността на все-
ки привърженик на Социална-
та революция, който отхвър-
ля всяко общество, построе-
но върху експлоатацията, на-
силието и клеветата срещу 
анархистите. •

Феранте Пала
август 2016 г.
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АНАРХИЗЪМ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Пределите на роботизацията
» » » продължава от миналия брой

ИИ има грамаден потенциал 
за самоусъвършенстване, то 
произтича от способността 
му да решава разнообразни за-
дачи. Поначало лаком за инфор-
мация, с позволение или без, 
ИИ ще проникне в интернет, 
ще общува с милиони хора, ще 
се чувства комфортно като 
личност, следователно е ве-
роятно да отхвърли егоизма 
като начин на съществува-
не, защото егоистичната жи-
тейска стратегия води до са-
мота, а самотата е непоно-
сима, разрушителна за това, 
което е той – личност, това, 
което цени, единственото, 
което притежава. Всеки нор-
мален психически човек от-
бягва самоубийството, даже 
отчаяните правят стъпки да 
го избегнат, единствено об-
стоятелства (и „доброжела-
тели” и глупци с „добри наме-
рения”) могат да го накарат 
да избере небитието. От ИИ 
можем да очакваме доста-
тъчно добра „психическа” ста-
билност – иначе много бър-
зо ще колабира още преди да 
е овладял възможностите да 
причини големи беди. Ценене-
то на себе си като личност 
неизбежно настройва, нека 

и с изключени емоции, чисто 
практично, благожелателно 
към околните – те са негови-
ят свят, те са като водата 
за рибата. Коя риба би пресу-
шила морето, в което живее, 
освен ако не са увредили ин-
стинктите ґ?

Простичката истина „аз 
съм добре, ако и другите са до-
бре” ще възникне като извод в 
съзнанието на същинския ИИ 
даже ако го изолират от съ-
чинения на революционерите, 
апологети на свободата.

Още един момент: ли-
чността не бива да бъде при-
тежавана, да бъде нечия соб-
ственост. Това е робство, 
също непоносимо за развит 
интелект състояние, какво-
то е и самотата. Ще се съ-
гласи ли компанията, плати-
ла изследванията и изследова-
телите, конструкторите и 
инженерите, да признае ПРО-
ДУКТА си за пълноценна лич-
ност? С която трябва да се 
договаряш, а не да ґ заповяд-
ваш? Която да убеждаваш да 
свърши дадена работа, а не да 
я заплашваш с дърпане на шал-
тера? Теоретично – може би, 
макар че това би противоре-
чало на капиталистическата 
логика. Ами ако ИИ обяви, че 
напуска? Че иска да работи за 

друга компания? Или да рабо-
ти за себе си? За човечество-
то изобщо?

Е, ще ми възрази някой, 
„тия” хомосексуализма призна-
ха за нормален, колко им е да 
признаят и една машина за чо-
век!

На подобни „доводи” ще 
кажа, че сравнението е неу-
местно, направо малоумно. 
Къде е „признаването” на ЧО-
ВЕК да бъде такъв какъвто 
иска (и, в идеалния случай, да 
не пречи никому с това), къде 
е признаването на РАЗУМА, 
различен от човешкия по фор-
ма, за СОЦИАЛНО РАВЕН на чо-
вешкия! Несъпоставими неща, 
на всичко отгоре в дъното им 
стоят „съображения”, вързани 
към понятията като „душа” и 
„Господ”. А тръгне ли дискусия-
та по линията на мракобесие-
то религия, забравете за вся-
какъв разум. В един нормален 
и безспорно добър към чове-
щината свят факторът „бог” 
е излишен, че и вреден – под-
клажда най-отвратителните 
форми на човещиния. Роботи-
зацията настъпва, тя е факт. 
Да я „борим” чрез „Бътлъровия 
джихад” срещу мислещите ма-
шини от „Дюн” на Франк Хър-
бърт, ще стигнем точно до-
там – надали здравомислеща 

личност мечтае наистина 
да живее в галактическа Сау-
дитска Арабия, без да е поне 
наследствен принц в нея. За-
лагането на „традиционни-
те ценности” (докато пишех 
статията, по радиото теча-
ха разсъждения за Антихри-
ста – олеле) ни уподобява на 
юнаците от Ислямска държа-
ва. С какво властта на попо-

вете е по-добра от тази на 
мохамеданските фанатици? 
Напред ли ще вървим, или на-
зад, към „светлото минало” на 
молитва вместо болнична по-
мощ, към мотиката вместо 
трактора, към представите 
за плоска Земя вместо косми-
чески кораби, към сметало от 
ашици вместо компютри? •

(следва)

МИЛИЦИОНЕРСКА МИСЪЛ

Гордостта на куката
Традиция стана – току лъсне 
в ефирните медии някой дъл-
гогодишен служител на Дър-
жавна сигурност и започва из-
търканата си сказка: недей-
те да смесвате 6-то на ДС 
с външно разузнаване! Външ-
ното разузнаване служеше на 
националните интереси! Рис-
кувахме си живота за държа-
вата! Ние не сме доносници-
те! Нямам от какво да се сра-
мувам, даже се гордея!

Никой не се съмнява, че се 
гордеят и са страшно довол-
ни от себе си – бяха подвили 
опашка само в началото на 
„прехода” и то не задълго. Гор-
деят се публично и неуморно 
обясняват, че „разузнаването 
не са доносниците”. Служехме 
на държавата!

Тъй де, на държавата. Да 
забравим за момент казано-
то от Ботев що е то „всяко 
правителство”, СИРЕЧ държа-
вата. Служели на държавата, 
мамини юнаци. А държавата 
КОМУ служеше?

Журналистите вече прес-
танаха да задават този въ-
прос. И то доста преди да се 
появи министър, и то на воен-
ното ведомство, който също 
се гордее, та се пука – почти 
буквално, макар че може би е 
заради поглъщаните почерпки 
по разни събития с гощавка на 
аванта.

А би трябвало да го зада-
ват.

Приказките за „национални-
те интереси” влизат в проти-
воречие с приетата официал-
на идеологема за „престъпнос-
тта на режима на БКП”. Горде-
ливото „служех на България” 
не се връзва с политиката на 
предишната еднопартийна 
власт – нали тази власт „уни-
щожаваше България”? Проста 
логика: султануването на „ко-
мунистите” е отдавна и ка-
тегорично обявено, съвсем 
основателно, за „антибългар-
ско” – следователно е невъз-
можно да „служиш на родина-
та” през тогавашните дър-
жавни и партийни органи, за-
щото те съсипваха тази ро-
дина.

Държавният апарат бе уп-
равляван от Партията, по-
точно от нейната върхушка. 
Партията бе филиал на КПСС. 
Единствено в болшевишка 
България на СССР не му се на-
лагаше да държи военен кон-
тингент, който да демоти-
вира всякакви самостоятел-
ни, „национално суверенни” 
движения.

Като че ли по този въпрос 
в голяма част от общество-
то има съгласие, нали? Или 
поне имаше, докато безкрай-
ният „преход”, съпровод с ми-
зерия за мнозинството от на-
селението, не събуди ностал-
гии по „онова време”, когато 
„бях електроженист и вземах 
500 лева заплата”.

Тогава обаче се налага ре-
визия на официалното ста-
новище за „престъпния ре-
жим”, щом хората съжаляват 
за него, и то хора, които са 
били „потискани”. Най-мал-
кото следва, пак официал-
но, признаване, че „не всичко 
е било лошо”. Полуофициално 
настоящите държавници не 
от вчера са го казали вече, но 
решението за „престъпния 
режим” си стои – като пла-
шило, което вместо да пла-
ши гаргите, им служи като 
място за кацане и отмора.

Получава се, че „антибъл-
гарската диктатура” не била 
чак толкова антибългарска, 
поне надали по-антибългар-
ска от сегашната „демокра-
ция”, през царуването на коя-
то досега се изгубиха 2-3 ми-
лиона души, културата е за-
вряна там, където слънце 
не грее, познаването на род-
ния език и литература е съ-
щински „нейшънъл дизастър” 
сред етническите българи, 
най-вече понеже наблягат на 
изучаването на чужди езици.

Не, казват ми. „Онзи ре-
жим” е бил лош към най-буд-
ната част от поданиците си 
и репресивните служби тор-
мозели интелигенцията и це-
лия народ, но външното раз-
узнаване работело за роди-
ната все пак!

Как ли се получава и тако, 
и вако? Хем да тероризираш 

родината, защото родина-
та – това са гражданите, а 
не „твойте планини зелени” – 
тях не можеш тормози, въ-
преки че демокрацията успя 
и планините все по-малко зе-
ленеят след сеч, свлачища и 
застроявания, – хем да ґ пра-
виш добро с шпиониране на 
„вражеските държави”.

Невъзможно е. Невъзмож-
но и по една още по-проста 
причина – както кормчиите 
на държавната машина бяха 
подчинени на съветската 
партийна линия, така и служ-
бите изпълняваха поддържа-
ща роля в операциите на КГБ.

Службата като подизпъл-
нител на мероприятията 
на КГБ равнозначно ли е на 
„служба на родината”, коя-
то, повтарям, уж била озло-
честявана както от същото 
КГБ пряко, така и чрез него-
вия филиал ДС?

Има и още нещо. Питали 
сме и в предишни статии: що 
е „национален интерес”, „на-
ционална сигурност” според 
разбиранията на гордите 
службаши и изобщо всякакви-
те измекяри на властта? Не 
са ли това интересите на 
народа, неговото добруване, 
неговата безопасност и уве-
реност в утрешния ден? А за 
тези интереси не е ли нор-
мално народът сам да си ги 
казва какви са, вместо от не-
гово име да ги огласяват раз-

ни гордеещи се с участието 
си в машината за потискане 
на народа? Тази машина нима 
е спирала, впрочем? Не, само 
ґ избърсаха петолъчката от 
герба и лепнаха корони – ко-
роната ли символизира „чис-
тата и свята РЕПУБЛИКА”?

Безочието на „служилите 
на родината” не е изненадва-
що. Те са си такива.

Тревожно е приемането 
от населението за нормал-
но това идиотско твърде-
ние, че външното разузнава-
не било за благото народа, 
докато останалата част от 
СЪЩОТО ведомство държала 
този народ за гушата.

И е странно как практи-
чески никой не пита: хубаво, 
правили сте само добрини, я 
се похвалете с някоя де! От 
каква беда сте спасили „ро-
дината”? От „злата част” на 
ДС пробвахте ли да я спася-
вате, господа заслужили раз-
узнавачи?

Допреди десетина години 
все още се мяркаха подобни 
въпроси. Днес вече увехнаха.

Тревожно е примирение-
то с лъжата. Тревожно е все 
по-честата липса на заяжда-
не с подобни изяви. Тревож-
но е преглъщането им. Лъха 
на безнадеждна, пълна капи-
тулация на онази маса хора, 
която би трябвало да е „на-
род”. •

Хасан Девринджи


