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

цена 0,50 лв

anarchy.bg

И З Д А В А  Ф Е Д Е Р А Ц И Я Т А  Н А  А Н А Р Х И С Т И Т Е  В  Б Ъ Л Г А Р И Я  •  L E  J O U R N A L  D E  L A  F É D É R A T I O N  A N A R C H I S T E  B U L G A R E  ( F A B )

Никола Дидок

За затворите в Беларус, анархи-
змът, настоящето и перспек-
тивите за бъдещето в Русия, 
Беларус и Украйна.

Накъде отива 
Китай и светът?

На империалистическите чу-
довища светът започва пак да 
отеснява и ще се сръфат.

Рупа и Мазиотис 
обявиха гладна 
стачка

От „Революционна борба” за 
гръцкия и световния зандан.

Quo Vadis, 
народе????

С болка и гняв за 14-вековното 
самоубийство на несъпротивля-
ващите се.

Куцащият „фактор 
разбиране”

След своя дълъг и мъчителен 
преход един народ е на път да 
бъде изходен.

А Б О Н А М Е Н Т  2 0 1 8

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,

можете да се абонирате 
за „Свободна мисъл” от 15 октомври 
до 15 декември във всички пощенски 

клонове в страната и до 26 декември 
онлайн.

КАТАЛОЖЕН НОМЕР 649
1 година: 6,00 лв
6 месеца:  3,00 лв
3 месеца: 1,50 лв

СВОБОДНА
МИСЪЛ

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от 
„борсата“

“Народната държава”

Дъждовно и студено. Мегдан-
чето пред кръчмата ни, къде-
то в хубаво време дебнем “ра-
ботодатели” измежду пото-
мците на петата категория 
“активни борци против фаши-
зма и капитализма”, демек на-
дяваме се някой виладжия да 
се нуждае от работна ръка, 
сега е място за кибичене на 
приказки около двамата ма-
ниаци шахматисти. Играя на 
вързано, на левче, което си 
предават един на друг вече 
няколко часа, а комай и от ня-
колко дни – еднакво са добри, 
насън да ги бутнеш, ще ти 
напълнят ушите с партии на 
Крамник и вариациите на дам-
ския гамбит…

Основната тема на раз-
думките отново е здравепо-
газването – по повод на изява-

та на тартора на Лекарския 
съюз, че “здравеопазването 
не е социална дейност, а пла-
тена услуга”. Естествено, ва-
лят псувни. Чудим се на фише-
ка “менте болнични”, понеже 
пък от тайфата на общопрак-
тикуващите рекли, че нямало 
такова нещо, броят болнични 
е какъвто преди 10 години, а 
и, да речем на 15-ти септем-
ври, дето майките все били 
болни на него ден, работода-
телите толкова ли са мало-
умни сами да пущат жените с 
деца ученици в отпуска?

Само че чорбаджията е ла-
ком, нему се ще по цял ден да 
му бъхтиш, със собствени ма-
териали, собствен инстру-
мент, че и без пари, а на всич-
ко отгоре да си му благодарен, 
задето осмислил живота ти 
на “лузър”, неспособен да води 
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КРИВОРАЗБРАНАТА СИНДИКАЛИЗАЦИЯ

Синдикалните „протести“
За какво протестираха 10-те 
хиляди души, докарани да пос-
лушат синдикалните бюро-
крати от КНСБ?

Исканията се сведоха до 
увеличение на заплатите със 
100 лева, особено на бюджет-
ниците, и до това, че “ние сме 
държавата”, следователно 
държавниците трябва да из-
пълнят желанията на бедни-
те работещи люде.

Бюрократите от КНСБ 
не посмяха да направят про-
тест пред Стопанската ка-
мара, където се намира сдру-

жението на работодатели-
те. В речите, в които често 
се чуваха истерични нотки и 
напъни за имитиране на шоу 
(за последното да бяха пока-
нили професионален шоумен, 
би им направил мероприятие-
то за чудо и приказ!), постоян-
но се натъртваше за “законни 
средства” и бе огласена загри-
жеността на КНСБ за държав-
ния бюджет.

Поради каква причина 
ПРОФСЪЮЗ трябва да е за-
грижен за финансовия план на 
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“свой бизнес” загубеняк, де-
мек човек, комуто я е съвест-
но да мародери ближните, я 
наистина не го умее, но пък 
прави зид като на картинка… 
А чорбаджията все ще бучи: 
у-у-у, вземате отпуски, за да 
ходите в Гърция на метакса и 
сиртаки, мързеливци!

Вече не се смеем на такива 
дуднения, скърцаме със зъби, 
защото от махалата, който 
е ходил в Гърция, не е било за 
почивка, а на гурбет, често 
тежък и неблагодарен, особе-
но на връщане, когато уреди-
лите ти гурбета чорбаджии 
си искат “комисионата”, като 
брашнен чувал те изтупват.

За гурбетите не обича-
ме да говорим. Който е имал 
добър, той вече не е тук или 
даже не се е завърнал. За учи-
лищните неволи някак по-мал-
ко горчи да става дума. И по 
същий повод неколцина тат-
ковци на ученици се сещат 
как даскалите взимали на че-
дата им айфоните, за които 
татковците я кредит са взе-
ли, я рискували да се озоват в 
пандиза. Добре де, вика един 
такъв татко, на таз джа-
джичка хлапето такива неща 
прави, че ум да ти зайде! А 

оня ден, продължава татето, 
гледам го пак се удавил в ма-
шинката! Ей, я си учи домаш-
ните бре, хаймана! А детето 
ми показва, че тъкмо това 
прави – не разбрало какво 
пише в учебника, от профе-
сори нашенски писан, зато-
ва чете от Уикипедията, ама 
на английски чете, научило го 
от слушане на музика, че и ви-
део с разяснения изгледало. Е 
значи не са проблем айфони-
те, а тъпите даскали, дето 

не умеят да впрегнат техно-
логиите в полза на пустия му 
“учебен процес”, мамка му!

Улучвам да вметна, че при 
тази наша “демокрация” и “па-
зарна икономика” целта на об-
разованието е да дресират 
младите да изпълняват без-
смислени нареждания, нека и с 
мрънкане, а на първо място – 
да ги приготвят, опаковани и 
надъхани, за робския пазар…

– Чакай бе, Хасане, к’ъв роб-
ски пазар?! Вече ще ни купу-

ват като негрите ли едно 
време у Америка?!

– Тебе, манго, нема ни-
кой да те купи, споко. И не е 
“вече”, а “още”. Тоз “пазар на 
труда” според теб какво е? 
Пак робия, само че уж добро-
волна.

– Присмяла се кука на кри-
ва бука, манго ще ми вика, а 
си по-черен от мене… А като 
вземете вие, анархистите, 
властта, как ще? Да не би 
другояче?

– Ох, леле… Анархистите 
не вземаме властта, а я съ-
баряме!

– И като я съборите, как 
ще е?

Замислям се за пореден 
път с какви думи и сравне-
ния да премина през гъстала-
ка предразсъдъци, здраво на-
бити в чутурите на хората 
клишета, за да стигна до она-
зи искрица светъл ум, която 
трудно угасва, поне у някои… 
За късмет питащият сам ме 
улеснява, продължавайки да 
развива въпроса: к’во ще пра-
ви кмета? ами депутатите? 
ами…

– Стой, спри се – хващам 
се за уточняващите питан-
ки, сякаш удавник за спасите-
лен пояс. – Хайде да речем, че 
се е случила революция, нали? 
Победила. И ние, българи и ци-
гани, щото сме все оригинал-
ни, оставяме сегашните ин-
ституции на държавата. Оба-
че, за да е анархия, институ-
циите ще работят вече дру-
гояче. Ето, викаш, к’во прави 
кметът. Сега к’во прави, нали 
знаеш? Изпълнява заповеди 
от партийната си централа, 
крънка пари от общината, из-
дава и той заповеди – вече на 
нас, раята граждани. Да, ама 
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Разкази от „борсата“
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Държавата е за мачкане на 
бедните и много сгазилите лука 
богати. А при анархията няма ни 
бедни, ни богати. Има хора, които 
са свободни и – без да имат всичко 
в килера – могат всеки момент да 
вземат каквото им е нужно.

Съгласие между работодател, 
работник и държава може да 
има само на хартия. И тази 
хартия вече е била печатана – 
от Бенито Мусолини.

държавната бюрокрация? По-
ради каква причина трябва 
да му дреме за чиновниците 
и политиците, според чиито 
закони и вратички в закони-
те, работодателите са при-
тиснали работника към сте-
ната, а той няма не кураж, а 
причина да се бунтува, защо-
то не вярва, че бунтът ще 
му донесе нещо добро?

За бюджета вече се заго-
вори отново в дянковски ку-
линарни метафори – пак пица, 
ама като нямало луканка по 
нея, да си настържем парме-
зан. Остава още малко – и ще 
ни препоръчат да ядем пас-
ти, щом нямало хляб! И за съ-
жаление, работещите бъл-
гарски т. нар. “граждани”, ще 
преглътнат подигравката, 
защото нито са французи, 
нито годината е 1789 – за ра-
дост на народните изедници, 
гилотини за тлъстите им 
вратове никой не възнамеря-
ва да сглобява. Най-много да 
гръмнем банкомат, в което 
полезното е само разрушава-
нето на офиса на банката.

Водачите на протеста, 
макар да се мъчеха да звучат 
твърдо и даже “радикално”, 
не опитаха да контрират по-
стоянните упреци на рабо-
тодателите, че “заплатите 
растат по-бързо от произво-
дителността на труда”. Как-

ва “производителност”? Как 
се измерва тя у един барман? 
продавачка в супермаркет? 
камериерка? ами у депутат 
или магистрат с гарантира-
ни награди в размер шестме-
сечна заплата, и без това не-
малка? Какво произвеждат и 
с каква производителност 
най-добре платените у нас 
професии? КНСБ не използ-
ва това дори като заяждане, 
дори от желание да създаде у 
работещите по-плътна илю-
зия, че поне възнамерява да 
ги защитава.

В крайна сметка повише-
ните заплати не уреждат 
живота на хората, които се 
климбуцат около и под пра-

га, официално приет за “бед-
ност”.

В крайна сметка апели-
те към държавниците, кол-
кото и кресливи да звучат 
на слух, по съдържание оста-
ват плахи, изпълнени с чино-
почитание. Държавниците 
няма да четат декларации, 
камо ли да изпълняват иска-
ния на способни единствено 
на просия индивиди. Държав-
ниците са държавници, за да 
бранят интересите на онези 
бизнесгрупировки, чиито по-
литически обръчи са парти-
ите на тези държавници. И 
когато привидно правител-
ството “влиза в конфликт” с 
бизнеса, то е от електорал-

ни съображения, но най-вече – 
за показно: вижте, грижим 
се за вас! И в същото време 
парламентарната група гла-
сува закони, които ощетя-
ват работниците и облаго-
детелстват работодатели-
те. Колкото и да негодуват 
работодателите, по закони-
те на пазара и те трябва да 
дадат нещо, за да имат всич-
ко останало. Тоест трябва 
да хранят политици и чинов-
ници, защото чрез тях запаз-
ват богатствата си и мо-
гат да скубят от стадото 
граждани още, умножавайки 
го.

Колкото и “социален” да 
е един бюджет, той е само 

средство населението да за-
виси от държавния апарат. 
Колкото и благини този апа-
рат да отпуска на народа, 
благините за изедниците ви-
наги са по-големи. Колкото и 
да има лично желание този 
или онзи министър “да влезе 
в положението” на работни-
ка, министърът не може да 
реши нещата така добре и 
така приемливо за работни-
ка, както самият работник 
би могъл да го стори. Би мо-
гъл, ако синдикатите наис-
тина действаха в полза на 
трудещите се, ако естест-
вено се превръщаха от прос-
то правозащитни организа-
ции в институции за пряко 
народно самоуправление.

Но синдикатите у нас, кон-
струирани още преди “прехо-
да” в лабораториите на Дър-
жавна сигурност, са предназ-
начени да сдържат работни-
ците да не искат и да не по-
лучават твърде много, без 
при това да им хрумне ис-
тинска съпротива против 
произвола на чорбаджиите. 
Затова синдикатите участ-
ват в предателски инсти-
туции като “Тристранния съ-
вет”. Съгласие между рабо-
тодател, работник и държа-
ва може да има само на хар-
тия. И тази хартия вече е 
била печатана – от Бенито 
Мусолини. •

Шаркан

КРИВОРАЗБРАНАТА СИНДИКАЛИЗАЦИЯ

Синдикалните „протести“
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Разкази от „борсата“
при анархия, ако изобщо ни 
трябва кмет, той всяка сед-
мица ще идва тук на мегдана. 
Ние ще решаваме какво тряб-
ва да се прави, а той ще го из-
пълнява. И ако следващата не-
деля не се е справил, сваляме 
го и назначаваме друг, а може 
и да го понабием. Общински-
те съветници – и те така. 
Застават на общо събрание 
на хората от общината, аслъ 
палави момчурляци на роди-
телско събрание, а народът 
им нарежда какво, как и колко 
ще правят. Същото и с парла-
мента – даже не един, а мно-
го парламенти може да има в 
един и същ момент. Ето, има 
проблем с железниците – из-
бираме хора, които разбират 
от железничарство, дава-
ме им помещение, да умуват 
как да решат проблема. В съ-
седното помещение заседава 
друг “парламент” – например 
за здравеопазването. Колко-
то проблеми има, толкова 
“парламенти” ще изберем, ама 
не от партийци, а от специа-
листи. И накрая, като се нау-
муват, излизат пред събрани-
ята – по градове, по села, по 
махали като нашата – и каз-
ват: ето това и това измис-
лихме, иска се такава и така-

ва работа, такива и такива 
мерки. И ние, народът по мес-
та, питаме – ама това как? а 
това защо? Абе въртим ги на 
шиш с разпити, като на уст-
на матура, нека ни убедят, че 
каквото предлагат, е най-до-
брото. Ако не ни убедят – я 
марш да умувате пак! Или – я 
марш по къщите, на ваше мяс-
то – нови “депутати”, да из-
мислят нещо, което ще одо-
брим с гласуване. Ето така.

– Ами правителство?
– Ако искаш да наречеш 

специално избрани хора с оп-
ределени дейности – кеф ти 
селско стопанство, кеф ти 
пътища, които да тичат на-
сам натам и да уреждат ко-
муните и бригадите по мес-
та да си напасват работата, 
така че да не си пречат, а да 
си помагат – та ако искаш 
да викаш на тия координато-
ри “правителство” – хубаво. 
Само че те също не команд-
ват, а слушат хората какво 
искат и го изпълняват. Ако 
хората грешат, настояват 
на своето, доказват, убежда-
ват.

– Ами съдилищата?
– Събранията на маха-

ли и квартали, те са съдили-
ща. Според кой закон? Спо-
ред този на съвестта – пра-
ви другиму само онова, което 

сам би искал да ти сторят. 
“Съдии” или избираме за няка-
къв срок, или за конкретната 
кавга или извършено безобра-
зие, които трябва да се укро-
тят или накажат. И, чуй до-
бре, целта при наказването 
не е самото наказание, а да 
си извадим поуки как да напра-
вим така, че друг път да няма 
повод да се случи. Ето, Шукри 
откраднал кокошка. Защо? За-
щото семейството му глад-
но. Ще наказваме ли Шукрито, 
или ще видим как друг път да 
не гладува, за да не му се нала-
га да краде?

– Ами ако краде ей така, 
щото му се краде?

– Това се лекува…
– С бой?
– … с психолог. А може и с 

бой, ако не действа.
– А полиция-молиция, как?
– Разправял съм го двеста 

пъти само миналата година 
как. Дежурства бе! Ей на Пет-
ко му се пада веднъж месечно 
на дежури като полицай. Ама 
“полицай” в случая значи и по-
жарникар, и много други неща. 
Не да заседне в храстите да 
дебне с радар нарушители да 
ги глобява. А да помага на хо-
рата, да е нащрек, ако нещо 
стане, което да ги застра-
ши. И всички нему помагат, 
държат се прилично, понеже 

утре те ще са дежурни и ако 
са се държали свински, луди 
ще ги направят по време на 
наряда им…

– Аз на Петко пушка не бих 
му дал даже за дежурство. Ще 
се напие и ще се разпуца.

– Пушки ще имат всички – 
докато има нужда от пушки. 
А който е будала и не може 
един ден да изтрае без пиене, 
като застъпи дежурен, сам 
ще се гръмне от заплес!

– Хасане, ама ти така как-
то я нарисува тая народна 
държава, защо сегашната не 
е такава?

– Защото ДЪРЖАВАТА не 
може да е такава. Държава-
та е за мачкане на бедните 
и много сгазилите лука бога-
ти. А при анархията няма ни 
бедни, ни богати. Има хора, 
които са свободни и – без да 
имат всичко в килера – могат 
всеки момент да вземат как-
вото им е нужно. Ето, както 
вие вземате от бай Васил ин-
струменти – не ви иска пари, 
само да ги върнете чисти и 
здрави.

– Хасане, ми то тогава 
редно ли е да му викаме на 
туй твоето “държава”?

Загадъчно се усмихвам. До-
волен съм като котарак в ме-
сарница. •

Хасан Девринджи

АНОНС

Нов филм за 
анархизма
До пролетта на следващата 
година очакваме по италиан-
ски и немски телевизии да се 
излъчи документален филм, 
заснет по инициатива на Илия 
Троянов. Разказ за историята, 
за настоящето и за погледа 
в бъдещето на анархичните 
движения в Испания, Германия, 
Гърция и България. Пред запад-
ноевропейските зрители, но 
и пред българските също, ще 
бъде повдигната завесата на 
мълчанието и омаловажаване-
то на анархизма като теория 
и борба, като фактор на соци-
алното и политическото раз-
витие на континента, роля-
та му в революционните про-
мени през последния век и по-
ловина. За срам на българска-
та официална историческа 
“наука” ще прозвучат имена-
та на удобно забравените, по-
знати не от “родните учебни-
ци”, а само от статии в Уики-
педия революционери, какви-
то са Васил Икономов и Геор-
ги Шейтанов, чиито идеали 
и дела, повече от всичко дру-
го, дават повод за гордост и 
вдъхновение.

Ще информираме чита-
телите на “СМ” за точните 
дати и часове на излъчване-
то, веднага щом станат из-
вестни. •

СМ
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Интервю с Никола Дидок
Казвам се Никола Дидок, на бе-
ларуски Микола. На 29 години 
съм, завършил съм юридически 
колеж, в момента следвам по-
литология в Литва, третокур-
сник.

Как попадна в затвора, 
дълго ли лежа?

Обвиниха ме в организира-
не на акции на пряко дейст-
вие пред различни учреждения, 
проведени през 2009-2010 г. 
Бяха символични, никой не по-
страда, ето ги: Дома на проф-
съюзите, казино “Шангри Ла” и 
ученията “Запад-2009” (видео-
записи от акциите могат да 
се намерят в Youtube – б. ред.).

Съдебните власти не дока-
заха участието ми в тези ак-
ции, но ме наградиха с четири 
и половина години лишаване 
от свобода. През май 2011 г. 
ми лепнаха присъдата за 
“Злостно хулиганство”. Чети-
ри месеца преди изтичане на 
срока пък ме обвиниха по пара-
граф 411 – “Злостно неподчи-
нение на администрацията на 
изправителното учреждение”. 
По време на излежаването ми 
вменяваха различни “наруше-
ния”, повече от трийсет на 
брой. Какви? Ами например “не-
спазване на униформата” (не-
закопчано копче), “не спял след 
отбоя в 22:00”, “пререкания с 
отговорника” и други подоб-
ни. Според беларуските закони 
четири нарушения на “затвор-
ническия ред” са основание за 

криминално дело против за-
творника. Буквално три дни 
преди освобождаването ме съ-
диха направо в пандиза и съд-
ът ми добави още една година. 
Въпреки това излязох на 22 ав-
густ 2015 г., излежах пет годи-
ни. Под натиск на европейски 
правозащитници на мен и на 
още петима политически ни 
спестиха по шест месеца, та 
Лукашенко кандиса да ни пусне.

Какво можеш да разка-
жеш за затворническия 
живот, кое те впечатли 
там?

Много неща “впечатляват”, 
написах цяла книга за това 
(смее се). Съвсем скоро ще я 
има в интернет, ще ви дам 
линк да я видите.

Животът в затвора е 
страшно разностранен, също 
като “нормалният”, всеки-
дневен живот. Зад решетки-
те има място и за добро, и за 
зло. За подлост и за взаимопо-
мощ, за насилие и за състра-
дание. Там срещнах всякакви 
хора – в една и съща килия ле-
жат бивш генерален прокурор, 
клошар, сгазил лука бизнесмен 
и професионален бандит. Мно-
го интересни неща. Но като 
цяло, разбира се, затворът е 
място, където хората се из-
пояждат помежду си, място 
на концентрирана несправед-
ливост. Администрацията и 
манталитетът на затворни-
ците задават тон на разделе-

ние, хората не си помагат. Но 
се случва, взаимопомощта е 
неизтребима.

Питаш ме за условията – за 
това мога да разказвам дълго. 
Зависи с какво ги сравнявам. 
Ако с ГУЛаг, то признавам, че 
сега е значително по-поноси-
мо, макар че общите дисципли-
нарни практики, че и самата 
същност не са различни. Ако 
съпоставим с европейските 
затвори – естествено, че е 
много по-зле. Като цяло – лоши 
да условията. Принудителен 
безплатен труд, недобро хра-
нене, скотско отношение на 
затворническото началство, 
липса на всякакъв мегдан за са-
моразвитие. Цялата система 
на “превъзпитание” разчита на 
това, че затворници контро-
лират затворници. Ако някой 
доносничи, сътрудничи с адми-
нистрацията, натяга се, без 
сръчкване превежда пари на 
сметката на затвора, което е 
съвсем официално – такъв ще 
се радва на прилични условия. 
Виждал съм хора, които жи-
веят в пандиза по-добре, от-
колкото мнозина на “свобода”. 
Но ако не си богат, ако нямаш 
връзки, не те бива да се под-
мазваш на началството – ще 
сръбнеш от най-неприятното. 
Ако пък нахалстваш да си от-
стояваш написаните на хар-
тия права – ще те прекарат 
през целия спектър наказател-
ни мерки, от изолатора (карце-

ра) до удължаване на присъда-
та, както се случи с мен.

Отношението на начал-
ството към политическите 
затворници изцяло зависи от 
офицера от КГБ, който е над-
зорник на затворника. Всеки 
политически има контрольор 
от “чекистите”. Администра-
цията прави това, което офи-
церът им каже. Ако нареди да 
те тормозят – ще бъдеш тор-
мозен, ще те лишат от свиж-
дания, писма и колети, ще кис-
неш постоянно в карцера. Ако 
ли каже “не го закачайте” – 
няма да те закачат.

Имаше ли опити от 
страна на тези надзорни 
офицери да те вербуват?

Не. Към мен – не. Веднъж ми 
предложиха да подпиша мол-
ба за помилване до президен-
та Лукашенко. Имахме и живи 
примери пред очите: който се 
съгласяваше да прати такава 
молба, само след няколко сед-
мици, докато минат формал-
ностите, биваше пускан от 
затвора. Аз отказах. Ясно ми 
беше какво целят: да се уни-
жиш пред тях, да продадеш 
честта си срещу “свобода”. 
Реших, че не е за мен такава 
сделка. Пред съда направо за-
явих за анархическите си въз-
гледи, не върви подир това да 
моля за милост, да пиша на 
президента, че “осъзнавам ви-
ната си и повече няма да из-
вършвам противозаконни дея-

ния” (цитирам шаблона на мол-
бите). Сметнах, че да се под-
дам, ще е низост.

И си излежах срока, че и 
шест месеца отгоре.

Другите затворници 
как се държаха с теб, по-
литическия?

В диапазона от неутрално 
до положително. Негативно 
отношение срещах само от 
онези, които доносничеха, но 
и те надали са го правели на 
своя глава, а просто са изпъл-
нявали заповедите на админи-
страцията да ме провокират 
или да ми “правят живота че-
рен”.

Ти как издържа?
Затворът е екстремна си-

туация, която трае години. 
Ама с всичко се свиква. Кога-
то си вътре няколко години, 
не “излежаваш присъда”, живе-
еш там. Също както и “навън”.

А как реагираха твои 
роднини и приятели на ос-
ъждането? Подкрепяли ли 
са твоите убеждения пре-
ди това?

“Преди това” – не, не про-
явяваха особено разбиране. 
Но след съда, когато лично се 
сблъскаха безобразията, с про-
извола на Системата, започ-
наха да ме подкрепят.

С какви условия те 
освободиха?

Нямаше никакви условия. Ев-
росъюзът натисна Лукашенко 
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и той, за да си прави полити-
ка, пусна предсрочно мен и още 
петима, а сред тези петима 
имаше и един бивш кандидат 
в предишните президентски 
избори.

Как сега оценяваш об-
становката в Беларус? В 
Русия, в Украйна?

На вас може да ви се виж-
дат като едно, но и в трите 
страни ситуацията е много 
различна. Беларус, както и пре-
ди, е сателит на Русия. Лука-
шенко се мъчи да балансира 
между Запада и Изтока, но към 
Русия е привързан икономиче-
ски, военно, та дори и ментал-
но. Руските власти ще правят 
всичко за запазване на тази 
връзка, този синджир, като 
не изключвам и кримски вари-
ант. Смятам, че в Беларус не 
ще се случат сериозни проме-
ни, камо ли революция, докато 
това не стане в Русия. Исто-
рически поне все така е било.

По отношение на анар-
ходвижението, у нас е както 
обикновено: съществени про-
мени няма. Има още неколци-
на анархисти в затворите. В 
страх от украинския Майдан 
беларуските власти тикна-
ха “профилактично” в панди-
за всички футболни запалян-
ковци, при това както анти-
фа-агитките, така и десните 
ултраси. Раздаваха им присъ-

ди от по 10-12 години, като 
топъл хляб. Всякакви опити 
за публични изяви ги мачкат, 
както беше и на последните 
протести, определени от ме-
диите като “тунеядски”, “про-
тести на мързеливците”. Въ-
преки това се изхитряме не-
щичко да вършим, да намираме 
пролуки.

За Русия – там авторита-
ризмът се вкаменява, усилва, 
върху подложка от върл импер-
ски шовинизъм. Вътрешнопо-
литически върви по пътя на 
Иран, външнополитически ко-
пира царщината отпреди 100 
години. Надявам се, че този 
“зандан на народите” ще се 
разпадне скоро, колкото може 
по-скоро.

В Украйна народът още се 
свестява от резултатите 
на провокираната от Москва 
война, още повече, че войната 
още си тлее. Майданът доне-
се както положителни момен-
ти – свалянето на прокремъл-
ския диктатор, опит на народ-
но самоуправление, а и немал-
ко оръжие попадна в ръцете 
на обикновените хора, – така 
и лоши – подем на ултрадесни-
те, избуя национализъм в об-
ществото. При все че днешна-
та украинска власт не е по-чи-
тава от предишната, от три-
те обсъждани страни именно 
Украйна се радва на най-високо 
ниво политически права и сво-
боди. Което дава на тамошни-

те анархисти възможности – 
дано се възползват.

Въздържах се да репли-
кирам Микола, че по-ско-
ро не се възползваха, за съ-
жаление. Попитах ната-
тък – с какво се занима-
ваш сега?

От това, което мога да 
споделя публично, ето: участ-
вам в анархически медии с ана-
литични статии, разпростра-
нявам книгата си “Цветовете 
на паралелния свят” – това е 
сборникът с есета за затвор-
ническия живот, който скоро 
ще се появи в интернет. В кни-
гата давам примери как е въз-
можна съпротивата срещу 
държавния контрол, както зад 
решетките, така и “на свобо-
да”. Това е, което мога да спо-
деля.

Поглед към минало-
то – цялата 2017-та е го-
дина на вековния юбилей 
на Руската революция, 
но в бившите съветски 
републики цари официал-
но премълчаване на този 
факт. Как ще коменти-
раш това?

У нас в Беларус 7 ноември 
още се води празник, отбеляз-
ва се на държавно ниво. Лука-
шенко даже рече в едно старо 
интервю, че “напълно поддър-
жам идеалите на Октомврий-
ската революция”. Това лице-
мерно заявление му спечели 
дълги възхвали от страна на 

руските “левичари”, ето викат 
си, истински НАРОДЕН ЛИДЕР, 
де и ние да си имахме такъв! 
“Народният лидер” обаче не се 
чувства неудобно, че “привър-
зан към идеалите”, той е дик-
татор и едновременно най-
богатият човек в страната. 
Изобщо, доста смехотворен 
трик извърши: по същество 
въведе в Беларус капитализма, 
макар и с преобладаващ държа-
вен сектор, а най-печеливши-
те парчета раздаде на част-
ното – на свои приятели и род-
нини. Наред с това чупи стой-
ки да се преструва на “ляв” и 
“продължител на делото на 
СССР”. То е показателно – от 
една страна пак се убеждава-
ме в историческата несъсто-
ятелност на болшевизма, а 
от друга още повече личи от-
давна известното на анархи-
стите – че привържениците 
на държавния “социализъм” са 
латентни диктатори, които 
само чакат да станат същин-
ски тирани.

Да се върнем на по-близ-
кото минало – ти споме-
на Майдана. Как оценяваш 
тези събития?

Като цяло се смятам да 
привърженик на Майдана, по-
зицията ми е, така да се каже, 
“проукраинска”. Разбира се, не в 
смисъл, че съм “за” украинска-
та държава. Поддържам укра-
инския народ в борбата му сре-
щу руската агресия. Аз съм на 

страната на онези, които во-
юват с Империята в източна 
Украйна. Впрочем, някои укра-
ински анархисти, макар и мал-
ка част, бяха доброволци там 
през активната фаза на бойни-
те действия.

Не мога обаче да си затва-
рям очите, че Евромайданът 
напомпа ултрадесните, под-
кваси национализма. Безуслов-
но негативен момент. Само 
че ние, анархистите не бива 
да виним за това нито “фаши-
стите”, нито американците, 
нито украинския народ, а сами-
те себе си, задето не съумях-
ме да се стегнем по нужния 
начин, да заявим своето при-
съствие на Майдана и с това 
да покажем алтернатива на 
дясното. През годините преди 
Майдана десните се подготвя-
ха за участие в подобни съби-
тия, “трупаха мускули”. А с как-
во се занимаваха украинските 
анархисти през това време? 
Революциите не питат дали 
си готов, идват внезапно, за-
това трябва да сме готови, 
когато и да започне.

Като цяло, отрицателно 
се отнасям към онези анар-
хисти и “антифа”, които виж-
дат в Майдана ЕДИНСТВЕ-
НО “фашистки преврат”, “на-
ционалистическа революция” 
или други подобни определе-
ния. Никъде и никога няма да 
се случат “идеалните” револю-

НАШИТЕ ДРУГАРИ ПО СВЕТА

Интервю с Никола Дидок
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“Щурмът”

Щурмът на Зимния дворец в 
нощта на 25 срещу 26 октом-
ври 1917 г. (по нов стил се пада 
на 7 ноември) дълги години е 
един от централните геро-
ични митове на “социализъма” 
(който, повтаряме неуморно, е 
социализъм единствено по за-
главие, а по същност – монопо-
листичен държавен капитали-
зъм с еднопартийно бюрокра-
тично управление). От първия, 
черно-бял и ням филм на Айзен-
щайн – образец за кинемато-
графично изкуство и фантас-
тично представяне на съби-
тията – през още множество 
филми, плакати, песни и какво 
ли не – за блясъка на “свещена-
та дата”.

Как е било наистина? От-
къс от спомени на анархиста 
Фьодор Другов, пряк участник 
в случилото се:

“Възстановявах се от фрон-
товите рани във военна бол-
ница в Петроград, когато ми 
съобщиха, че предстоят сери-
озни събития. Въпреки проте-
стите на лекарите, напуснах 
болницата… левите есери бяха 
се съюзили с болшевиките про-
тив Временното правител-
ство… Ленин не искаше есери 

в Петроградския Военно-рево-
люционен комитет (ПВРК), но 
мен като анархист ме включи-
ха като посредник между две-
те партийни групи… ПВРК за-
емаше няколко помещения на 
горния етаж на Смолния деви-
чески институт, щаб на бол-
шевиките… След приключване-
то на II Конгрес на Съветите, 
председателят на Комитета, 
беше Дзержински, ми предло-
жи да огледам ситуацията око-
ло Зимния дворец. Закараха ме 
донякъде с автомобил, продъл-
жих пеш…

Минах покрай група войници 
около полеви оръдия, насочени 
към двореца, но видът и пове-
дението на войниците с нищо 
не говореше, че представля-
ват “предна линия на обсада” – 
спокойни, чак безгрижни… сре-
щах редки минувачи, всички въ-
оръжени… същият мирен вид 
имаше и бивакът на моряците 
от Втори балтийски екипаж… 
бях поразен от спокойствие-
то, в Смолни си представяха 
нещата съвсем другояче…

Пресякох Дворцовия пло-
щад, доближих група цивилни, 
сред които моряци, разпознах 
неколцина другари анархисти. 
Говореха си за премиера Керен-
ски, как щял да докара от фрон-
та ескадрони казаци, а в дво-
реца имало бронирани коли с 

картечници, юнкерите кроели 
атака; съгласяваха се помеж-
ду си, че трябва да щурмуват 
свърталището на Временно-
то правителство, но кой ще 
щурмува – наоколо няма нуж-
ните за такова нещо подраз-
деления!

Забелязах, че от двореца 
излиза човек, предложих да го 
задържим, неохотно ме пос-
ледваха… оказа се, учудващо, 
командващият на Петроград-
ския военен окръг. Изпроводих-
ме го до ВРК за разпит… моря-
ците анархисти, научили, че 
съм представител на ВРК, ре-
шиха да ме придружат до ба-
рикадата на юнкерите, за да 
преговарям да се предадат.

Благополучно стигнахме ба-
рикадата, пуснаха ни да минем, 

скупчиха се около нас… щом си 
изприказвахме призива, те хо-
рово замрънкаха, млади напла-
шени момчета, че не искат 
братоубийства, че са готови 
да се предадат веднага – ама 
на кого? Кой ще им гарантира 
цивилизовано отношение след 
като хвърлят пушките?

Моряците посочиха мен: 
ето на този другар ще се пре-
дадете, той е от ВРК!

В този момент от порта-
та изникна офицер, който за-
почна да хока юнкерите, опи-
та се да ги върне по постове-
те. Не го слушаха, а и започна-
ха да му се ядосват, той по-
бърза да изчезне обратно, но 
след малко се появи взвод дру-
ги юнкери, под строй минаха 
покрай нас и послушно заеха 
позиции по барикадата. Оне-
зи, които а-ха да капитулират 
пред мен, с мърморене се при-
браха вътре в сградата. Пак 
довтаса офицерът, попита 
кои сме. Казахме кои сме и му 
предложихме да се предаде. 
Той ни напсува. Свихме рамене 
и си тръгнахме.

Върнах се в Смолни и док-
ладвах за ситуацията във во-
енния щаб. Слушаха ме с учуд-
ване, мислеха, че дворецът е 
наистина под обсада, “в плъ-
тен пръстен от революцион-
на войска”, някой даже рече, че 

Временното правителство 
се е предало… Натовариха ме 
да отида пак и да организирам 
правилна блокада и когато съм 
готов, да превзема двореца… 
Напуснах ВРК, смутен от ха-
оса и безгрижието там.

По пътя към двореца чух из-
стрели… Заварих вече повече 
хора, по-скоро революционна 
тълпа, без никакво ръковод-
ство и смислено взаимодейст-
вие между групите. Изстре-
лите привличаха още групи – 
войници, работници, моряци, 
някакви неопределени лица… 
Организираните пък подраз-
деления продължаваха да бива-
куват като на излет… Стана 
вече съвсем тъмно, утихна до 
мъртвешка тишина… заех се 
да оформя “стихията”. Прид-
вижванията на хората нерви-
раха юнкерите зад барикада-
та – именно те от време на 
време гърмяха, от страх. Как-
то се казва, “ред да има”, ние 
им отвръщахме на изстрели-
те… И прииждаха още хора, 
жадни да участват…

Щом рекох на неколцина мо-
ряци да пробваме атака, мо-
ментално се събра цяла рота 
доброволци… сякаш само чака-
ха някой да прояви инициати-
ва, да го последват… тръгнах-
ме през площада, за беля някой 
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ции, сферични във вакуум. Ако 
ще чакаме “правилната анар-
хореволюция”, тя никога няма 
да настъпи. Длъжни сме да се 
включваме там, където е из-
ригнало, и да си вършим рабо-
тата, без да се озъртаме ни 
към десни, ни към либерали.

Добре, а сега поглед 
към бъдещето. От как-
во според теб се нуждае 
анарходвижението? И в 
бившия СССР, и в света 
изобщо.

Дълга тема, ще отделя 
само три неща:

1. Консолидация върху прин-
ципите на класовата борба, 
за интересите на трудещи-
те се. Не субкултурщина, не 
самоцелен активизъм, не ак-
цент върху борба за всевъз-
можни “малцинствени права”. 
Борбата трябва да обединя-
ва, не да разединява в надпре-
вара за търсене кой от потис-
натите е по-привилегирован, 
а кой – по-малко.

2. Приемане на правила и 
норми на взаимодействие въ-
тре в анарходвижението, а 
също изработване на дейни 
механизми за решаване на въ-
трешните конфликти. Раз-
прите заради аморални по-
стъпки на едни хора и заради 

инертността на други са мно-
го деструктивен фактор за 
нас.

3. Повече и по-сериозен кри-
тичен анализ на действител-
ността. За да сме способни 
на такъв анализ обаче трябва 
неуморно да се самообразова-
ме, да четем, да се развиваме 
и дискутираме. Бих добавил и 
тактика, според възможност-
ите, да получаваме научни 
степени, да “превземаме” ака-
демичната сфера.

Казах “три”, но ми хрумва да 
кажа и че се нуждаем от пове-
че акцент не върху инцидент-
ни акции, а да строим дълго-
срочни проекти, които дълбо-
ко да въвличат хора в движе-
нието, а също и проекти за 
изграждане на собствена ин-
фраструктура. Нужно е да по-
стигнем състояние, при кое-
то загубата на няколко осо-
бено активни хора да не води 
до стагнация на цялото дви-
жение. Трябва да сме не само 
активисти пропагандатори, 
трябва да ЖИВЕЕМ в анархи-
зма и с анархизма, да реализи-
раме принципите си в образо-
вателни, творчески, жилищ-
ни, медийни инициативи.

Благодаря, Микола, сре-
щата няма да е последна.

Пак заповядай. Ще чакам. •
Интервю на Шаркан

НАШИТЕ ДРУГАРИ ПО СВЕТА

Интервю с 
Никола Дидок
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бе помъкнал фенер и юнкери-
те откриха огън… проснахме 
се върху ледените павета… 
стрелбата още не бе секнала, 
когато чух над себе си женски 
глас: жив ли си, другарю? Са-
нитарка, все едно от небето 
паднала. За късмет, нямахме 
дори ранени, ако не броим ня-
колкото разбити в паважа но-
сове при спешното залягане… 
Оттеглихме се.

Зачудихме се толкова ли 
са калпави стрелци юнкери-
те или нарочно мерят високо? 
Приехме второто – и това 
мнение отърва после глупави-
те защитници на двореца от 
улична разправа.

Несполуката с пряка атака 
ни насочи да заобиколим пло-
щада… Покрай стените на Ер-
митажа, на прибежки, стиг-
нахме до войници от Павлов-
ския полк. Продължихме заедно 
с тях до страничната порта 
на двореца… Там се натъкнах-
ме на “ударничките” от жен-
ския батальон и започнахме 
да преговаряме… Оказа се, че и 
те ни търсели. Казаха, че жен-
ският ударен батальон, заед-
но с голяма част от юнкери-
те, са решили да не отбраня-
ват двореца. Искаха обещания 
от ВРК, че няма да бъдат лин-

чувани… Казах, че имат дума-
та ми… След малко започнаха 
да се изнизват момичетата 
от батальона и юнкери. Ми-
наваха и прилежно подрежда-
ха пушките си пред краката 
ни. “Ударничките” се държаха 
кокетно, а нашите хора, чер-
веногвардейци поизпъчиха гър-
ди, засукаха мустаци, заусмих-
ваха се… Едни моряци взеха да 
проверяват дали ударничките 
не крият оръжие, всъщност 
просто опипваха жените, но 
не грубо, ако нечия ръка прека-
ляваше, момичетата пляскаха 
нахалника и със смях се отда-
лечаваха, а наплясканите въз-
дишаха подире им… Ситуация-
та не ми приличаше на преда-
ване на вражески части, а на 
селска задявка по мегдана…

Последните капитулиращи 
минаха, като съобщиха, че по-
вече желаещи нямало… част 
от оставащите юнкери се 
колебаят, други са арестува-
ни и ги заплашва бърза проце-
дура за измяна на правител-
ството. Моряците нахлуха 
през вратата, откъдето из-
лизаха предаващите се,… за да 
атакуват барикадата в тил… 
Веднага се загубихме във вър-
волицата безлюдни стаи, зали 
и коридори, стълбища наго-
ре, надолу… Около мен оста-
на малка група доброволци, 

останалите се разпиляха ней-
де из двореца… Лакеи ни отва-
ряха вратите и ги затваряха 
след нас… Дочухме интензив-
на стрелба отвън, по нея се 
ориентирахме накъде да вър-
вим. Въпреки това се полута-
хме, преди да се измъкнем на 
улицата… Веднага залегнахме, 
един връз друг, над нас свиреха 
куршуми… Добрахме се до Ер-
митажа, откъдето червеног-
вардейци и моряци обстрелва-
ха барикадата.

Придумах ги да не хабят па-
трони, попитах какво става. 
Оказа се, тръгнал слух, че офи-
церите заловили няколко наши 
хора и ги разстреляли. Моря-
ците хвърлили гранати, тъл-
пата освирепяла… Междувре-
менно от другата страна в 
двореца бяха нахлули войници 
и работници, моряците хук-
наха да не изпуснат “веселба-
та”… Моряшките униформи 
най-много стряскаха юнкери-
те, веднага хвърляха пушки и 
вдигаха ръце.

Открит склад с много оръ-
жия, патрони и… алкохол. За-
почна разграбването… Лакеи-
те продължават да отварят 
и затварят вратите, прим-
рели от страх, обаче си изпъл-
няват “задълженията”… Мо-
ряк спря пред един и го попи-
та защо не си ходи у дома. Ама 

може ли? – заеква човечецът. 
Може! – отсича морякът…

Друг лакей се обръща към 
мен с молба да “спра безобра-
зието”… Войниците режат 
пердетата на партенки и ца-
пат картините. Ако нещо ти 
трябва, вземи го, ама защо чу-
пиш наоколо всичко! – възму-
щава се лакеят. Обещавам му 
да взема мерки и хуквам да го 
направя…

Навън стрелбата се усилва, 
блясък озарява площада – гръм 
от корабно оръдие… Чак по-
късно разбрах, че гръмнал край-
церът “Аврора” с халосни и ос-
ветителни снаряди, а тогава 
само си помислих, че навярно 
целят барикадата, защото 
разрушаването на двореца би 
било нелепо разхищение на бо-
гатства, които принадлежат 
на народа…

Из двореца все повече се 
срещат пияни… Стрелбата 
стихва, проникналите през па-
радните порти войници изпъл-
ват залите. Съобщават ми за 
ареста на Временното прави-
телство.

Събрах кронщатските мо-
ряци и им заръчах да се разпре-
делят за охрана на двореца 
от мародери. Наложи се дъл-
го да ги убеждавам, те смята-
ха това за привилегия, заради 
която другите части ще ги 

гледат накриво… Приеха, пра-
тихме патрули да придумат 
войниците и работниците да 
напуснат двореца… Пред изхо-
дите израснаха купища вещи, 
патрулите красноречиво при-
зовават мародерите да се 
засрамят и да оставят награ-
беното, за повечето това се 
оказва достатъчно, малцина-
та инатлии се подчиняват на 
силата на размаханите пред 
носа им револвери и маузери.

Извеждат арестуваните 
министри… Уговорихме тълпа-
та да не ги напада, но хората 
си оставиха правото да псу-
ват, плюят и правят заплаши-
телни физиономии… Един от 
министрите е пред припадане 
от ужас, него от тълпата на-
рочно го плашат и се хилят на 
това как му се подгъват кра-
ката… Конвоиращите войници 
го влачат, той се е вкопчил в 
тях и се озърта.

Предадох охраната на дво-
реца на сформирания караул и 
се върнах в Смолни,… където 
да видиш човек, който върви 
спокойно и не изстрелва думи-
те на къси откоси, в онези ча-
сове бе невъзможно. Някои зас-
пиваха от умора, щом седнеха, 
трескаво се събуждаха след 
двайсет минути и хукваха от-
ново по неотложни задачи. •

(следва)
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10-те заблуди за атеизма
Заблуда първа: 
атеистите смятат 
живота за безсмислен.

Напротив, тъкмо вярващите 
люде възприемат земния жи-
вот като нещо незначител-
но, едва ли не място за пола-
гане на изпити дали си досто-
ен за вечното райско блажен-
ство в задгробния свят – или 
за вечни мъки в ада, ако не се 
справиш. Атеистите далеч 
по-често мислят живота за 
скъпоценен. Атеистите не 
се нуждаят от постоянния 
страх от отвъдното нака-
зание за грехове, реални и из-
мислени, който страх превръ-
ща живота в нервозна мъка. 
Изобщо, според атеистите 
твърдението за “безсмисли-
ето на живота” е лишено от 
смисъл.

Заблуда втора: най-
големите престъпления 
в човешката история 
са извършени от 
безбожниците.

Вярващите твърдят, че Хит-
лер, Сталин, Mao, Пол Пот и 
други автори на масови каса-
пници са извършили злодеяни-
ята си изключително защото 
“не са имали страх от бога”.

Къде обаче отиват религи-
озно мотивираните (или оп-
равдани с религия) репресии? 
Инквизицията? Религиозни-
те войни в началото на ев-
ропейския Ренесанс? Самите 

покръствания, при които в 
България само боилски родове 
били избити повече от 50 на 
брой, а за числото изтрепа-
но простолюдие можем само 
да гадаем? Покръстването 
на Русия от “светия” княз Вла-
димир е ставало, според са-
мите църковни летописи, с 
огън и меч, така че светци-
те покръстители по сегаш-
ни мерки минават като воен-
ни престъпници, съпостави-
ми с тези на нацистите, ста-
линистите, японските мили-
таристи, че и деянията на 
западните съюзници. А защо 
забравяме колониалните без-
образия в Америка, Азия, Аф-
рика? Богопомазаният крал 
Леополд II провежда същински 
геноцид в Белгийско Конго в 
края на ХIХ век.

Специално проблемът с 
болшевизма и хитлеризма не 
се състои във враждебност-
та им към църковната власт, 
а в това, че тези идеологии 
силно наподобяват религиоз-

ните с богат асортимент 
догми в теорията и практи-
ката, със свое “свето писа-
ние” и жреческа каста, коя-
то да го тълкува и да праща, 
вече не на кладата, както ин-
квизиторите, а в концлагери.

Най-малкото е трудно да 
посочим някъде последова-
телно атеистично обще-
ство, камо ли да открием не-
гови престъпления, които да 
заличат онези, извършени в 
името на вярата.

Заблуда трета: 
атеизмът е догматичен.

По определение “догма” е 
нещо, в което не бива да се 
съмняваш. Догмата не е плод 
на изследване и обобщение на 
наученото. Тя е “свише даде-
на” и даже когато влиза в про-
тиворечие с природните яв-
ления, не подлежи на промяна.

Атеистичният подход е 
точно обратен: всяко нещо, 
което не си пасва с наблюда-
ваното от хората, престава 
да бъде “научен закон” и оти-
ва в архива на изживените за-
блуди. Самият “природен за-
кон” (навярно е по-точно да го 
наричаме “природен факт” или 
“природна зависимост”) също 
подлежи на проверка с опити 
и наблюдения, преди от хипо-
теза да го приемем като ис-
тина, която при точно описа-
ни условия приемливо описва 
природните явления.
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Обвиненията в догмати-
зъм по този начин са меко ка-
зано нелепи.

Обратно, вярващите ви-
наги подчертават, че “писа-
нията” са писани под диктов-
ка на всезнаещо свръхсъще-
ство. Тъкмо в това атеисти-
те се съмняват.

Заблуда четвърта: 
атеистите мислят, че 
Вселената и всичко в нея 
се е появило случайно.

Възможно е някои хора, които 
смятат себе си за атеисти, 
наистина да мислят така. 
Възникването на Вселената 
е въпрос без отговор за се-
гашния капацитет на разума 
ни. Науката обаче достатъч-
но добре и убедително е пока-
зала как от “първичния хаос” 
случайно възникват прости 
структури и не само че не из-
чезват, а увеличават веро-
ятността (а значи намаля-
ват случайния фактор) за въз-
никване на сложни, служат за 
основа на следващите, още 
по-сложни. Никой от атеис-
тите не твърди, че ако тор-
надо премине през склад с ре-
зервни части, вихърът може 
случайно да сглоби работещи 
автомобили или самолети.

Това е заблуда, която твър-
де силно прилича на клевета.

Обратно, вярващите по-
скоро смятат, че нещата са 

станали случайно, по волята 
на божествената сила, която 
също не е ясно как е възникна-
ла. Ето, на божеството му е 
хрумнало да сътвори света… 
Ами ако му бе хрумнало дру-
го? Чиста лотария.

Заблуда пета: атеизмът 
и науката нямат нищо 
общо.

Подтекстът е, че ученият 
може да е и вярващ, и невяр-
ващ. Религиозните хора оби-
чат да сочат Айнщайн и мно-
го други учени като пример, 
че не само атеистите мо-
жели да правят наука. С Айн-
щайн нещата не са еднознач-
ни, а мнозина учени в мина-
лото от страх не са призна-
вали безбожието си, за да не 

свършат на кладата. Във все-
ки случай, дори най-вярващи-
ят учен работи по същия на-
чин като атеиста: вместо 
да бъбри молитви и да чака 
прозрение, той прави експе-
рименти в лабораторията, 
събира данни от наблюдения, 
обработва ги с помощта на 
математиката, за да напра-
ви научни изводи. Никъде в из-
численията не фигурира бог. 
Разбира се, ученият накрая 
може да каже: открих начина, 
по който Бог е сътворил еди-
кое си явление. Проблемът е, 
че бог е непознаваемо НЕЩО 
и да твърдиш, че си му над-
никнал в готварската кни-
га, е богохулство. Пък и раз-
критият механизъм на едно 
явление, оказва се, не съдър-
жа никакъв намек за свръхес-

тествена намеса. Научният 
подход просто изключва бога 
като обяснение.

Така че, докато се зани-
мават с наука (ако не става 
дума за теология или други лъ-
женауки), учените се държат 
като най-твърди атеисти. 
Какво казват след като изля-
зат от лабораторията, за да 
отърват кожата (защото и 
до днес в редица признати за 
“цивилизовани” страни безбо-
жието се наказва като теж-
ко криминално престъпление) 
или за да не изгубят финанси-
ране на проекта си от бога-
ти покровители, за да не се 
карат с набожните си роди-
тели или да си спестят “об-
ществено порицание” от ре-
лигиозното обкръжение, няма 
значение.

Заблуда шеста: 
атеистите са 
високомерни

Високомерие е когато си ви-
риш носа, че знаеш или умееш 
нещо, което околните не мо-
гат. Виренето на носа може и 
да иде от това, че си отроче 
на богати и влиятелни роди-
тели, докато другите нямат 
такъв произход. Нормалният 
учен атеист, ако и да се пер-
чи със знанията си, не ги къта 
като вълшебен талисман – 
той ги споделя. Ако се окаже, 
че е сгрешил или нещо не знае, 
ще си го признае, ведро или 
намръщен – според характе-
ра на човека. Религиозен водач 
обаче не може си позволи лукса 
да признае грешка, която не 
може бъде представена като 
“лична”. Религиозните “редни-
ци” пък също винаги претен-
дират, че знаят за Вселената, 
живота и всичко останало по-
вече от кой да е учен, без при 
това да са отваряли учебници, 
а даже и Библията надали са 
чели – повтарят каквото им е 
останало в паметта от каза-
ното от попа.

Предвид предписваното на 
вярващите смирение, това 
всезнание с позоваване на бо-
жествения авторитет мно-
го повече прилича на високо-
мерие, отколкото нормална-
та човешка реакция на досада 
пред нечия очебийна глупост 
„по волята божия”. •

(следва)

РЕЛИГИОЗНАТА ЧУМА

10-те заблуди за атеизма
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Накъде отиват Китай и светът?
Траекторията на Китай е оп-
ределена от вътрешното му 
развитие през последните 40 
години и от международното 
положение. Те са разгледани 
подробно в главата На изток 
спи един гигант, не го буде-
те! на недовършената книга 
Апокалипсис кога?

Тази траектория улеснява 
отговора на поставения в за-
главието въпрос, след като 
последният ХIХ конгрес на 
ККП, състоял се през седми-
цата от 18 до 25 октомври 
2017 г. приключи работата 
си.

Новините не са много, но 
много от старите тенден-
ции се развиват кресчендо. 
Сред тях – старият-нов ге-
нерален секретар на ККП Си 
Цзинпън е започнал да раз-
чиства конкурентите си от 
партийните върхове, с което 
иска да си гарантира дожи-
вотно диктаторската власт 
над Китай. Чистката се из-
вършва с по-милостиви ме-
тоди и средства от сталин-
ските – жертвите на борби-
те за власт биват обвинени 
в… корупция – макар тя да е 
производна на властта – или 
в сексуални насилия над под-
чинените и вместо куршум 
в тила, получават само… до-
животен затвор. Последно-

то сплотява колегите на Си 
Цзинпън от Постоянния коми-
тет на политбюро на ЦК на 
ККП (седморката, притежа-
ваща висшата власт). Засега 
не е известно дали сплотява-
нето е около него, или против 
него. Ако се окаже последно-
то, предстоят яростни фрак-
ционни схватки.

В документите на Конгре-
са се повтаря непрекъснато 
фразата за “социализъм с ки-
тайска специфика”, като са 
обрисувани и предстоящите 
етапи, през чието горнило 
трябва да премине едномили-
ардният китайски пролета-
риат, за да стигне ако не до 
обещания рай, то поне да вле-
зе в чистилището.

Ако се съди по характе-
ристиките, структурите на 
стремящата се към автар-

хия китайска, дирижирана от 
партията икономика и типо-
вете собственост, сред кои-
то преобладава частната, но 
олигарсите са под строгия 
партиен контрол, то китай-
ският “социализъм” напомня с 
много от чертите си… хитле-
ровия национал-”социализъм”. 
Той е изтъкан от противо-
речиво и изпреварващо раз-
витие, макар и със забавени 
темпове, от класови, етни-
чески, империалистически, 
екологични и пр. кризи, които 
надвисват заплашително над 
социалното и интернационал-
но статукво – не само на Ки-
тай – с всички произтичащи 
от това последици. Тук ще 
отбележим само два момен-
та, които, според експерти-
те-оптимисти, в най-добрия 
случай могат да завършат с 

една… “ограничена ядрена вой-
на”. Това е недвусмислено из-
разено в “обменените мнения” 
напоследък между Пекин и Ва-
шингтон. Според китайска-
та агенция “Синхуа”: Непрекъс-
натото развитие на теория-
та, пътя, строя и културата 
на социализма с китайска спе-
цифика открива пред развива-
щите се страни нови пътища 
за модернизация, предоставя 
съвършено нови алтернативи 
за страните и нациите, стре-
мящи се да ускорят своето 
развитие и желаещи да съх-
ранят собствената си неза-
висимост… В настоящия мо-
мент ние достигаме нов ис-
торически етап в областта 
на укрепването на национал-
ната отбрана. Народноосво-
бодителната армия на Китай 
навлиза в нова ера.

В речта на генералния се-
кретар, чиито “мисли” са въ-
ведени и “обезсмъртени” в 
конституцията, както и в ре-
золюцията на Конгреса, е за-
писано, че до 2035 г. е необ-
ходимо въоръжените сили да 
достигнат ново качестве-
но и техническо ниво, а към 
2050 г. китайската армия 
трябва да стане най-силната 
в света.

Така, Китай възнамерява да 
създаде алтернатива за не-

зависимите държави и да си 
осигури военно господство 
в света през следващите 33 
години. Към това се прибавя 
обявеният по-рано лозунг за 
глобализация по китайски, 
целяща създаването на общ-
ност на народите с обща 
съдба.

Разбира се, в съвремен-
ния свят толкова дългосроч-
ни прогнози са рисковани. По-
възрастното поколение си 
спомня обещанията на Хруш-
чов от 1958 година, че през 
1980 г. СССР ще надмине САЩ 
по БВП и ще “построи кому-
низма”. Но, ако въпреки всич-
ко, китайският план бъде из-
пълнен, това ни повече, ни по-
малко ще означава същото 
съотношение и за икономи-
ческата мощ на Китайската 
“народна” република и САЩ. 
Тогава по-силният Китай ще 
иска да изтласка от светов-
ния пазар досегашните си гос-
подари, което ще бъде послед-
вано от верига непрекъснати 
конфликти от най-различно 
естество: търговски, финан-
сови, юридически, дипломати-
чески, локално военни, поли-
тически, идеологически и т. 
н., повечето от които са мас-
ка на основния конфликт, про-
изтичащ от стремежа към 
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Накъде отиват Китай и светът?
световно господство и пре-
минаващ през трупа на конку-
рента. Не ще и дума, че, така 
поставен, въпросът КОЙ – 
КОГО? има за свой единствен 
отговор войната в световен 
мащаб.

Едва ли е трудно да се досе-
тим, че от страна на Китай 
тези промени в конститу-
ционните текстове и особе-
но в реалността представля-
ват “мирно” хвърляне на ръка-
вицата в лицето на Вашинг-
тон.

Паралелно с тези “скромни 
намерения”, оповестени от 
китайската агенция, прозву-
ча заявлението на държавния 
секретар на САЩ Рекс Тилър-
сън: Пред нас стоят сериоз-
ни предизвикателства и опас-
ности: това са тероризмът, 
който заплашва целия свят. 
Ядрените опити и балистич-
ните ракети от страна на 
Северна Корея, които са непо-
средствена заплаха за безо-
пасността на САЩ, на наши-
те азиатски съюзници и дру-
ги нации. И самият световен 
ред (който се отрази положи-
телно върху възхода на Индия) 
се подлага на все по-голям на-
тиск. Китай, който, едновре-
менно с Индия, също се издига, 

извършва това с по-малка от-
говорност, все по-често под-
рива международния ред. Про-
вокационните действия на 
Китай в Южнокитайско море 
отправят пряко предизвика-
телство към световния ред и 
нормите, за които се застъп-
ват САЩ и Индия. САЩ са за 
конструктивни отношения с 
Китай, но ние не ще отстъ-
пим пред предизвикателства-
та, които Китай отправя към 
международния ред, подривай-
ки суверенитета на съседни-
те страни и действа против 
интересите на Щатите и на-
шите съюзници.

Преди тези изявления на 
шефа на Държавния департа-
мент, Програмата за ръста 
на американските въоръжени 
сили е нееднократно и гръмо-
гласно оповестявана. С дру-
ги думи, отново сме поста-
вени лице в лице с прекрасния 
стар-нов свят на открито за-
явено геополитическо съпер-
ничество между двата най-
големи империалистически 
хищника, придружено от най-
мащабната надпревара във 
въоръжаването в историята. 
Относителният дял на САЩ 
в световното индустриално 
производство през последни-
те 25 години безспорно спа-
да. КНР все още отстъпва на 

Щатите по своя БВП, но спо-
ред руски източници разме-
рът на номиналния БВП е 2,5 
пъти по голям по реален обем 
от индустриалното произ-
водство на САЩ. Практичес-
ки той е съпоставим с този 
на целия “западен свят”. От 
своя страна, промишленото 
производство на Индия е око-
ло 65% от това на САЩ.

Създалата се ситуация за-
служава един паралел със све-
та през предвоенната 1913 
година. Върху скалата на ико-
номическите мощности днес 
Щатите са по-ниско от тога-
вашна Великобритания, коя-
то е първенец с огромната 
си колониална империя през 
1913 г. Китай е най-малко два 
пъти по-мощен от Герман-
ския Райх с многократно по-
голяма територия и населе-
ние. А положението на Индия 
напомня доста това на Руска-
та Империя — (предполага се, 
че към 2022 г. Индия ще над-
мине Китай по брой на населе-
нието, но изостава в модер-
низацията на страната и е с 
достатъчно ниско ниво на ур-
банизация.)

Днешната РФ е територи-
ално почти два пъти по-мал-
ка отпреди столетие и зае-
ма положение, подобно на Авс-
тро-Унгария от “епохата на 

Швейк”, при което е сравни-
ма с нея както количествено, 
така и по развитие на иконо-
миката си. В подобна анало-
гия Украйна поразително би 
приличала на малко балканско 
княжество. Какво е мястото 
на Русия в този “нов, най-до-
бър от всички възможни све-
тове”? В най-оптимистичния 
случай темповете на иконо-
мическия ґ ръст не ще над-
хвърлят 3%. При това дей-
ността на руския “икономи-
чески” блок ще се развива на 
фона на разгръщаща се де-
мографска криза (като след-
ствие от разрухата през 90-
те години на ХХ век, числе-
ността на трудоспособното 
население ще продължи бързо 
да спада), придружена с неиз-
бежните “геополитически шо-
кове”. Другояче казано, даже в 
най-оптимистичния случай 
делът на Русия в световното 
индустриално производство 
ще спада. Това ще е нивото 
на Италия от 1913 г., в срав-
нение с която даже Австро-
Унгария е изглеждала като ге-
ополитическо чудовище. Едва 
ли си струва да се напомня 
какви “успехи” биха достигна-
ли двете държави в днешна-
та ситуация на глобално про-
тивопоставяне. Вярно е, че 
РФ е все още втората воен-

на държава в света, но, пър-
во, разстоянието между пър-
вото и второто място спо-
ред руските военни експерти 
днес е десетократно по-голя-
мо, отколкото считат пат-
риотарите и великоруските 
шовинисти. Второ, това е 
временно. Русия продължава 
да съществува за сметка на 
остатъците на съветската 
военна мощ. (Относителни-
ят дял на “пост-съветска” во-
енна техника в армията е ни-
щожен). Нещо повече – това е 
на фона на 90-те години на ми-
налия век, когато страните в 
света орязват максимално 
своите военни бюджети по-
ради… “Края на историята”. 
Това е характерно не само за 
Европа и Япония, но и за воен-
ните разходи на Индия, Китай 
и болшинството други “вели-
ки” сили. С други думи, ако не 
се появят свръхнови пробив-
ни технологии, занапред РФ я 
очаква неизбежно скатаване 
надолу и по рейтинга на воен-
ната ґ мощ…

В същото време икономи-
ката на  Китай е съпостави-
ма с тази на САЩ от нача-
лото на тяхната глобална 
експанзия в края на ХIХ век. 
При това, ако Щатите през 
1913 г. са могли да си позво-
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БОРБАТА ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА ПО СВЕТА

Рупа и Мазиотис обявиха гладна стачка

Публикуваме съкратена версия 
на изявлението на членовете на 
анархистката въоръжена органи-
зация “Революционна борба” от за-
твора Коридалос в Атина, Гърция. 
“Революционна борба” действа от 
2002 г. насам, като за това вре-
ме е организирала няколко бомбе-
ни нападения, включително срещу 
съдебната палата в Атина, срещу 
министъра на вътрешните рабо-
ти на Гърция, както и стрелбата с 
гранатомет срещу американското 
посолство през 2007 г. Всички ата-
ки на организацията са внимател-
но организирани, така че да няма 
човешки жертви. След убийство-
то на 16-годишния анархист Алек-
сандрос Григоропулос от гръцката 
полиция, “Революционна борба” ор-
ганизира серия от атаки срещу по-
лицейски части и полицейски упра-
вления. Припомняме, че революцио-
нерът Никос Мазиотис беше за-
държан след престрелка с полици-
ята в центъра на гръцката столи-

ца през 2014 г. Пола Рупа пък беше 
задържана през януари тази година, 
заедно с двама други революционе-
ри от организацията, след като 
по-рано беше организирала опита 
за бягството на Мазиотис от за-
твора, отвличайки хеликоптер.

Гнилата система и липсата 
на съпротива са причината 
за разложението на 
обществото

Министърът на СИРИЗА Кон-
тонис твърди, че правител-
ственият успех е в това, че 
хората вече не ядат от боклу-
ка. Всъщност хората все още 
ядат от боклука, но вече не 
ги показват по телевизията. 
Ето защо, за всички партии и 
медии е универсален полити-
чески приоритет да се под-
крепя “историята на успеха” 
на меморандума.

Единственият успех на 
правителството е в социал-
ната пасивност и поражение-
то на борбите. Тъй като ос-
новната предпоставка за на-
лагането на тази престъпна 
политика в страната, която 
поставя милиони хора на ръба, 
която вече уби хиляди хора, е 
била и е политическото нор-
мализиране и липсата на сил-
на социална реакция. Защото 
колкото по-малка е съпроти-
вата на обществото, толко-
ва по-безмилостна става сис-
темата.

Социалните реакции на ме-
морандумите по някакъв на-
чин изпаднаха в застой, тъй 
като режимът беше решен да 
наложи меморандумите, по-
емайки всички политически 
последствия. Причината, по-
ради която тези меморанду-
ми са налагани, обаче е липса-
та на широко и мощно рево-
люционно движение, което би 
могло да бъде пречка пред по-
литиката на социална евта-
назия. Едва когато съпроти-
вата бе разгромена, СИРИЗА 
излезе напред, за да дойде на 
власт.

Днес социалната база е из-
гнила, а икономическите и по-
литическите владетели на 
страната са осигурили богат-
ството си в данъчни убежища 
и в чуждестранни банки. По-
следните разкрития на “Рай-
ските документи” (“Paradise 
Papers”) само ни припомнят 

това, което всеки знае – че 
икономическият елит и тех-
ните политически помощни-
ци не са засегнати от никак-
ва криза и техните колани ни-
кой не затяга. По един “правен 
и морален” начин те ще про-
дължават да се обогатяват, 
докато милиони хора умират 
от глад и бедност.

Днес социалната база е из-
гнила, защото тази изгнила 
система убива, за да оцелее. 
Защото тя убива социална-
та солидарност и взаимопо-
мощ и ги превръща в престъп-
ление. Войната на всички сре-
щу всички е в основата на ка-
питализма и икономическата 
свобода на богатите да пра-
вят каквото искат с подкре-
пата на правителствата. 
Това е основата на абсолют-
ната конкуренция, която до-
минира планетата.

Собствените им творе-
ния – престъпленията сред 
социалните групи – днес са 
проблем номер едно за поли-
тиците. “Ред и сигурност” е 
обичайният лозунг на поли-
тическите елити да се спра-
вят драстично с тези явле-
ния, които самият режим по-
ражда. От друга страна, го-
лемите престъпници, истин-
ските терористи и бандити-
те, които съставляват ико-
номическата и политическа-
та власт, остават имунизи-
рани. Обществото се свива 
и се отдава на канибализъм, 

тъй като няма политически 
изход от социалните условия, 
които самият режим оформя, 
генерирайки бедност и нужда, 
маргинализация и отчаяние. 
Режимът дави младежите с 
наркотици и разяжда социал-
ната солидарност между тях. 
Това създава условия за само-
изяждащо се общество. Това е 
престъплението.

Затворите вече са пълни 
и все повече хора ще преми-
нават през вратите им, тъй 
като политическите и иконо-
мическите условия за увелича-
ване на всички форми на прес-
тъпност съществуват и ще 
продължат да съществуват. 
Към затворите в момента е 
насочен и тоталитаризмът, 
насърчаван от правител-
ството чрез новия наказа-
телен кодекс, който се стре-
ми да превърне затворите в 
“крематориуми” за хиляди за-
творници.

“Революционна борба” е 
целта

Сегашната система на пар-
ламентарно представител-
ство, особено в наше време, 
с дискредитиран парламент, 
който според проучване на 
Евробарометър се ползва с 
доверието само на 13% от 
населението в страната, се-
гашната политическа систе-
ма, която сега е просто ма-
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лят изолационизъм, то за Пе-
кин днес това е невъзмож-
но – без “жизнено простран-
ство” той ще се задуши. “На-
родната” република е напълно 
зависима от външната тър-
говия и инвестициите и при 
една блокада на морските ґ 
комуникации (което е възмож-
но мигновено поради съотно-
шението на военноморски-
те сили на съперничещите 
си хищници) тя би изпаднала 
в критично положение. Зато-
ва ръстът на китайската во-
енноморска мощ е въпрос на 
живот и смърт… За по-мал-
ко от две години Китай про-
изведе своя втори самолето-
носач и увеличи както бюдже-
та, така и темповете си в 
това направление. Изглежда 
новият хегемон започва да 
се утвърждава. На САЩ пред-
стои съперничество с днеш-
ния им азиатски “двойник” 
(Германия отпреди 100 годи-
ни). При това, ако досегашни-
те тенденции се съхранят, 
на Вашингтон ще се наложи 
да се сблъска с по-нататъш-
но свиване на процентния дял 
от световното промишлено 
производство, което ще на-
прави ефимерни днешните му 
позиции на хегемон. В същото 

време китайският контрол 
над суровинната база (на “на-
родите с обща съдба”) фак-
тически ще означава свиване-
то ґ за САЩ с всички произ-
тичащи от това последици. 
Всичко заедно увеличава въ-
трешните и външните про-
тиворечия в “страната на не-
ограничените възможности” 
и засилва стремежа към сдър-
жане на КНР, проявен още при 
администрацията на Обама.

Методите на Тръмп не 
се отличават с изисканост. 
Първо, той работи за заба-
вяне на индустриалния ръст 
на Китай, като стимулира 
Щатския. Такава е икономиче-
ската част от инициатива-
та на Тръмп – преразглежда-
не на условията на търговия-
та, принуждаване на Пекин да 
се откаже от занижения курс 
на юана и стимулиране на за-
връщането на задграничните 
компании в Щатите. Второ, 
създаване на максимално ши-
рока антикитайска коалиция 
с Япония, Тайван, Южна Корея, 
Филипините, Индонезия и най-
вече с Индия (която освен ог-
ромните перспективи за рас-
теж, има стари сметки с Ки-
тай и нови конфликти напо-
следък). Трето, неутрализация 
на досегашните и потенциал-
ните съюзници на Поднебес-

ната (в Персийския залив неин 
надежден партньор е само 
Иран). Четвърто, при такива 
дадености силовият вариант 
става неизбежен. При това 
вероятно той ще трябва да 
се приложи колкото може по-
рано (превантивно).

И така, светът се връща 
към блоковото противопос-
тавяне, при това, очевидно, 
в класическия си двуполюсен, 
а не многополюсен вид. При 
такава картина е “допусти-
мо” количеството на жертви-
те да нарасне пропорционал-
но на ръста на световното 
население (Ако през 1913 г., 
при 1,5 милиарда души, броят 
на убитите е около 20 мили-
она души и двойно повече ра-
нени, сега този брой ще се 
увеличи поне петкратно). Из-
глежда най-оптимистичният 
вариант на приближаваща-
та война ще бъде ОГРАНИЧЕ-
НАТА ЯДРЕНА. Ядреното оръ-
жие обаче не е панацея. Маси-
раният обмен на стратеги-
чески удари е не убийство, а 
самоубийство и само страна, 
изпаднала в незавидното по-
ложение на КНДР, може да за-
плашва с такъв. Приложение-
то на тактическото ядрено 
оръжие на “бойното поле” оба-
че не е толкова убийствен ар-
гумент, както е прието да се 

мисли, поради което горният 
сценарий става възможен.

КАТО МИНИМУМ може да 
се очаква нова студена вой-
на. Да се договорят на взаим-
но приемлива основа китай-
ците и западните “партньо-
ри” ще бъде невъзможно, не 
поради конюнктурни причини, 
а вследствие ускореното не-
равномерно развитие на голе-
мите и малките страни и ди-
намично променящото се съ-
отношение на силите на два-
та мастодонта и на техни-
те съюзници. В подобна война 
обаче, дори ако тя се подгрее 
и обхване кълбото с всички-
те му континенти и океани, 
едва ли ще има победители в 
традиционния смисъл.

Що се отнася до Русия, 
трябва да съзнаваме ясно, че 
патриотарските самоизма-
ми и бълнувания за тайни су-
пероръжия са като фашизо-
идните надежди от края на 
Втората световна война за 
новото “оръжие на победата” 
Фау-3. Съотношението меж-
ду китайския и руския про-
мишлен потенциал е както 
да речем това между този на 
РФ и Украйна преди майдани-
те и занапред руската част 
може само да олеква. Отсе-
га е ясно, че Китай не гледа 
на Москва като на равносто-

ен партньор. Затварянето в 
себе си подобно на КНДР няма 
да помогне на Русия, нито ще 
я превърне в що-годе равнос-
тоен състезател. Без сис-
тема от сателити и мощни 
съюзници тя е една пресече-
на нула. С други думи, потен-
циално РФ би могла да се от-
каже от активна външна по-
литика – например под пред-
лог, че първо трябва да си до-
строи пътищата в този или 
онзи район, но в такъв случай 
по-тях ще маршируват чуж-
ди армии.

Когато се разрази Трета-
та или Четвъртата светов-
на война (ако броим изгубена-
та от покойния СССР Студе-
на война) и в нея избитите, 
осакатените и полуделите 
наброяват стотици мили-
они, а разрушенията – десет-
ки трилиони долари, то най-
вероятният и единствено 
спасителен изход за човеш-
кия род ще остане проявени-
ят от него инстинкт за са-
мосъхранение, спонтанната 
стихийност на милиардни-
те маси и тяхното сливане 
в едно с революционната съз-
нателност и организираност 
в името на Световната пер-
манентна социална револю-
ция. •

Феранте Пала

ГЕОПОЛИТИКА

Накъде отиват Китай и светът?
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рионетка на могъщите в све-
та – тя е враг на истинската 
демокрация.

Истинската демокрация, 
политическата свобода и ико-
номическото равенство са не-
делими ценности. И безспорна 
ценност е социалната соли-
дарност. Всички тези ценнос-
ти убиват съществуващата 
икономическа и политическа 
система. И това са ценности-
те, за които се бори “Револю-
ционна борба” и заради тези 
ценности ние сме в затвора.

Още преди нашия арест 
репресивните органи чрез ме-
диите формираха предста-
вата за нас като централни 
фигури и “Революционна бор-
ба” като организация-чадър за 
всяка въоръжена съпротива 
в страната. Бяха определили 
възнаграждение от 1 милион 
евро за нас.

Арестът на Никос Мази-
отис (член на “Революционна 
борба”) през юли 2014 г. беше 
представен от тогавашния 
министър на обществения 
ред като важна крачка към 
безпрепятственото изпълне-
ние на меморандумите и спа-
сяването на системата. Спе-
циално за Никос Мазиотис 
“откриха” затвора тип “С” (нов 
тип изключително строго ох-
раняван затвор) и той беше 
първият политически затвор-
ник, затворен там.

Знаем, че представляваме 
политическа заплаха за режи-
ма, въпреки че сме в затвора. 
Знаем, че все още сме на вър-
ха на дневния ред на правител-
ството за атака срещу поли-
тическите му противници. 
Това беше изрично заявено от 
Ципрас в парламента, той спо-
мена два пъти името на Пола 
Рупа по време на речта за ус-
пехите на репресивната поли-
тика на правителството му, 
като обърна специално вни-
мание на нейния арест. Всич-
ки чуха, че това бе единстве-
ното име, споменато в парла-
мента във връзка с арестите.

Те изрично заявяват това 
в обширните си доклади, спо-
менават Пола Рупа и нашата 
политическа история в меди-
ите, които ни представят 
като централна фигура във 
всяко въоръжено действие.

Ясно е, че докато репресив-
ните органи упорито се опит-
ват да представят чрез ме-
диите “Революционна борба” 
като организация-чадър за ре-
дица грабежи, извършвани в 
цяла Гърция, в същото време 
те продължават да разглеж-
дат “Революционна борба” и 
нас лично като център на въ-
оръжените действия срещу 
режима в страната.

Това е стратегически ва-
жна политика за държавата, 
правителството и медиите, 
която произтича от приори-
тизирането на нашия случай, 

от революционната борба и 
от нашия политически избор. 
Защото, докато сме в затво-
ра, войната им срещу нас не 
спира и правителството де-
монстрира политическите си 
намерения срещу нас, които 
отдавна са лични.

Многократно правим из-
явления и всеки знае, че сто-
им твърдо зад това, което 
говорим и правим. Застава-
ме твърдо зад политически-
те действия на “Революцион-
на борба” – организацията, на 
която сме членове. Въпреки 
това, за действия, които не 
са свързани с нас и с “Револю-
ционна борба” – нещо, което 
репресивните органи знаят 
много добре, – ние няма как 
да поемем отговорност. Все-
ки поема отговорностите си 
в своята област на политиче-
ско действие.

Знаем обаче, че изборът на 
държавата да ни постави в 
центъра на всяка въоръжена 
дейност е от стратегическо 
значение. Тази политика се до-
ближава до основната цел на 
държавата – да ни въдвори в 
специален режим в затвори-
те. Новият режим се подгот-
вя чрез новия Наказателен ко-
декс, който възстановява за-
творите тип “В” със специа-
лен приоритет.

Новият Наказателен ко-
декс и заплахата от условия-
та за задържане, които той 
налага, са причина за борба за 

всички затворници и това е 
достатъчно за издигането на 
искане за оттегляне на всич-
ки споменати в текста члено-
ве, които за нас са оръжия за 
отмъщение и наказание срещу 
хиляди затворници.

Ние вече заявихме, че няма 
да позволим новите затвори 
тип “В” и режимите за унищо-
жаване на затворниците да 
бъдат прокарани!

Днес, събота, 11 ноември, 
започваме гладна стачка със 
следните искания:

Да се оттеглят от разпо-
редбата на чл. 11, ал. 6 Е и па-
раграф 4 относно задържане-
то в полицейските участъци. 
Отмяна на затворническия ре-
жим тип “B”. Незабавно осво-
бождение на Никос Мазиотис 
от изолацията, в която той 
се държи с решение на минис-
терството от миналия юли.

Въвеждане на корекция за 
облекчаване на часовете за 
посетители въз основа на чес-
тотата на посещенията на 
затворника.

Организиране на специално 
помещение, където родите-
лите да могат да се срещнат 
със своите деца (няма тако-
ва място в затвора в “Корида-
лос”, където са задържани по-
вечето членове на организа-
цията).

В нашия случай посещени-
ята на детето ни се извърш-
ват веднъж месечно поради 
разстоянието, а времето от 

един час, което се налага, е по-
дигравка с детето. Така или 
иначе, право на други посеще-
ния изобщо не получаваме. Все-
ки в затвора знае това със-
тояние, а честотата на по-
сещенията е записана в книги-
те на затвора. Въпреки това, 
прокурорът на затвора от-
казва да удължи времето за 
среща с детето ни.

За да постигнем миниму-
ма, който отговаря на нужди-
те на детето ни да общува с 
нас, поради невъзможността 
да ни посещава често, ние ис-
каме:

– Посещение с детето ни 
поне 3 часа.

– Посещение между нас 2 
часа.

– Подобни случаи са предви-
дени в разпоредбите и следва 
да се удължат до минимално 
време за срещи на родители-
те със своите деца.

– По време на гладната 
стачка да се проведе телефо-
нен разговор с детето ни и на-
шите адвокати.

От самото начало заявява-
ме, че няма да приемем да ни 
бъде даван серум, когато бъ-
дем хоспитализирани. По вре-
ме на стачката ще приемаме 
само вода и не си помисляй-
те за насилствено вливане на 
хранителни вещества в тела-
та ни. •

Пола Рупа, Никос Мазиотис
членове на “Революционна 

борба”

БОРБАТА ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА ПО СВЕТА

Рупа и Мазиотис обявиха гладна стачка
» » » продължава от страница 7
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Често брате скришом плача над народен гроб печален…
Народе, май въпросител-
ните, които ти бяха от-
правени от дякона, са аб-
солютно излишни, защо-
то всичко е безвъпросно 
ясно!!!!

Явно 28-годишният 
конкур-ипик, през който 
за n-ти път ти сам изби-
раше ездачите си, вмес-
то да ги хвърлиш с един 
къч в екарисажа на исто-
рията, се оказа недоста-
тъчен…

Не ти стигнаха 45-те 
години соц-строител-
ство, в тях 35, през кои-
то – уви, най-дълго в тъм-
ната история на “трета-
та българска държава” – 
търпя да те язди едно ни-
щожество.

Малко са ти и 13-те 
века и кусур, в които 
нито веднъж не можа да 
решиш въпроса за собст-
вения си хляб и свобода…

Трудно е лаконично, с 
няколко, подредени крес-
чендо, огнедишащи фра-

зи, да опиша мизерното 
ти и безнадеждно поло-
жение.

Работиш като през 19-
ти век, заплатите ти са 
африкански, а медицин-
ското “обгрижване” е 
като последна грижа и ти 
с овчи стоицизъм пона-
сяш всичко. Целуваш дес-
ницата на гангстерите, 
които богатеят върху 
превития ти гръб, молиш 
се на архипопове-донос-
ници и се оставяш да те 
водят за носа нашенски и 
“евро” бюрократи и тари-
кати, народняци, социали-
сти-милионери, патриоти 
и турски мекерета – аген-
ти на тайната полиция.

Очакваш да те пуснат 
в европейската чакалня с 
надежда да заживееш “по 
европейски” и не искаш да 
разбереш, че по-скоро “ка-
мила ще мине през иглени 
уши” и че европейците ще 
заживеят по български. 
Въпрос само на време е! И 

такава ще бъде участта 
на всички, които, вместо 
да се борят, хленчат и ча-
кат “социалната държа-
ва” или “силната ръка” да 
ги “оправи”,… сякаш бяха 
малко досегашните опра-
вяния от изредилите ти 
се политически мошеници 
и бандюги.

Затова младите, кои-
то ти възпита, офейкаха 
и те оставиха насаме със 
злочестата ти “съдба”.

Късопаметни народе,
Докога ще завираш гла-

вата си в пясъка? Докога 
“идеалът” и мечтата ти 
ще бъдат само да “оцеле-
еш” и като връх на щас-
тието да вкараш в тор-
бата със зоб главите на 
още неколцина “нови” по-
литически шмекери и ри-
цари на надеждата, кои-
то ти обещаваха “почте-
ност във всичко” и опра-
вяне за… 800 дни?

Докога ще повтаряш 
плесенясалите си мъд-

рости за главата и сте-
ната, за ръжена и босия 
крак, за преклонената гла-
вичка и острата сабя???

Не разбираш ли, че по-
следният ден е настъпил? 
Не ти ли е ясно, че “каса-
пите колят кротките 

крави, а дивите вълци все 
са живи, здрави”? Не ти 
ли е ясно, че “свободата 
не ще екзарх”, ни патрика, 
не чуваш ли, че камбани-
те бият за тебе?

Изчисти ушната си кал 
и чуй последния, геомилев

ЗОВ

Бий! Бий! Бий! –
барабани
тръби
камбани
– буди!
Избухни сред въртоп от тревога, стихийно сърце!
Хвърляй с безумни ръце в сърцата, в главите
главни от възторг
бомби от бунт
пурпурни топки от смут
– луди луни и слънца! –
Възкръсни просветлен сред великия ден на човека.
Лазаре, стани!

АКО ЛИ ПЪК НЕ, ГУШНИ БОСИЛЕКА И ДА ТИ БЪДЕ ЛЕКА 
ПРЪСТТА!

Quo vadis, народе????

Феранте Пала

ОТ АРХИВИТЕ ЗА АНАРХИСТИТЕ В РУСИЯ – 2

Позив № 16: Анархокомунизмът
Ние, революционерите анар-
хокомунисти, се обръщаме 
към вас, пролетарии, с изло-
жение на нашите възгледи, на 
нашите цели и нашите сред-
ства за борба. Ние сме при-
върженици на анархията, то-
ест врагове на всяка власт 
на човек над човека. Ние ис-
каме работният народ да се 
освободи от задушаващата 
го власт на държавата и ка-
питала (частната собстве-
ност).

За да живеят, хората 
трябва да обработват суро-
вините, които се намират в 
природата. Те трябва да изра-
ботят оръдия на труда, с кои-
то могат да обработват зе-
мята, да работят във фабри-
ките или да се защитават от 
външни врагове. Някога, мно-
го отдавна, хора, които са 
притежавали по-голяма сила 
или по-голяма хитрост, поня-
кога и благодарение на реди-
ца случайности, са направили 
състояние и натрупали пове-
че богатства от другите. С 
ръста на народонаселението 
и с увеличение на нуждите, ня-
кои са се оказали владелци на 
такива блага, от които са се 
нуждаели другите. Първобит-
ните хора са гледали с уваже-
ние, макар и със завист, на 
богатството. Богаташът е 
предлагал на нямащите част 
от своето богатство, но 
ги е принуждавал да изпълня-
ват за това някои задълже-

ния. Гладни и притиснати от 
нуждата, те са се съгласява-
ли. Така възникнали отноше-
нията между имащите и ня-
мащите и колкото по-дълго 
в историята се проявявала 
тази разлика, толкова пове-
че се утвърждавало социално-
то неравенство. Вече нямало 
приспособяващи се към приро-
дата равни хора, а класи с про-
тивоположни интереси. Пър-
воначално зависимостта на 
човек от човека се изразявала 
в робство – тялото на роба 
принадлежало на господаря; 
той можел да го купува и про-
дава. След това настъпило 
крепостничеството, когато, 
за дадения на бедняка парцел 
земя, той е трябвало да ра-
боти за господаря. Днес глав-
ната форма на робството е 
наемният труд. Личността, 
като че ли е свободна; “пра-

ви каквото искаш” – казва ка-
питалистът, прекрасно знае, 
че е заграбил всички богат-
ства – и че пролетарият ще 
дойде при него, за да му про-
даде тялото и мускулите си. 
Така са се създали огромни бо-
гатства и безумен разкош – 
и всичко това с вашия труд, 
кръв и пот. Вие живеете в ба-
раки И МИЗЕРИЯ в сравнение 
с ръста на капитала, с нищож-
ни придобивки, изтръгнати с 
кръв. Море от безработни, 
бродят на тълпи, често под-
биват заплатите ви, ста-
ват стачкоизменници. Мало-
имотният селянин, оплетен 
от държавата и помешчика, 
се трепе и стене върху мал-
кото, изтощено парче земя. 
Жените и сестрите ви се 
продават, а децата прежде-
временно гинат от нужда и 
изтощение!... Угнетените не 

са се примирявали с мрачна-
та си съдба. Робите са се бо-
рили, крепостните са се бун-
тували, наемните работни-
ци въстават! Само благодаре-
ние на тия бунтове, те са се 
спасили от израждане; но тях-
ната борба ще остава без-
плодна, докато не отнемат 
насилствено всички оръдия 
на производството и натру-
паните богатства. Дотога-
ва над вас ще тежи властта. 
Унищожавайки частната соб-
ственост, ще сте направили 
първата крачка към анархия-
та, но, както казахме, освен 
собствеността, имате още 
един враг – държавата. Нека 
разгледаме и тая форма на 
гнет и експлоатация.

Различни са били и причини-
те, и начините за образуване-
то ґ, но ние ще посочим като 
пример един от тях. Много 

отдавна хората са живели в 
общности, които са се бори-
ли и воювали помежду си. По 
време на война по-ловките – 
храбреци или мошеници – са 
организирали другите, става-
ли са началства и са се полз-
вали с общото уважение, а 
по-късно са присвоявали и по-
голямата част от военната 
плячка. Станали по-богати 
от другите, вкусили от сла-
достта на властта, те поис-
кали и в мирно време да я съх-
ранят за себе си. Искали да се 
отнасят към тях със страх и 
уважение, като към въплъще-
ние на добротата и справед-
ливостта. Около тях са се 
организирали приближените 
им, очакващи да получат ми-
лостиня от издигналия се те-
хен любимец. Накратко, обра-
зувала се е група, желаеща да 
бъде над общността, а това 
вече е зачатъкът на държав-
ната форма. С разширяване-
то на пропастта между кла-
сите и зачестяването на бун-
товете на нямащите против 
имащите, богатите влезли в 
съюз с държавата, влели в нея 
класово съдържание: защита 
на собствеността против 
посегателствата на робите. 
Ясно е, че държавата е ваш 
враг поради две причини: 1) тя 
охранява вашите най-зли вра-
гове – собствениците; 2) вън 
от класовото си съдържание, 
тя е враждебна и по форма, за-
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щото иска да бъде над вас, да 
ви контролира, да ви охраня-
ва, да ви внушава, че без нея 
ще се изтребите едни-дру-
ги. Това обаче е лъжа: защото 
именно поради собственост-
та и държавата хората се из-
биват и измъчват взаимно.

И ако вие, пролетарии, уни-
щожите частната собстве-
ност и лишите държавата 
от нейното буржоазно съдър-
жание, то тя ще поиска да се 
съхрани, да бъде над вас, да 
изразява вашата воля, да ох-
ранява покоя ви, което озна-
чава издръжката на една цяла 
нова класа, у която жаждата 
за власт става все по-силна 
и враждебна на вашата са-
модейност и която се стре-
ми да си присвои плодовете 
на вашия труд. Затова ние, 
анархистите, за разлика от 
социалистите, не само ще 
унищожим класовото съдър-
жание на държавата, но и са-
мата нея, каквато и форма да 
приема, тъй като тя е власт 
и същевременно експлоата-
тор, докато вашата сво-
бода и щастие могат да бъ-
дат създадени и гарантирани 
само от анархията, тоест 
от разделянето на “властта” 
поравно между всички, то-
ест всеки ще управлява все-
ки и всички заедно себе си.

Да разрушим държавата 
и собствеността обаче не 

стига, трябва да създадем 
друга форма на общежитие, 
защото вън от обществото 
човекът е немислим. Затова 
ние сме не само анархисти, 
но и комунисти.

Комунизмът: Всички сред-
ства за производство, всич-
ки богатства, всичко тряб-
ва да принадлежи на всички и 
на никой поотделно. На все-
ки член на комуната (на об-
щината) ние казваме – труди 
се според способностите си 
и удовлетворявай потребно-
стите си. Поповете казват, 
че човекът е зъл, греховен, 
ленив, че е нужен божият бич 
или държавата, за да го при-
нудят да работи. Ние, анархо-
комунистите, знаем, че това 
е лъжа, че именно трудът 
според способностите на 
всеки ще се превърне в при-
съща потребност и свобод-
ното творчество ще бъде 
по-плодотворно и по-богато, 
отколкото под надзора и ре-
гламента на държавата, па 
била тя и “социалистическа”.

Твори според своите спо-
собности и удовлетворявай 
своите потребности съо-
бразно обобществените ма-
териални блага – това е ко-
мунизмът. В това е залогът 
за всестранното развитие 
на личността в хармония и в 
полза на цялото общество. И 
в анархистическите комуни, 
където всичко ще се разпре-
деля съобразно свободното 

съглашение между свободни 
хора, човечеството ще проя-
ви като бурен творчески по-
ток своята дивна мощ и сила-
та на своя гений. Да, но как да 
стигнем до този момент; за 
това са нужни средства. Да, 
разбира се; и ние, анархокому-
нистите ги сочим.

Средствата. Всичко това 
може да бъде направено от 
класата на угнетените и 
способните за революцион-
на работа промишлени ра-
ботници, босяци, малоимот-
ни селяни. Вие можете да из-
вършите социалната рево-
люция, ако промишлените ра-
ботници не се стремят да 
се “издигнат” и присъединят 
към обуржоазените наемници 
на капитала, ако босяците не 
просят и не стават стачко-
изменници; ако бедният селя-
нин разбере безсмислието на 
опитите си да стане богат, 
накратко, ако разберете, че 
сте единствената класа, 
която може и трябва да уни-
щожи частната собстве-
ност. Това може да се напра-
ви само чрез организиран, на-
силствен преврат, т. е. чрез 
социална революция. Но и до 
този момент вие сте длъжни 
и можете да се борите, не за 
това да замените една фор-
ма на държавата с друга, а 
за нейното разрушение. Про-
мишлените работници мо-
гат и са длъжни да организи-
рат стачки, да се стараят да 

разширяват обхвата им, да 
атакуват имота и живота 
на упорстващите капита-
листи. Босяците, помагайки 
на работниците в активна-
та им борба, са длъжни сами 
открито да нападат и да взе-
мат всичко, което им е нуж-
но, помнейки обаче добре, че 
от днешното им мизерно по-
ложение на роби може да ги 
избави само социалната ре-
волюция. Селската беднота 
трябва да завзема въоръжено 
и колективно земята, да сече 
и опожарява помещическите 
гори, да лови риба от езера-
та без разрешение. Всички 
заедно са длъжни по възмож-
ност по-често да отказват 
да плащат данъци и да изпъл-
няват каквито и да било по-
винности. В тази борба ще 
се сблъскате с държавното 
насилие и неговите оръдия – 
с войската, съда и админи-
страцията. На войската, ко-
гато войниците не искат да 
се побратимяват с борещи-
те се за своята и тяхната 
свобода, трябва да се оказва 
въоръжен отпор; не само не 
трябва да се влиза в буржоаз-
ния съд, но трябва да се раз-
руши самото здание на гнет 
и насилие, наречено правосъ-
дие. Такава участ трябва да 
постигне парламента и ми-
нистрите, без значение дали 
живеете при самодържавие-
то, или в републиката. Разби-
ра се, ако вашите нападения 

срещу държавните учрежде-
ния бъдат извършени вън от 
конкретните стълкновения 
между капитала и труда – 
толкова по-добре.

Такива са вашите сред-
ства, другари работници. Те 
не могат да бъдат други, ос-
вен насилствени, защото на-
силническата власт на капи-
тала се крепи на насилието и 
с насилие се пази от вашите 
сериозни опити да подобри-
те собственото си положе-
ние. Нужно е само зад ваши-
те действия да стои единно-
то класово съзнание, че про-
цесът на разрушаване на се-
гашния свят е едновременно 
процес на съзидание на общо-
човешко революционно съзна-
ние, стремящо се върху раз-
валините на тъпия, див и ка-
лен обществен строй да съз-
даде света на комунистиче-
ската анархия. •

1904 г.
РУСКИТЕ КОМУНИСТИ-

АНАРХИСТИ
ЗАБЕЛЕЖКА:

През 1904 г. комунисти са само 

анархистите. Маркс-ленинците са 

социалдемократи-кауцкианци! По 

внушение на Ленин през 1917 г. те 

сменят етикета си, за да се явят 

в нова премяна, сваляйки по думи-

те на същия изкаляната риза на 

социалдемокрацията от гърба си. 

Очевидно Владимир Улянов, подоб-

но папуняка, е мислил, че му смърди 

гнездото, а не трътката…
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ПРЕХОДЪТ ПО ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА И НЕГОВИЯТ НЕИЗБЕЖЕН ИЗХОД

Куцащият ни „фактор разбиране“
В заключението на своята 
последна, предсмъртна кни-
га “Факторът разбиране” 
(става дума за разбирането 
на процесите, тенденциите 
в развитието на човешкото 
общество, на ставащите в 
него събития и причините за 
всичко това) големият руски 
писател Александър Зинови-
ев пише през март 2006 г.:

В епохата на Ренесанса 
се разпространява убежде-
нието, че прогресът на по-
знанието е неотнимаемо ка-
чество на социалната еволю-
ция на човечеството, че не-
зависимо от всички перипе-
тии в човешката история, 
в нея така или иначе си про-
бива път тенденцията към 
поумняване на човечество-
то. С тази илюзия обаче оче-
видно ще ни се наложи да се 
простим.

Ако трябва с две думи да 
обобщя извода от цялата до-
сегашна човешка история, 
той ще се изрази в една-един-
ствена фраза: като цяло чо-
вечеството е изгубило сми-
съла на собственото си соци-
ално битие. То е убило самия 
фактор на своето разбиране. 
Що се отнася до изобретява-
нето на интелект, сравним 
с човешкия и дори превъзхож-
дащ го – в света постоянно 

се раждат милиарди инте-
лектуално примитивни съ-
щества. Въображаемите су-
пергении, отглеждани в лабо-
раторни условия, са продукт 
на стопроцентова негра-
мотност и шарлатанство, 
на съвременното тотално 
оглупяване на човечеството. 
Неговият най-вероятен край 
ще бъде войнстващата глу-
пост. Човечеството ще за-
гине от собствената си глу-
пост.

Дали това заключение на 
сатирика, социолога и логика 
Зиновиев е валидно за цяло-
то човечество, е трудно да 
се каже. Ако съдим обаче по 
28-годишните напразни на-
пъни на гласуващите българ-

ски електорални единици, на-
дяващи се да бъдат “оправе-
ни” от своите избраници, то 
писаното от Зиновиев като 
че ли придобива силата на 
математическо доказател-
ство.

Една и съща, повтаряща се 
до втръсване, бездарна, три-
виална и банална игра – от 
изборите за “Велико народно 
събрание” през 1990 г. до ми-
налогодишните президент-
ски, заедно с референдума и 
евентуалната полит-канди-
датура на палячото Трифо-
нов… Ако съдим по повтаря-
щите се резултати от тях и 
по неспособността на вечно 
разочарованото разноцвет-
но мнозинство на гласуващи-

те с надежда, че при всяко по-
редно гласоподаване ще им 
се падне “шестицата от ТО-
ТОТО”, то заключението ни 
не може да бъде по-ободрява-
що от Дантевия надпис вър-
ху вратите на “АД”-а.

Къде ли не залагаха и кои 
ли номера на избраниците си 
не пуснаха в урните гласопо-
давателите, отказвайки да 
разберат елементарната 
истина, че тяхната бюлети-
на има за промяната на ми-
зерното им и робско състоя-
ние същото значение като 
тоалетната хартия, която 
пускат ежедневно в клозет-
ната чиния. Кого ли не акла-
мираха: от “юнаците” на СДС, 
през Жорж Ганчев и “почте-
ния от където и да го погле-
днеш Кобурготов”, до Бойко 
Борисов и Цецка Цачева, чие-
то отъркване о властта ре-
гулярно беше прекъсвано от 
вечно завръщащата се сто-
летница “лява България” на 
600-те най-богати семей-
ства, притежаващи 90% от 
“националното” богатство, 
и от постоянното присъст-
вие на агентурата на “би-
вшата ДС”, представлява-
но от компанията на агент 
“Сава”. От всичко случило се в 
българския политически цирк 
с почти 100% вероятност 

можем да заключим, че “геро-
ичният, трудолюбив и хра-
бър български народ” ще заги-
не заслужено от собствена-
та си глупост.

В демографията обаче, 
както и в химията, нищо не 
се създава, нито губи – само 
се трансформира. Това е ва-
лидно и за етническия със-
тав на народите. На нашия, 
изоставен от два и половина 
милиона от децата си, ста-
нали гастарбайтери и гур-
бетчии, ревящ срещу някол-
ко хиляди нещастници, по-
искали убежище в република 
БГ, поради ниската си раж-
даемост, високата смърт-
ност и относителната жиз-
неност на своите “малцин-
ства”, неизбежно му пред-
стои смяна на процентната 
подредба на етносите му до 
2080 година. Демографските 
предвиждания са за обръща-
не на сегашната наредба на-
опаки.

Остава ни един лъч на на-
дежда: може би, след близо 
14-вековна история, новата 
етническа смес най-после ще 
успее да реши собствените 
си проблеми – нещо, което за 
времето от хан Аспарух до 
генерал Радев не можахме да 
сторим? •

Феранте Пала

Може би, след близо 14-вековна 
история, новата етническа 
смес най-после ще успее да реши 
собствените си проблеми – 
нещо, което за времето от хан 
Аспарух до генерал Радев не 
можахме да сторим?
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БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):
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1. Данаил Рангелов 120 лв
2. Петьо Зафиров 10 лв
3. Александър Наков, Перник 20 лв
4. Иван Д. Иванов, Стара Загора 100 лв
5. Методи Хранов, Кюстендил, 

в памет на Стефан Домусчиев 20 лв
6. Емил Проданов, Пловдив 60 лв
7. Симпатизант, София 100 лв
8. Илия Троянов 400 лв
9. Трифон Терзийски, Кнежа 160 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

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

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

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

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

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

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

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

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

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

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

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

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

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

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

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

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 01.10.1931 г. в гр. Хасково под 

редакцията на Делчо Василев 
(Игнес) излиза анархисткият ли-
тературен вестник „Идеи”.

•  На 07.10.1900 г. в с. Горски извор, 
Хасковско е роден Митю Ганев 
Атанасов (Орманов), сформирал 
през 1921 г. първата анархистка 
чета в България (Първа хасков-
ска анархистка чета) и втора-
та Хасковска анархистка чета 
„Христо Ботев”.

•  На 07.10.1971 г. в гр. Перник почи-
ва анархистът Димитър Васи-
лев Стоянов, прекарал дълги го-
дини във фашистките и болше-
вишките концлагери и затвори.

•  На 09.10.1875 г. умира френски-
ят социалист-утопист Шарл 
Фурие.

•  На 10.10.1989 г. е създаден Че-
хословашкият анархистки съюз 
(ЧАС), продължител на ЧАФ.

•  На 11.10.1864 г. в Лондон е създа-
ден Първият Интернационал. 

•  На 12.10.1996 г. в гр. София уми-
ра известният анархист Георги 
Хаджиев, емигрант във Фран-
ция, участник в Испанската ре-
волюция 1936-1939 г., автор на 
много книги върху анархистки-
те идеи.

•  На 12.10.2003 г. в гр. Копривщи-
ца почива анархистката Мария 
Лукова Желязкова, преминала 
през болшевишките концлагери 
„Ножарево” и „Белене”.

•  На 13.10.1909 г. е убит от йе-
зуитите испанският педагог 
и безвластник Франциско Фе-
рер – основателят на модерно-
то училище в Барселона.

•  На 15.10.1919 г. в гр. София под 
редакцията на Петър Урумов 
излиза ученическото анархист-
ко списание „Ученическа пробу-
да”.

•  На 17.10.1897 г. в гр. Хасково е 
роден анархистът Жеко Георги-
ев.

•  На 17.10.1901 г. в гр. Ловеч е ро-
ден известният анархосиндика-
лист Пано Василев.

•  На 20.10.1934 г. в гр. София под 
редакцията на Георги Жечев за-
почва да излиза последната го-
дина на анархоиндивидуалист-
кия вестник „Мисъл и воля”.

•  На 24.10.1897 г. е роден Петър 
Кандев Букурещлиев, четник в 
анархистката чета „Братя Бъл-
хови” и редактор на речника за 
свободно устройство на живо-
та. 

•  На 25.10.1925 г. в с. Крайници, 
Дупнишко е роден анархистът 
Димитър Петров Биволев, пре-
карал дълги години в болшевиш-
ките затвори в Шумен, Ловеч и 
Плевен.

•  На 26.10.1894 г. в с. Косарка, Га-
бровско е роден анархистът 
Гено Пенев Даскалов, преминал 
през фашистките и болшевиш-
ките душегубки.

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.
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Атаман Маруся и „Черната гвардия“
или истината и измислиците за анархистката Мария Никифорова
Срещу малцина изключител-
ни личности са хвърляни тол-
кова кал и лъжи, колкото сре-
щу Мария Никифорова, чието 
име гърми по цяла Украйна по 
време на гражданската война 
в Русия. 

Ученичка на Огюст Роден

Родена е през 1885 година в 
град Александровск (днешен 
Запорожие). За детството и 
младостта ґ е известно само 
това, че на 18 години се при-
съединява към бойната орга-
низация на есерите и участва 
в много терористически ак-
тове. В 1908 г. е арестувана и 
осъдена на 20 години каторга.

Първоначално лежи в 
Петропавловската крепост, 
а след това в Наримската 
каторга, където организи-
ра въстание и бягство на за-
творниците, успява да стиг-
не до Владивосток, нелегал-
но преминава в Япония и след 
това в Америка.

Там попада под влияние-
то на анархистите-емигран-
ти от Русия, работи в редак-
циите на техните вестни-

ци “Вперед” и “Голос труда” на 
руски език. Под различни псев-
доними публикува злободнев-
ни статии и остри фейлето-
ни, в които проявява ярък пуб-
лицистичен талант. Мария 
участва също в организация-
та “Съюз на руските работни-
ци в САЩ и Канада”.

След три години на Мария 
тази рутина става досадна и 
тя се отправя в Испания, къ-
дето възглавява отряд на ис-
панските анархисти. При не-
успешен екс на банка бива ра-
нена и с фалшиви документи 
заминава на лечение във Фран-
ция. В Париж Мария Никифо-
рова взима уроци от великия 
Огюст Роден, където преста-
релият скулптор я счита за 
една от най-талантливите 
свои ученички.

Според някои сведения, в 
Париж тя се омъжва за про-
фесионалния чешки револю-
ционер-анархист Витолд Бжо-
стек. В края на 1916 година 
Мария Никифорова получава 
офицерско звание и в качест-
вото на военен инструктор 
е изпратена на Балканите, къ-
дето се водят военни дейст-

вия. Като узнава, че в Русия е 
започнала революция, Мария 
бърза да се завърне. През ап-
рил 1917 година пристига в 
Петроград, заедно с Алексан-
дра Колонтай, с която се е за-
познала още в Париж, актив-
но ораторства по митинги-
те, изобличава Временното 
правителство, което, по ней-
но мнение, узурпира властта 
в страната.

В началото на юли 1917 г. 
отива в Кронщад, където при-
зовава матросите да вървят 
под черното знаме на анархия-
та на щурм срещу Зимния дво-
рец. Юлският опит на анархо-
комунисти и болшевики да 
свалят правителството оба-
че завършва с провал, Ленин 
се крие в Разлив, Колонтай по-
пада в затвора, а Мария Ники-
форова се завръща в Алексан-
дровск.

Броени месеци са нужни 
на Мария Никифорова, за да 
сформира боеспособни “чер-
ни дружини” в Александровск, 
Екатеринослав (днес Днепро-
петровск), Одеса, Николаев, 
Херсон, Мелитопол, Юзовка 
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(Донецк), Никопол и други гра-
дове. През есента на 1917 го-
дина те на практика контро-
лират цяла южна Украйна, коя-
то фактически става незави-
сима от Петроград и Киев. Тя 
нарича това “втора револю-
ция”, призвана да демонтира 
държавата като апарат на 
насилието – не само със сло-
во, но и с дела.

За да въоръжи отряда на 
Нестор Махно например, тя 
провежда блестяща опера-
ция по разоръжаването на 
Преображенския полк. Обуче-
на като френски офицер, Ма-
рия Никифорова разбира, че е 
необходимо да осигури редов-
но снабдяване на отрядите 
на “Черната гвардия” не само 
с оръжие, но и с продоволст-
вие и фураж, за да не ограбват 
мирното население. На банке-
ри, търговци и земевладел-
ци тя налага големи контри-
буции. Например, от алексан-
дровския фабрикант Бадовски 
тя експроприира един милион 
рубли.

В отговор, пострадалите 
капиталисти засипват Пет-
роград и Киев с жалби, в които 
описват мнимите зверства 
на разпасалата се анархист-
ка. През септември 1917 годи-
на по заповед на комисаря на 
Временното правителство в 
Александровск, Мария Никифо-
рова е арестувана и затворе-
на под стража. На следващия 
ден всички предприятия в гра-
да обявяват стачка. Властта 
е принудена да освободи Ма-
рия, а работниците я прена-
сят на ръце от тюрмата до 
зданието на градския съвет 
на работническите, селските 
и войнишките депутати.

Мария Никифорова се пре-
връща в народна героиня, в 
символ на борбата за свобода 
и независимост. Даже враго-
вете ґ признават, че тя лес-
но намира общ език не само 
с работниците и представи-
телите на интелигенцията, 
но даже с белогвардейските 
офицери.

Като убедена анархистка, 
тя избягва насилието. Днес в 
някои популярни издания може 
да се прочете, че по време на 
похода в Крим нейният отряд 
се е отличил със зверски убий-
ства на офицери и даже е раз-
грабил Ливадийския дворец, 
но всичко това са само непо-
твърдени слухове. Известно 
е, че след реч на митинг във 
Феодосия, веднага е избра-
на в изпълкома на областния 
селски съвет. Освен това тя 
създава в града отряд на “Чер-
ната гвардия”. Също така ра-
душно Мария Никифорова е 
посрещана в другите градо-
ве и села на Крим, където про-
пагандира анархистическите 
идеи.

През февруари 1918 година 
Мария Никифорова се отте-
гля от ръководството на от-
рядите на “Черната гвардия”, 

за да се посвети на пропаган-
дистка работа и да разяснява 
на населението принципите 
на анархизма. През втората 
половина на февруари обаче в 
Украйна настъпват войските 
на Германия и Австро-Унгария. 
Мария отново е принудена да 
оглави отряд от 580 души с 
две оръдия, седем картечници 
и бронирана машина, с които 
участва в тежки боеве с нем-
ците, но силите са неравни.

През април Мария Никифо-
рова със своя отряд се озова-
ва в Ростов, където е аресту-
вана от болшевиките, които 
я обвиняват в грабежи на мир-
ното население. Нестор Мах-
но се обръща за поддръжка 
към командващия съветските 
войски в южна Русия Антонов-
Овсеенко, който изпраща на 
своите следната телеграма: 
Отрядът на анархистката 
Мария Никифорова, както и са-
мата тя, са ми добре извест-
ни. Вместо да се занимавате 
с разоръжаването на такива 
революционни бойни единици, 
бих ви посъветвал да се заеме-
те със създаването им.

Делото се води в края на 
април при открити врати и 
се нарича “съд на революцион-
ната чест”. Нестор Махно си 
спомня: Трябва да се каже ис-
тината: болшевиките са май-
стори в измислянето на лъжи 
и всякакви подлости против 
другите, обаче петимата съ-
дии, сред които нямаше нито 
един анархист, единодушно 
оправдаха революционерката 
и всички обвинения против 
нея бяха снети. Мария отно-
во оглавява своя отряд и ус-
пешно воюва против белите 
в Брянск и Саратов, държи се 
крайно независимо и предизви-
кателно. Мария Никифорова не 
крие критичното си отноше-
ние към съветската власт. Не 
е удивително, че скоро отно-
во се озовава в тюрмата. Ко-
гато научават за това, гру-
па бивши политемигранти се 
обръщат към болшевиките с 
послание: “Ние, бивши полити-
чески емигранти, завърнали се 
от Франция, сме възмутени 
от злостните, гнусни слухо-
ве, разпространявани от бур-
жоазния печат за другарката 
Мария Никифорова. Познаваме 
я от емиграция и сме уверени 
в нейната безусловна полити-
ческа честност и лична безко-
ристност: задържането ґ в 
тюрмата считаме за вредно 
и безчовечно”.

Скоро след съда Мария на-
пуска Москва и заминава за Гу-
ляйполе, където се занимава с 
възпитателна работа, орга-
низира училища, ясли и болни-
ци. Болшевиките обаче знаят 
дейния ґ характер, очакват 
от нея някакъв пореден трик 
и излизат с версията, че е съп-
ричастна към взривяването 
на зданието на Московския ко-
митет на РКП, в резултат на 
който загиват 12 души. Това 
обаче става на 25 септември, 
а Мария Никифорова още в 
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края на август е заминала от 
Гуляйполе с мъжа си за Крим. 
Там тя възнамерява да орга-
низира “третата революция”, 
като създаде на полуострова 
крепост на анархизма. 

През септември 1919 го-
дина Никифорова и съпругът 
ґ са арестувани. Военно-по-
левият съд на бялата армия, 
който заседава в Симферо-
пол, я обвинява в подготовка 
на покушение срещу генерал 
Слащев и я осъжда на смърт. 
Белогвардейският журналист 
Амфитеатров разказва: На 
съда Никифорова се държа ве-
ликолепно, съвършено спокой-
но прие смъртната присъда 
и заяви: “Вие друго не можете 

да направите с мен – само да 
ме обесите!” Прощавайки се с 
мъжа си, тя заплака.

Смъртта на Мария Никиф-
орова предизвиква нова вълна 
от слухове и сплетни. По цяла 
Украйна се появяват лъже-Ма-
руси, представящи се за Ни-
кифорова (“Маруся” я наричат 
най-близките ґ другари) и де-
лата на тези Маруси започ-
ват по-късно да се приписват 
на великата анархистка. Плъз-
ват слухове, че са я видели в 
Париж, където се занимавала 
с подривна работа по нареж-
дане на ОГПУ.

През 1926 година в списа-
ние “Каторга и заточение” е 
публикуван мерзък пасквил за 

пребиването на Никифорова 
в Новинската тюрма. Някак-
ва полунормална каторжнич-
ка изведнъж си спомнила, че 
Никифорова не била жена, тъй 
като никога не сваляла пред 
другите жени връхната си 
рубашка и не ходила заедно с 
другите на баня. 

Както е известно, Жана 
д’Арк преди изгарянето е била 
подложена на медицинско ос-
видетелстване, което е поз-
волило да бъдат опроверга-
ни подобни слухове. Мария 
Никифорова преди екзекуци-
ята е прегледана от лекар и 
ако са били открити някакви 
патологии, това би станало 
известно незабавно, още по-
вече, че белите власти са се 
опасявали от бунт.

Най-вероятно появата на 
пасквила е била продиктувана 
от желанието на болшевики-
те да компрометират анар-
хистката, за която в южна Ук-
райна дълго не престават да 
се носят легенди. Унищожени 
са даже всичките ґ снимки, 
с изключение на затворниче-
ската. Да изтрият напълно 
паметта за тази необикнове-
на жена, на болшевиките оба-
че така и не се удава. •

Евгений Княгинин

ПАМЕТ

Предсмъртните думи 
на екзекутираните 
анархокомунисти 
в Рига през 1906 г.
Първият:

Грабеж е, когато награбено-
то употребиш за себе си. Аз 
съм на 18 години. През целия 
си кратък живот съм произ-
веждал и за това съм получа-
вал нищожна надница. В съ-
щото време видях, че тези, 
които нищо не произвеждат, 
живеят в охолство за смет-
ка на трудещите се. Затова 
стигнах до убеждението, че 
има хора, които произвеждат 
всичко и не получават нищо, 
а други не произвеждат нищо 
и получават всичко. Да посо-
ча това отвратително явле-
ние на моите братя, да обър-
на вниманието на всички про-
летарии върху въпиещата не-
справедливост и да им обясня, 
че ние, децата на прежните 
роби, вечно произвеждащи и 
вечно ограбвани, живеем в ми-
зерия – такава беше целта на 
моя акт и аз не считам извър-
шеното от мен и моите дру-
гари за престъпление, за кое-
то трябва да прося милост. 
От експроприираните пари 
не съм взел и копейка за себе 

си, всички отидоха за свято-
то дело.

Вторият, Осип Левин, 
16-годишен, каза следното:

От всички пари, експропри-
ирани от собствениците за 
святото дело на анархията, 
не съм си позволил да си купя 
дори едни панталони, затова 
умирам в старите мои, пода-
рени от брат ми, студент, 
защото ходих като дрипльо. 
Парите, който бяха в мен, счи-
тах за свещени и употребя-
вах само за святата цел. Уми-
рам не като грешник, а като 
борец за цялото човечество – 
в борба за освобождението на 
угнетените от поробилия ги 
съвременен строй.

Третият, известен сред 
другарите си под името 
Петров, 16-годишен, 
разказа на равина своята 
биография със следните 
думи:

Аз съм сам, сирак, възпитан 
без баща и майка. Цялата ми 

фигура и външност лесно ще 
ви подскажат какво възпита-
ние съм получил. Вечно гла-
дувах, никой не ми даде под-
слон, търкалях се нощем къ-
дето сваря, нощувах най-чес-
то по бреговете на Двина, 
върху чуждите греди и сало-
ве… И се убедих, че освен от 
майка и баща, които изгубих в 
детството си, съм бил лишен 
също и от майката-земя, коя-
то ме е хранила – нямах право 
да преклоня глава, никога… Да 
посоча на моите братя това 
отвратително съществува-
ние и да освободя земята за 
всички хора, се борих през це-
лия си кратък живот…

Не съм виновен – само из-
пълних своя дълг.

След това, преди да им нах-
лузят качулките и клуповете 
на бесилките, тримата вик-
наха в един глас пред смърт-
та:

ДА ЖИВЕЕ СВЕЩЕНАТА 
БОРБА ЗА ХЛЯБ И СВОБОДА! •

октомври 1906 г.
МИНСКАТА ГРУПА НА 

АНАРХОКОМУНИСТИТЕ
Колекция ПОЗИВИ. Хектограф


