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Моралът в 
свободното 
общество
Разговор на Илия Троянов с Геор-
ги Константинов.

Фестивалът на 
анархистката 
книга в Лондон
Репортаж от нашия човек на 
мястото на събитието.

Великият сводник е 
разтревожен
Кисинджър се коси за бъдещето 
на световния ред, а ние можем да 
позлорадстваме.

Урсула Ле Гуин
Почина раз-
казвачката-
„археолог на 
бъдещето”.

Срещи с ветерани
Костадин Зяпков и Лъчезар 
Кръстев гостуват на ветерани 
на нашето движение и техните 
семейства.

ТЕМА НА БРОЯ: НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от 
борсата

Дебел сняг. Борсата на 
мегданчето е замряла. В кръч-
мата – ново двайсет, бакали-
на го глобиха и сега се пуши 
навън, под навеса, където 
са сврени големите дървени 
макари, служещи за външни 
маси. Дърпаме набързо от не-
законно нарязан тютюн и гле-
даме да се шмугнем обратно 
на топло, при печката, в коя-
то гори пак незаконно топ-
ливо – отрязъци ламинат от 
близката, само на две влакови 
спирки по Дефилето, мебел-
на работилница. Някога беше 
фабрика и се ширеше в рес-
титуиран имот. Реститут-

ските надежди са обраснали с 
храсталаци и все повече при-
личат на руини, а свитата до 
цехче фабрика по чудо оцеля-
ва, защото номиналният шеф 
има акъл да привлече добрите 
майстори като ортаци, така 
че на дело работилницата е 
кооперация на равноправни 
помежду си работници. Поч-
ти равноправни, понеже само 
един се води „материално от-
говорно лице” и обира непри-
ятностите с бюрокрацията, 
та затова му остава малко 
време за същинска работа, 
но взема равен дял от печал-
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НАШУМЯЛАТА ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЯ

Край Босфора – шум 
да се вдига
Преодолявайки отвращение-
то си от т. нар. „дискусия” 
всред затъналото в предраз-
съдъци и синдрома „недочул, 
недоразбрал, но имам мне-
ние” общество, а особено във 
„висшите сфери” на полити-
ко-мутренско-бизнесменска-
та класа, излагам своята по-
зиция, надявам се съвпадаща 
с тази на другарите по този 
„толкова скандален въпрос”.

Първо, Истанбулската кон-
венция, както и всеки друг по-
добен документ, се занимава 
с едно единствено основно 
нещо: хем да се погрижи въл-
ците да са сити, хем и агне-
тата, след известни ампу-
тации, да продължат да кре-
тат на системи, за да бъдат 
и занапред донори на вкусно 
месце. Извън метафората: 
за анархистите съществува 
една-единствена висша цен-
ност – безусловната свобо-
да на всяка човешка личност. 
Свободата ни е нужна, за да 
намираме смисъл и щастие 
в съществуването си, сво-
бодата е условие за пълноце-
нен живот. За да бъде трай-
на, стабилна, възпроизвежда-
ща се и разширяваща се тази 
висша ценност, е достатъч-
но всеки от нас да спазва – 
желателно съзнателно (но 
бива и чисто по навик, ако се 
е радвал на адекватно възпи-

тание) – или поне да се стре-
ми в частните и обществе-
ни дела да следва простия 
принцип, формулиран още от 
Емануел Кант („Категорични-
ят императив”), по-късно раз-
дъвкан за лесно разбиране от 
Пьотр Кропоткин: „винаги 
постъпвай с околните така, 
както искаш те да постъп-
ват с теб при аналогични об-
стоятелства”. Този универ-
сален етичен принцип, убе-
ден съм, е способен да уреж-
да всякакъв вид човешки вза-
имодействия. Последовател-
ното му прилагане, нека и 
с дребни спъвания, поражда 
отношения, които наричаме 
справедливи, които се нами-
рат в съзвучие с нормалната, 
неизкривена човешка съвест.

На думи и на хартия поч-
ти всеки закон или норматив 
от сорта на „международна 
конвенция” застава зад цен-
ностите „свобода” и „добру-
ване на хората”. На практи-
ка, използвайки чиновнически 
език, нормотворците и об-
служващият им персонал вся-
кога се стремят да кастри-
рат Императива, да пости-
гат „баланс” и (с извинение) 
„разумен компромис” между 
интересите на властта във 
всичките ґ форми (и пълнеж 
от социопати по рождение 
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бата. Иначе всеки ортак дири 
клиенти, поръчките се изпъл-
няват задружно. Нямат въз-
можности за разрастване, 
но биологията си казва дума-
та – един по един старите 
майстори се преселват в гро-
бищата, на тяхно място при-
дирчиво избират някой млад, 
сръчен в ръцете, но за пред-
почитане – свестен, разбран 
човек, пък ще научи занаята. 
Един от тези нови ортаци е 
наш, от махалата. Тъкмо той 
влачи отрязъци-отпадъци, за-
режда и печката в бакалията-
кръчма, с това покрива стари 
вересии, отпреди да го взе-
мат в кооперацията. Израбо-
тените като мебелист пари 
едва му стигат да храни се-
мейството плюс две болни 
майки – своята и тъщата, и 
двете с мижави пенсии, макар 
да са бачкали като пчелички, 
като баба мравки.

Тъкмо около кооперацията 
се върти приказката днес, по-
неже изчетохме вестниците, 
попсувахме и ги забравихме. 
И изникна въпрос: абе, бате 
Хасане, ако проима някогаш 
анархия, каква ще е икономи-
ката – пазарна, планова, коо-
перативна?

Отговарям: планова.

– Ама да не е като при бай 
Тошо? – полустряска се, полу-
радва се един набор.

– Не, при бекапейския дър-
жавен капитализъм икономи-
ката беше командна. Чинов-
ниците в партията измислят 
показатели, свеждат ги до чи-
новниците в стопанската ад-
министрация, пък те юркат 
началник цехове и бригадири 
да изпълняват идиотските 
приумици за добиви на стома-
на и въглища, производство 
на хладилници според килогра-
ми уред на глава от населе-
нието, ей такива дивотии... 
Резултатът беше ясен, пом-
ниш го – уж цъфтим, зреем и 
презряваме, пък все нещо не 
достига и трябва да се уреж-
даш по „втория начин”...

Поемам си дъх, за да на-
правя дълга вметка, с която 
да напомня на съселяните, че 
това е корупцията, ама тя не 
е „грешка”, а естествен начин 
на живот на всяка система, 
която е изградена от държав-
ност; че и определението „бо-
лест” не е вярно за корупция-
та, защото, ако правим тако-
ва сравнение, трябва да я на-
речем „симптом”, а болестта 
е пак същата – неравенство, 
привилегии, власт, тоест пак 
държава; и накрая да приклю-
ча вметката с извода, че кой-

то иска „да преборва корупци-
ята”, той трябва да премахне 
веднъж държавата и тутак-
си – отношенията на търго-
вия на всеки с всичко... Което 
никой държавник не би сто-
рил – да не е луд да си разту-
ри рахата!

Обаче не сколасвам да из-
кажа намисленото, понеже 
наборът има въпрос по съще-
ство:

– Значи пазарната, частна-
та е по-добра според теб?

– Какво значи „пазарна”? 
Ако задълбаем, то всяка ико-
номика съдържа някаква пла-
новост. Фирмите си правят 
сметки за приходите. Държа-
вата спуска рамка, бюджет, 
с неговите „обществени по-
ръчки”, които влияят върху 
производството – с предим-
ство ще виреят онези, кои-
то се вредят (или са абони-
рани с политически, приятел-
ски или баджанашки връзки) 
на бюджетната хранилка. И 
така ще правят онова, с кое-
то са „спечелили” държавното 
финансиране, а не онова, от 
което населението има реал-
на нужда. Та даже не знам как 
точно да нарека този сорт 
„плановост”. Ако онова при 
бай ти Тошо е командна ико-
номика, то частният капита-
лизъм е лудница за баничари.

– Какво?
– Не е най-доброто опреде-

ление. Хрумна ми от поговор-
ката, че не е луд, който яде 
баницата...

– Е не са всички на държав-
ни или еврофондове!

– Не са, но произвеждат 
стоки и услуги, за които има 
пазар, демек платежоспосо-
бен контингент. Или потре-
бител, който няма друг изход, 
освен да купува, хляб напри-
мер. Това пак не е „план” спо-
ред нас, анархистите...

– Е нали всичко е според 
търсене и предлагане...

– Да, ама не. Търсене има 
за акумулаторни батерии за 
стари марки мобилни телефо-
ни, где го предлагането? Ком-
панията е пуснала нова мар-
ка, лъскава, скъпа – и произ-
водството на старите апа-
ратчета го прекратила. Купу-
вай новото! Имаш избор – да 
си без телефон, както едно 
време. Само дето днес и улич-
ни телефони липсват, а ста-
ционарните у дома не са удоб-
ни... Как да е. Системата от-
давна се е научила да натрап-
ва търсене, да го управлява 
чрез предлагане. Даже се съм-
нявам дали изобщо някога за-
конът за търсене и предлага-
не е работил така, както ни 
подвеждат да мислим.

– Ами конкуренцията не оп-
равя ли нещата?

– Как? Не е нужно да пра-
виш картел, за да ти е ясно, 
че поддадеш ли било на запла-
та на работниците си, било 
на цена на това, което прода-
ваш, губиш, а не печелиш. Не 
можеш обслужи всички желае-
щи евтиното (или да наемеш 
всички мераклии да бачкат за 
добра заплата), разрастване-
то не зависи само от теб, но 
и от колеги в бранша, от съ-
щите чиновници. Така или ина-
че, ако си още малък, не ста-
ва да правиш дъмпинг – ще се 
сецнеш. Пък и тази конкурен-
ция... естествена била, да бе! 
Щом е толкова естествена и 
здравословна, защо има нуж-
да от Комисии за нейна защи-
та? Защо не е довела до бла-
годенствие за тези петсто-
тин години капитализъм?

– Добре, кажи тогава каква 
е вашата, анархистка плано-
ва икономика.

– От лесна по-лесна. Ето, 
представи си всички предпри-
ятия като мебелната коопе-
рация – управляват се от ра-
ботещите в тях. Дотук беше 
приликата, почват разлики-
те. Предприятието не е при-
нудено да дебне клиенти-ку-
пувачи на продукцията. Защо-
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или станали такива в името 
на „успяването”, т. е. социопа-
ти по служебни задължения). 
Резултатът е привилегии за 
властническите институ-
ции и дискриминиране на на-
селението.

Конвенциите и законите 
разписват правата на дър-
жавата и на лоялните към 
идеята за държавност „не-
правителствени организа-
ции”, докато на хората, осо-
бено пострадалите от ня-
какво грозно явление, отреж-
дат ролята на клиенти, кои-
то да чакат пред гишето, 
където „упълномощени лица” 
ще им раздават полагаемия 
дял „справедливост” и „въз-
мездие”.

Следователно, отново 
е вярно определението на 
Христо Ботев, че законите 
са написани за робите, а пра-
вителството е заговор сре-
щу свободата.

Закони и конвенции – мяс-
тото им е на боклука на ис-
торията, заедно с цялата 
система, която работи с ме-
ханизмите на „законността” 
и „конвенционалността”. За-
щото упованията, че няка-
къв закон или конвенция „ще 
защити” онеправданите по 
еди-кой-си повод, са заблуда: 
защитата от закона е по-
добна на защита от мафия-
та – срещу закрилата си длъ-

жен да се покориш на „защит-
ника”, като от неговия произ-
вол няма кой да те защити.

Второ, относно дъвкания 
„джендър” и ужасните стра-
хове от „изпедерастяване 
на нацията”, само ще посоча, 
че обвързаните с биологич-
ния пол социални роли не са 
вчерашно явление, същест-
вуват от хилядолетия. Не 
би имало развитие обаче, 
ако продължаваме да смята-
ме, че мястото на жената е 
само в кухнята и в леглото, 
че децата следва да слушат 
всяка глупост на възрастни-
те. Когато човек не е щаст-
лив от това какъв се е родил, 
той е свободен да търси на-
чини, без да му натрапват 
каква роля е длъжен да играе, 
но и без той да изисква спе-
циални привилегии за това, 
че му е криво. Ако общество-
то ни бе изградено съгласно 
Императива, а не върху лице-
мерните му извращения, про-
блемът с „джендъра” никога 
не би имал вида на проблем, 
защото мястото му е изклю-
чително в личната сфера.

Колкото до „моралното 
падение” – нима през послед-
ните 30 години, че и преди 
тях, че и още по-преди не сме 
свидетели на нравствени ни-
зини? На какво днес учат де-
цата, че те с лекота преби-
ват свои по-слаби връстни-
ци и беззащитни възрастни 
за едното нищо? Висок морал 

ли е всекидневното и ежечас-
но поведение на политици-
те? Образец ли е отношение-
то към болните, особено ра-
ковите, особено записаните 
като безнадеждни? Кошмари-
те в прекръстените сиропи-
талища – нима те не заслу-
жават повече внимание от 
хипотетичното „преподава-
не на хомосексуализъм в учи-
лище”? Все по-агресивното 
пробутване на вероучение 
като задължителен предмет 
според мен е по-съществен 
проблем – с ревностно зубре-
не на Корана тук и там по 
света бе отгледан ислямиз-
мът, нима отговорът срещу 
един вид религиозен фанати-
зъм следва да бъде отглеж-
дане на друг вид религиозен 
фанатизъм? Трябва да се вър-
нем в епохата на Кръстонос-
ните походи ли, когато жена-
та на Изток съвсем буквално 
е била смятана за собстве-
ност на съпруга си, а на За-
пад папата е писал послания 
към господата рицари, щото 
когато удрят дамите на сър-
цата си, поне да си махат 
бронираните ръкавици…

И последно, разбирам мо-
тивите на авторите на Ис-
танбулската конвенция – 
създаване на повече поми-
нък за юристите, заделяне 
на повече средства за пре-
разпределяне, подмяна на по-
нятията и всяване на про-
тивопоставяне между хора-

та по второстепенни пово-
ди, така че да бъде маскира-
но основното, многовековно 
противоречие – това между 
богати и бедни, управляващи 
и управлявани. Не разбирам 
защо хората налапват все 
същата, вмирисана отдавна 
стръв. Разбирам също защо 
Истанбулската конвенция бе 
раздухана у нас до скандал. 
Основната част управлява-
щи водят линия да слушат 
какво им диктува Брюксел, 
понеже с неговата благосло-
вия управляват въпреки всич-
ки свои вътрешнополитиче-
ски безобразия. Коалицион-
ните партньори виждат в 
скандала повод да демонс-
трират колко са принципни и 
независими. Опозицията пък 
винаги е готова да си точи 
ноктите, при това опитвай-
ки се да се изкара по-голям 
радетел за „християнските 
ценности” от православни-
те дъбови глави.

Споменавайки православ-
ните дейци, се чувствам длъ-
жен да вметна, че гръмките 
им изяви покрай Конвенция-
та са една от най-наглите 
им прояви на лицемерие от 
доста години насам. Орга-
нично присъщото им двули-
чие винаги е на високо ниво, 
но този път надминаха себе 
си. Загрижени за морала, цър-
ковниците си мълчаха по оке-
ани от други поводи за въз-
мущение – вече ги споменах 

под формата на риторич-
ни въпроси. През януари БПЦ 
организира дарителска кам-
пания за закупуване на меди-
цински апарат, който стру-
вал… 45 хиляди лева. В хода 
на кампанията поповете се 
оплакваха, че „богатите мал-
ко дарявали”. Защо не се раз-
мрънкаха по-гръмогласно? 
Защо не подеха редовни мо-
литви против стиснатите 
богаташи? Нарочно не пи-
там защо притежаващата 
четири милиарда лева в не-
движими имоти БПЦ, чиито 
служители носят часовници 
за хилядарки и се возят в ли-
музини за десетки хилядарки, 
сама не купи въпросния апа-
рат. Нито питам защо не 
помогна на приюта в Нови 
Хан след случилия се там по-
жар. Бездействията за едно 
и гръмките вайкания за друго 
нагледно илюстрират мора-
ла на църковниците.

Та, казах, разбирам и съз-
дателите на „скандалния до-
кумент”, разбирам и изпол-
звачите, дето си правят 
от него политика. Отказ-
вам обаче да разбера защо 
народът, онова негово мно-
зинство, което не седи ма-
сово пред очите на преми-
ери и журналисти по заве-
денията на „Витошка” в Со-
фия (като на същото място 
в заведенията здраво, по 10 
часа на ден бачка персонал, 

НАШУМЯЛАТА ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЯ

Край Босфора – шум да се вдига
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то потенциалните потреби-
тели на изделията или услуги-
те, те също си имат коопера-
ция. Събират се и броят кой 
от какво кога ще се нуждае. 
И като решат, пращат ци-
фрите с поръчките към едно 
статистическо бюро. И то 
показва на предприятията: 
ето това и това иска наро-
дът, толкова бройки, такова 
качество, в такива срокове, 
разпределяйте си работата 
и изпълнявайте!

– И ако изпълнят калпаво?
– Че защо? Работниците в 

предприятията са и членове 
на свои потребителски коо-
перации, те също някому по-
ръчват нещо. И понеже няма 
власт, единственият начин 
да мотивират производи-
теля да си върши работата 
съвестно, все едно лично за 
себе си прави хладилник или 
телевизор, или кисели крас-
тавички в буркан, е самите 
те да работят съвестно и 
качествено. Направи добро, 
за да ти се върне.

– Е да, ама у нас такова 
нещо как ще стане, нали все 
пишат, че сме били много зле 
с производителността...

– Мани ги к’во пишат. Про-
изводителността зависи 

предимно от това какви ма-
шини използваш, какви тех-
нологии. А тези неща е редно 
да бъдат за всички, предпри-
ятията да си споделят тех-
нологии, да ги поръчват като 
хляб и чорапи на конструк-
торски бюра, един вид „фа-
брики за технологии”, а кон-
структорите ще подкрепят 
учените, които изследват 
природните явления, които 
конструкторите да превър-
нат в технологии, а инжене-
рите да ги използват... Това 
ме подсеща, че нивото на 
технологиите днес е такова, 
че и от работници има все 
по-малко нужда. Ще има обаче 
нужда от потребителски съ-
вети, които да подават дан-
ни към роботизираните заво-
ди какво, колко и кога да про-
извеждат. Ще има нужда, чис-
то лична, човешка, хората да 
правят онова, което им е ин-
тересно – например да кон-
струират по-добри роботи-
зирани системи, техническо 
творчество. Има и други ви-
дове творчество, предпо-
лагам, че ще започнат да се 
смесват...

– Това са далечни работи, 
внуците да му мислят. Ти ми 
кажи, всичко ли трябва да си 
поръчвам? Не е ли по-лесно да 
ида в магазина?

– Би било по-лесно, ако има 
магазин с абсолютно всичко 
в неограничено количество. 
Дето с теб като деца си въ-
образявахме, че баш такива 
са „корекомите”. Е, сега всич-
ко е като „Кореком” – колко 
често намираш точно какво 
ти е нужно? Колко обикаляш 
да го търсиш? И колко време 
издържа, преди да се счупи?

– Казваш ми, че като на-
стъпи анархия, складовете 
към фабриките ще са таки-
ва магазини за абсолютно 
всичко в неограничени количе-
ства?

– Не бе, наборе. Казвам, че 
складовете за готова продук-
ция ще са пълни точно с оно-
ва, което са поръчали хора-
та – по вид, по количество и 
по качество. А надали и скла-
дове ще има – щом произве-
дат твоята персонална по-
ръчка, а компютрите помнят 
кой какво е поръчал, опаковат 

я и ти я пращат – или в обо-
ротния склад на потребител-
ската ти кооперация, или на-
право у вас, у дома. С куриер. 
Или, модерно – с дрон. Да, с 
дрон е добре.

– Ами ако реша, че ми тряб-
ва нещо друго?

– Ами първо, добре ще ми-
слиш, преди да поръчваш. 
Второ, ще пуснеш на сайта 
на потребителските коопе-
рации, че сменяш своето с 
нещо си друго. Трети изход – 
ще потърпиш и следващата 
поръчка ще я направиш така-
ва, че да си доволен.

– Мисълта ми беше няма ли 
да има един запас от стоки, 
за всеки случай.

– О, сигурно ще има. Ако из-
веднъж нещо ти потрябва, 
сто на сто някой другиму е 
потрябвало преди теб, поръ-
чал го е и ще го има в запаса. 
Но виж какво още ще има, то 
вече го има: обемни принте-
ри. Не е нужно да поръчваш 
всяка дреболия – ще я наме-
риш в каталозите измислена 
пък и сам ще я нарисуваш на 
таблета, ако щеш – киберне-
тиката преизчислява рисун-
ката в чертеж и я засилва към 
близкия обемен принтер за 
обществено ползване. След 
което получаваш съобщение: 
елате и си вземете издели-

ето. Или: в еди колко си часа 
отворете прозореца, за да 
не се блъска дронът куриер в 
стъклото.

– И всичко това, викаш, без 
пари? Без отчет какво и кол-
ко си бачкал? Ами ако се ска-
таваш?

– За какво са ти пари? Ако 
се скатаваш, колективът ще 
те прати да си потърсиш за-
нимавка, от която не ти се 
скатава. Ама и да си скатавка 
по нрав – какво толкова? Кол-
ко ще консумираш? Особено 
произведеното от роботи? 
Кого би ощетил, щом никому 
не пречиш и потребяваш на 
едно средно ниво? Вярно, няма 
„полза” от теб, но няма и вре-
да. Като няма кого да „лъжеш”, 
ще лъжеш само себе си, че за 
нищо не ставаш – и или ще ти 
писне да се лъжеш, или ще пук-
неш я от скука, я от скомина. 

– А защо и сега не е така?
– Защото има богати. Глад-

ния ще нахраниш веднага, ла-
комия – никога. И тая лакомия 
иска защита от ощетени-
те – затова служи държава-
та. Затова не е „така”!

– А кога ще стане така?
Разпервам ръце и щърба-

во се ухилвам: когато се пре-
борим, наборе, когато се пре-
страшим да се преборим... •

Хасан Девринджи

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от борсата
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Гладния ще 
нахраниш 
веднага, 
лакомия – никога

НАШУМЯЛАТА ИСТАНБУЛСКА...

Край 
Босфора – 
шум да се 
вдига

който разчита предимно на 
бакшиши, вместо на запла-
тата), нито всеки многод-
невен празник отпрашва към 
Гърция, та тази съществе-
на част от народа – защо се 
връзва на пушилката на изед-
ниците си? Пушилка, по-опас-
на от пак толкоз удобните 
за правене на политика/биз-
нес „фини прахови частици”.

За довиждане – едно късо 
и донякъде „лирично” откло-
нение. Често наблюдавам как 
един от котараците стара-
телно заравя акото си в пя-
съчника отвън. Толкова се 
престарава, че издига цяла 
малка тракийска могила. 
Само че акото не се озовава 
под купчината, а все се мъд-
ри най-отгоре.

Боя се, че българските 
граждани постъпват по по-
добен начин с партии и поли-
тици – подведени енергично 
да ровят, те ровят ли ровят, 
но вместо да закопаят ми-
ризливото лайно, го качват 
на върха… и застиват в недо-
умение.

От котарачето се умиля-
вам, но какво да река за по-
стигащите същото хора…? •

Шаркан
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ИТ: Нужен ли е някакъв 
морал за организирането на 
едно свободно и справедли-
во общество?

ГК: Сред анархистите 
този, който най-сериозно и 
продължително се е занима-
вал с проблемите на мора-
ла (морал и нравственост са 
синоними) е Пьотър Кропот-
кин. През 1888 година той из-
нася беседа пред работници 
и синдикални активисти в 
Англия, озаглавена СПРАВЕД-
ЛИВОСТ И НРАВСТВЕНОСТ. Тя 
е ембрион на по-сетнешните 
му книги, ВЗАИМОПОМОЩ-
ТА КАТО ФАКТОР НА ЕВОЛЮ-
ЦИЯТА и ЕТИКАТА. В бесе-
дата си, в спор с ученика на 
Дарвин – Хъксли, той пише, 
че нравствеността има ес-
тествен произход, начен-
ки от която се изработват 
още във всяка животинска 
общност (група или стадо) и 
че без нея никой вид не може 
да оцелее дълго.

В действителност – казва 
Кропоткин – нравственост-
та е сложна система от чув-
ства и понятия, бавно разви-
ващи се и еволюиращи по-на-
татък всред човечеството. 
В нея трябва да се различа-
ват поне три съставни час-
ти: 1) инстинкт, т.е. насле-
ден навик за общуване; 2) по-
нятие за справедливост, из-
работено от нашия разум, и 
накрая, 3) чувство, обогате-

но от разума, което бихме 
могли да наречем самоотвер-
женост или самопожертво-
вателност, ако то не дости-
гаше своя най-висш израз то-
гава, когато в него няма нито 
самоотверженост, нито са-
мопожертвователност, а се 
проявява като най-силно удо-
влетворение от премисле-
ните и мощни изисквания на 
своята природа. Даже дума-
та „великодушие” изразява не 
съвсем вярно това чувство, 
тъй като то предполага в 

човека висока самооценка на 
неговите постъпки, докато 
нравственият човек отхвър-
ля именно подобна оценка за 
себе си. И в това е истинска-
та сила на нравствения инди-
вид.

Трансформацията на мо-
рала в аморалност настъп-
ва, според Кропоткин, кога-
то човечеството попада 
под тежката желязна пета 
на властта и под влиянието 
на държавата и на собстве-
ността се разделя на класи. 

Заключението му е, че чо-
вешкият род ще се върне към 
естественото си нравстве-
но състояние, когато в резул-
тат на Социалната револю-
ция (СР) исторически създа-
лите се класи, държави и екс-
плоатация бъдат премахна-
ти. В името на това нашият 
анархист, който е и бележит 
учен, призовава колегите си 
да напуснат фаустовските 
си кабинети, където светли-
ната на живата природа про-
никва само през матовите 
цветни стъкла…

Тогава вие ще видите, че 
нравствеността никак не е 
чужда на природата. Виждай-
ки как в целия животински 
свят майката рискува живо-
та си, за да защити децата 
си, как стадните животни 
дружно отблъскват хищни-
ците, как се събират в огро-
мни стада, за да мигрират 
и как първобитните диваци 
възприемат от тях уроци по 
нравственост, нашите уче-
ни биха разбрали откъде про-
изхожда това, с което се ки-
чат поповете, считащи се за 
наместници на бога. И вмес-
то да повтарят, че „приро-
дата е безнравствена”, биха 
разбрали, че каквито и да са 
техните схващания за добро 
и зло, тези понятия са израз 
на това, което най-напред 
им е дала природата, а след 
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За революционера 
е морално това, 
което съдейства 
за тържеството 
на Социалната 
революция, и 
безнравствено всичко, 
което му пречи
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това и бавният процес на чо-
вешкото развитие.

Най-висшият идеал, до 
който се издигат най-добри-
те представители на човеш-
кия род, не е нищо друго, ос-
вен това, което наблюдава-
ме в животинския свят, в 
първобитния дивак или поня-
кога в нашето цивилизова-
но общество, когато те да-
ват своя живот в защита на 
своето и за щастието на бъ-
дещите поколения. По-високо 
от това никой не се е изди-
гал и не може да се издигне.

В случая нас ни интересу-
ват нравствените пробле-
ми в класовите обществени 
формации. Всяка от тях си 
има свой морал (и то не само 
един). Казват, че доминира-
щият в тях морал е този на 
господстващата класа. Не-
говият критерий е класови-
ят интерес. При частния ка-
питализъм това са печалба-
та и трупането на богат-
ства, а при държавния – физи-
ческото или нравствено уни-
щожение на врага – Няма чо-
век, няма проблем (Сталин).

Наред с тях съществува 
и моралът на враговете на 
капиталистическата систе-
ма. Моралният императив 
за революционерите е фор-
мулиран най-ясно от Нечаев: 

За революционера е морал-
но това, което съдейства за 
тържеството на СР, и без-
нравствено всичко, което му 
пречи.

Този морал се приближава 
до формулирания от Кропот-
кин естествен морал, само 
когато СР цели и постига 
равноправие на цялото чо-
вечество, тоест премахва 
разделението му на социални 
разряди и го освобождава от 
гнета на държавата и екс-
плоатацията на капитала.

В днешно време, както и 
в епохи на стагнация на ево-
люционния процес, на реакция 
или контрареволюция, това 
е морал на малцинството. В 
революционна ситуация, по 
време на самата революция 
или в следреволюционния пе-
риод, този морал разширява 
обхвата си, става домини-
ращ и в последна сметка, ако 
СР е успешна, трябва да ста-
не всеобщ.

С него ние анархистите 
сме въставали неколкократ-
но в историята срещу съ-
ществуващата система и 
сме били смазвани военно-
полицейски от тиеровци, 
от лениновци или от фран-
кистите, но ако сме като 
Мъжа от поемата на Ръди-
ард Киплинг, това не е безна-
деждно: 100 пъти да ни сма-
жат, на сто и първия път ще 

победим, защото човечест-
вото няма друг спасителен 
път, освен пътя на перма-
нентната световна Анархо-
комунистическата револю-
ция. Страшно би било, ако по-
ради остатъците на госпо-
дарския манталитет и мо-
рал у нас, нашата революция 
дегенерира и се превърне в 
инволюция към общество на 
властолюбци и господари – 
бивши анархисти. Но и тога-
ва ще намерим брод към бъ-
дещето, защото, ако – както 
твърдеше един нашенски на-
беден теоретик – властолю-
бието е резултат от поло-
вата потентност, ще го ле-
куваме със… скопяване.

Настрана от черния ху-
мор, ако нечаевската форму-
лировка се превърне в макси-
мата на Смердяков от „Бра-
тя Карамазови” Всичко е 
позволено или в йезуитска-
та Целта оправдава сред-
ствата, тогава едно амо-
рално движение на осъзна-
ти или стихийно въвлечени 
в СР маси никога не ще може 
да реализира свободното и 
справедливо общество. За 
да се избегне подобно разви-
тие Бакунин, който казва, че 
„революциите не могат да 
се извършват с чисти ръце” 
(най-малко защото граждан-
ската война ще ги окърва-
ви), добавя, че Нечаевият мо-

рал не трябва да се прилага 
срещу въставащите маси и 
революционерите, които се 
жертват за свободата, ра-
венството и братството 
на всички. Ще отида по-дале-
че: и след победата трябва 
да съхраним революционна-
та организация, за да предиз-
викаме народната разправа 
със свръхчовеци ала Нечаев, 
всеки път, когато понечат 
да установят своя „времен-
на” диктатура в името на 
съхраняването на „завоева-
нията на Социалната рево-
люция”.

Повече от ясно е, че по-
добна линия на поведение на 
революционерите в граждан-
ската война и след първите 
години, докато победилата 
революция се развива в дъл-
бочина (до унищожението на 
държавата, капитала и кла-
сите) и в ширина (до обхва-
щане на цялата планета), ще 
изисква най-високи морални 
качества от строителите 
на новото общество.

През това време нормите 
на поведение, които Кропот-
кин е изразил „библейски” – 
Прави на другите и за други-
те това, което искаш те да 
правят на тебе и за тебе!, – 
би трябвало да са станали 
всеобщи, ако е вярно, че жи-
вотът и обществото опре-
делят мисленето и морала.

Разбира се, както казва 
Норбърт Винер, развитието 
(техническо и в най-широкия 
смисъл) води неизбежно към 
общество, в което няма да 
има място за капитала, паза-
ра, властта и класите. Ние 
считаме, че най-добре е това 
да се извърши с идейна бор-
ба, вместо с въоръжена. Тога-
ва естественият морал ще 
измести стария еволюцион-
но, безкръвно и няма да ни по-
стави в стълкновение с „бо-
жиите заповеди”, което би 
било неизбежно в условията 
на гражданска война.

Всичко остава в ръцете на 
господстващите класи: ако 
те се откажат доброволно 
от своите привилегии и от 
станалите безсмислени кон-
центрация и централизация 
на власт и трупане на капи-
тали и техните членове про-
явят разум и готовност да 
живеят както всички оста-
нали – в едно общество на 
свобода, равенство и брат-
ство или, което е същото – 
на анархия, комунизъм и ин-
тернационализъм, тогава 
човешкият род за пръв път 
в своята политическа исто-
рия ще преживее една без-
кръвна еволюция към свое-
то цялостно освобождение и 
към един морал без санкции. В 
противен случай – à la guerre 
comme à la guerre. •
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Протестирането като „лайфстайл“
Попадам в един чат на познат 
другар от Петербург, да го на-
река Артьом. Току що е спо-
рил с някакъв тамошен про-
тестър, пребил го с аргумен-
ти, онзи изчезнал, за да не се 
признае за победен. Другарят 
обаче още има остатъчен дис-
кусионен барут, вдига пара 
като самовар.

Включвам се в темата, 
като му казвам, че у нас, в Бъл-
гария, мно-ого зависи кой про-
тестира. Протестират лека-
ри, учители, работници, при-
родозащитници и току се на-
мери някой министър да се из-
търве: „Ами протестирайте 
си пред арменския поп!”

Тоест, държавата в пряк 
текст си признава: викайте, 
размахвайте знаменца, вди-
гайте плакатчета, хич не ни 
дреме.

Обаче! Протестират поли-
цаи, митничари, затворниче-
ски надзиратели – и хоп, ведна-
га им сипват в купичката по-
исканото. Без значение какви 
„резултати” са показали пред 
„работодателя” си – народът. 
Обратно – показват отчайва-
ща некадърност, когато ста-
не дума за „интересите на 
(същия) народ”, но са първи по 
ефективност, когато трябва 
например да покрият някой го-
лемец или колега. Е, от време 
на време хвърлят като мръв-

ка по някой изпаднал функцио-
нер, я депутат, я кмет, я раз-
узнавач, вече ненужен на уп-
равляващата шайка – тъпчи 
мерзавеца народе! Радвай се, 
че има „справедливост”!

Прах (на фини частици, раз-
бира се) в очите на данъкопла-
теца и гласоподавател, да се 
кротне, да си рече: брей, значи 
държавата все пак се грижи за 
мен! Как пък не.

Артьом от Петербург мар-
кира въздишка и отговаря – 
явно е насъбрал, та изсипва 
почти без препинателни зна-
ци – „поток на съзнанието”, 
който преведен и леко вчесан 
за четливост изглежда така:

Замислям се и ми става до-
някъде горчиво, че повечето 
политически акции, в които се 
вглеждам, а понякога и ме за-
сърбява да участвам, не само 
че не представляват опас-
ност за режима, ами и струк-
турно напълно копират всич-
ки негови хватки. Просмукани 
са с онова отчуждаване, кое-
то господства в днешното 
общество. Какво се получа-
ва?! Дуем се уж, борим пробле-
мите, но протестите укреп-
ват корените на най-сериоз-
ния проблем.

Ето – митинг. Маса народ, 
гъмжило. Що е то? Заплаши-
телна за системата вълна? 
Повод управниците да цапат 

гащи? Хич. Гъмжилото е нещо 
като безплатен площаден те-
атър, в който организатори-
те на акцията преследват 
две задачи: първо да има по-
вече посещаемост, чисто са-
моцелна; второ – да позаба-
вляват тъпчещата на място 
и самоснимаща се на протес-
тен фон публика. Повтарям: 
повече бройки, повече развле-
чения.

Бабината ти трънкина!
Развлечението върви по 

различни направления. Каним 
ВИП актьори или други подоб-
ни. Правим някаква суперза-
бавна мултимедия, стига да 
смогнем да домъкнем яка про-
жекционна техника, или ус-
тройваме песни-танци, сви-
рим на китара. Сещам се от 
личен опит и за по-засукани 
развлечения: походна кухня 
да речем. Само и само клиен-
тът, потребителят на по-
литическото мероприятие да 
си тръгне накрая (за)доволен. 
На митинг обаче, както и на 
театър, не ходи всеки. Има си 
хора, контингент. Ясно дефи-
ниран зрител идва на събити-
ето, петимен да се докосне – 
или отърка, както дойде – до 
„прекрасното”, тоест до поли-
тиката, опозиционната най-
вече, та тръпка да има. За уп-
лътняване на сетивните въз-
приятия организаторите му 

раздават значки, знаменца, 
стикери. Даже позволяват 
някому „от залата” да подър-
жи прът на истинско голямо 
знаме или транспарант. Ро-
лите в представлението оба-
че са разпределени – изява на 
пълноценен актьор зрителят 
не получава, пък не се и нати-
ска – за друго е дошъл. ЗА ЗРЕ-
ЛИЩЕ. От друга страна, пока-
нените знаменитости също 
са съгласни с отреденото им: 
благодарим, викат, много ни 
хареса, пак ще дойдем!

Аналогично е с „художест-
вения активизъм”. Прави ак-
тивистът акция и незабавно 
се набутва в интернет, на 
лов за зрители. Гледа и брои – 
коя медия е осветила събити-
ето, кой-къде-колко лайка е 
дарил? Всички тез усилия, за 
да откъсне потенциалния зя-
пач, да му прикове внимание-
то… за пет минути, между 
точещите се сериали. А това 
е доста сложно за постига-
не! Затуй представлението 
щателно се готви, фантази-
ра се, доработва се до съвър-
шенство. И тогава, понякога, 
зрителят, докато дъвче сан-
двич, ще оцени старанията, 
възможно дори с текстови ко-
ментар с повече от три думи, 
но обичайната реакция е емо-
тикон, лайк… и после без пау-
за се превключва на нещо дру-

го „актуално”. Случва се от 
тази каша, този поток хора, 
които възприемат улицата 
единствено като траекто-
рия към/от дома-работата-
магазина, активистът да нау-
чи ред неща за психическото 
си здраве. Дори оплют обаче, 
активистът не пада духом: 
та туй неговото е ИЗКУСТВО, 
не за всяка уста лъжица, дрън-
дрън-дрън, дет’ се вика. Него-
вият интелигентен кръжец 
последователи така или ина-
че ще РАЗБЕРЕ и ще подкре-
пи, за да могат активистите 
да карат нататък до безкрай, 
сътворявайки акции един за 
друг. Осмислен живот, как 
инак.

Случват се и изключения. 
Стават и масови събирания, 
където всеки не просто се е 
отбил, черкувал се и се изни-
зал в антракта. Има – някъде 
там – и активизъм, който из-
лиза извън обичайните рамки 
на потребителското обще-
ство.

Това обаче са изключения 
от общото правило.

Та такива ми ти работи, 
приятел. А у вас в Болгарии?

Написах му, че тъжно мълча 
и все още не съм събрал какво 
да кажа.

Ти да речеш нещо, Читате-
лю? •

Васил Арапов
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За КНСБ, Мусолини и други трансмисии
Когато говорим за казионни-
те синдикати изобщо и КНСБ 
в частност, често имаме 
предвид тяхното наследство 
като придатък на БКП или как-
то е модерно да се казва то-
гава, като „трансмисия на пар-
тията”. Това е колкото вяр-
но, толкова и непълно. Подчи-
нението на синдикатите на 
партията е свързано с подчи-
нението на целия политиче-
ски живот в страната и про-
тича по сходен начин. То не се 
извършва за една нощ. След 9 
септември 1944 година син-
дикатите, както и много заб-
ранени дотогава политически 
сили, вкусват свободата. До-
като земеделски, анархистки 
и други леви политически ор-
ганизации излизат от нелегал-
ност и започват масова дей-
ност из страната, синдикати-
те се прегрупират, сключват 
се множество колективни 
трудови договори, много син-
дикални дейци се опитват да 
наложат принципите на сво-
бодния синдикализъм и да изво-
юват независимост на рабо-
тещите от партията. Техни-
те надежди са попарени и син-
дикалното движение е окон-
чателно подчинено едва през 
1948 г., когато втората най-
голяма синдикална организа-
ция в страната – Общият зе-
меделски професионален съюз 

(ОЗПС) – се слива със създаде-
ния през 1944 г. и изцяло подчи-
нен на БКП Общ работнически 
професионален съюз (ОРПС).

Всъщност, КНСБ е наслед-
ник на доста по-стара казион-
на организация – Българският 
работнически съюз. След пре-
врата на 19 май 1934 г., извър-
шен от десните сили, обеди-
нени в кръга „Звено”, и военни-
те, правителството суспен-
дира Търновската конститу-
ция, разпуска парламента, за-
бранява политическите пар-
тии и свързаните с тях масо-
ви организации. Независимите 
синдикати на работниците са 
забранени и на тяхно място 
започва създаването на нови, 
държавни синдикати, като 
за модел се възприема тота-
литарната система, въведе-
на от Мусолини във фашист-
ка Италия. С Наредба-закон за 
професионалните организации 
започва организирането на ра-
ботниците и служителите – 
първоначално от Министер-
ството на народното стопан-
ство и по-късно – от Дирекци-
ята на Обновата. През 1935 г. 
се приема Наредба-закон за ра-
ботническите професионални 
организации. В нея се опреде-
лят целите на работническа-
та организация: „да служи като 
орган на държавата в провеж-
дането на нейната стопан-

ска и социална политика и да 
се грижи за моралното възпи-
тание в национален дух на чле-
новете си; да развива чувство 
на дълг и култ към държавата”. 
В структурно отношение, 
според Наредбата, ръководни-
те органи са избираеми от съ-
ответната организация или 
съюз, но както във фашист-
ка Италия се утвърждават 
от Министъра на народното 
стопанство или упълномоще-
но от него лице, а държавната 
администрация има правото 
на пълен контрол върху финан-
сите на профсъюза. В изпълне-
ние на Наредбата се включва 
цялата държавна бюрократич-
на машина, като за създаване-
то на казионните работниче-
ски синдикати се използват 
различни методи, включващи 
както политически натиск, 
така и терор. През октомври 
1935 г. Българският работ-
нически съюз (БРС) е напълно 
изграден и към 1937 г. в него 
вече са вкарани 75% от рабо-
тещите в страната. Въпреки 
че БРС не успява да предотвра-
ти стачните конфликти в пе-
риода 1936–1944 г., той допри-
нася за тяхното ограничаване.

След Деветосептемврий-
ския преврат от 1944 годи-
на БКП поставя Българския ра-
ботнически съюз под свой кон-
трол и той става основа на 

новосъздадения Общ работ-
нически професионален съюз. 
Партията-държава просто 
продължава традицията на 
подчинение на работещите и 
техните организации, започ-
нала още по време на монархо-
фашисткия режим. Процесът 
на подчиняване на синдикати-
те и обхващането на работ-
ниците чрез държавни казион-
ни организации обаче протича 
по същото време в цяла Евро-
па и Америка – както във фа-
шистките Италия, Испания и 
Германия, в болшевишка Русия, 
така и в традиционните за-
падни капиталистически дър-
жави като Англия, Франция и 
САЩ, противно на митовете, 
разпространявани по време-
то на голямото противопос-
тавяне между източния и за-
падния блок.

Историята разкрива гло-
бална тенденция на смазване 
на революционния дух сред ра-
ботещите чрез идентични ин-
струменти на изток и на за-
пад – създаване на мощни ка-
зионни синдикати под контро-
ла на държавата, които да из-
местят автономните синди-
кати на работниците, забра-
на и преследване на револю-
ционните организации. Всичко 
това е гарнирано със социални 
отстъпки, регулации и държа-
вен контрол над икономиката, 

който да смекчи ефектите от 
капитализма и по този начин 
да ограничи антикапиталис-
тическите настроения сред 
мнозинството. Резултатът 
е създаването на социалната 
държава в нейните различни 
вариации, приложени в САЩ, 
СССР и Европа. В следвоенния 
период и на Запад работят 
държавна и сигурна работа, 
ползват държавно образова-
ние, държавно здравеопазване 
и т. н. За повечето хора в Бъл-
гария като част от бившия из-
точен блок и обект на особе-
но интензивна пропаганда и 
от двете страни на желязна-
та завеса е особено трудно 
да си представим тази обща 
траектория, която споделяме 
с обществата в западна Евро-
па и отвъд океана. Това обаче е 
особено важно, както за да си 
обясним миналото, така и за 
да разберем къде сме сега. За-
щото какво е политическото 
разделение днес, освен различ-
ни цветове и враждуващи гру-
пировки в рамките на един и 
същ политически проект, една 
и съща партия, следваща гло-
балните тенденции на неоли-
бералния капитализъм? И как-
во са съвременните казионни 
синдикати като КНСБ днес, ос-
вен „трансмисия” на тази пар-
тия? •

Никола Петканов

НАШИТЕ ДРУГАРИ ПО СВЕТА

Фестивалът на анархистката книга в Лондон
Фестивалът на анархист-
ката книга в Лондон се пре-
върна в едно от най-значи-
мите и най-представителни 
анархистки събития в света. 
Имах щастието да го посе-
тя през есента и да почерпя 
опит и наблюдения от първа 
ръка. Хиляди хора посетиха 
фестивала и обогатиха зна-
нията си за анархизма и по-
ложението по света. За съ-
жаление тази година чудес-
ното събитие беше така по-
мрачено от добре познато-
то и у нас сектантство, че 
след 36 години редовни фес-
тивали организаторите ре-
шиха да си починат. Мисля, 
че е добре да си извадим по-
уки от опита на приятелите 
ни на Запад, за да не повтаря-
ме грешките им.

Финансирането става с 
дарения и такси за участие. 
Изключение правехме само 
малцината поканени от орга-
низаторите гости. Събити-
ето се проведе в сградата 
на прогимназия, наета срещу 
съответната сума. Не мога 
да си представя българско 
училище да даде подслон на 
анархистки фестивал, но ор-
ганизаторите ми обясниха, 
че никога не са им отказвали 
по политически причини – ви-
наги изборът на място е бил 
диктуван от финансови аргу-
менти.

В широките фоайета и 
голямата зала на училище-

то бяха разположени десет-
ки, а може би дори стотици 
маси, на които различни гру-
пи и отделни хора бяха изло-
жили всякаква литература, 
дори и бегло свързана с анар-
хизма. Нямаше жанр, който 
да не присъства. Трудно е да 
бъдат изброени различните 
теми, но освен чисто анар-
хистка литература от Пру-
дон до Грейбър, имаше и вся-
какви издания, които имат 
само допирни точки с анар-
хизма – например на христи-
янски или марксистки групи. 
Това определено отговаряше 
на моите предпочитания – 
ако исках да остана в рамки-
те на определена „чиста док-
трина”, бих могъл да потърся 
контакт със съответната 
група или просто да остана 
на нейния щанд в рамките на 
фестивала. Всъщност, спо-
ред мен най-полезното нещо 
във фестивала беше опитът 
да се срещнат различни тен-
денции в движението, да се 
опознаят и обогатят взаим-
но. 

Още по-интересни от ли-
тературата бяха дискусии-
те. Програмата може лесно 
да бъде намерена на сайта на 
фестивала, затова няма да 
ги изброявам. Мисля обаче, 
че имаше добър баланс меж-
ду актуални и исторически, 
теоретически и практичес-
ки теми. Важни бяха и срещи-
те с хора от чужбина – гово-

реше се за анархизма в Япо-
ния, Хонконг, Швеция, Мекси-
ко, Кюрдистан и – разбира 
се – в България.

На срещата за българско-
то движение дойдоха око-
ло две дузини хора. Неколци-
на бяха българи, проявили ин-
терес към темата, едва ко-
гато стигнали в Англия. Ос-
таналите не задаваха мно-
го въпроси, може би заради 
драматичната разлика меж-
ду минало и настояще, коя-
то се налагаше да предста-
вя. Ако не можах да зарадвам 
слушателите с добри нови-
ни, надявам се поне поуките 
от грешките ни да им бъдат 
полезни.

Самият аз събрах много 
впечатления от дискусиите, 
които успях да посетя.

Започнах деня с предста-
вяне на „брандализма” (игра 
с английските думи за тър-
говска марка и вандализъм), 
в което двама младежи с ху-
дожествени наклонности де-
монстрираха как рекламни-
те послания и дори медийни-
ят образ на големи корпора-
ции могат да се превърнат в 
оръжие срещу тях. Най-цен-
ното в случая беше личният 
опит, който те споделиха – 
например за прикриване от 
двата милиона камери по ули-
ците на Лондон.

Следващата тема беше 
за „авангарда на робота”. 
Оказа се, че това е книга-ко-

микс. Добронамерен ентуси-
аст, недоразбрал това-оно-
ва за анархизма, решил, че съ-
чинената от него история 
ще даде отговор на въпро-
са за освобождението на чо-
вечеството. Построен от 
деца робот спасява бедно 
село в Китай от ноктите на 
корпорациите, но всичко не 
е толкова просто… За да ви-
дим края, трябва да си купим 
книгата – спестих си 10-те 
паунда.

Закъснях за „Феминизмът, 
самозащитата и борбата на 
кюрдите”. Залата беше двой-
но по-голяма от обикнове-
но и претъпкана с хора, но и 
малкото, което чух, си заслу-
жаваше. Млада другарка раз-
казваше как жените в Рожа-
ва са заделили една част от 
обществения живот за себе 
си. Всички сме чували за жен-
ските отряди за самоотбра-
на, но имало и места, позво-
лени само за жени, институ-
ции, уреждани от жените и 
ориентирани към тях. На въ-
проса „Пространствата, за-
пазени за жени, не са ли нов 
вид полова дискриминация?” 
ми беше отговорено, че же-
ните в Рожава са намерили 
това за нужно, като работе-
що решение на настоящите 
им проблеми – нямаше какво 
да възразя на този аргумент.

Следващата лекция, коя-
то посетих, беше на тема 
„Мъртва ли е работническа-

та класа?”. Този път успях на-
истина да се загубя и наме-
рих залата едва в последни-
те десетина минути. Оказа 
се, че работническата класа 
не е мъртва, но е малко труд-
но да я дефинираме. Водещи-
ят я определи като „всички 
хора, които продават труда 
си за пари”. Това без съмнение 
е достоверно, но поставя 
куп въпроси като „Защо тази 
класа няма поведението на 
пролетариата от 19 век?”, 
„Дали е същата като битие, 
съзнание и революционен по-
тенциал?”, „Какви са перспек-
тивите пред развитието 
ґ?”. Но понеже имаше вероят-
ност въпросите ми да са по-
лучили вече отговор, предпо-
четох да ги премълча.

Наближаваше времето на 
представянето за България, 
затова потърсих да се заре-
дя с калории. В двора на учи-
лището имаше веганска кух-
ня на съвсем прилични цени. 
Някои храни бяха дори според 
принципа „от всекиго според 
възможностите”. Две малки 
кексчета ми дадоха нужни-
те сили, въпреки че бях про-
пуснал закуската. За съжале-
ние трябва да призная, че и 
след фестивала продължих 
да злоупотребявам с месото 
на нещастните животни – 
изглежда две кексчета не са 
достатъчни, за да победят 
дългогодишните навици.
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Последната дискусия беше 
отново за Рожава. Тя беше в 
съседна стая на тази за ра-
ботническата класа и, раз-
бира се, аз успях да пристиг-
на тъкмо за края ґ. Запомнил 
съм само въпроси като „Какво 
е отношението към частна-
та собственост?”, след като 
хората обясниха, че всич-
ки по-големи капиталисти 
са избягали, а колективният 
труд в изоставените пред-
приятия се извършва на коо-
перативен принцип. Струва 
ми се, че подобни „генерални” 
въпроси не би трябвало да бъ-
дат задавани след отговор в 
такива подробности.

След края на последните 
лекции една дузина хора за 
около час насметохме всич-
ки маси, столове и други ма-
териали, които внимателно 
подреждахме целия предишен 
ден. Вероятно разтурването 
на нещо винаги е по-лесно от 
подреждането му, но бях впе-
чатлен как хората работиха 
с радост и удовлетворение, 
въпреки че сигурно бяха има-
ли не по-лек ден от моя. При 
все това, още тогава имаше 
моменти, в които усещах на-
прежение сред тях. Причина-
та разбрах много по-късно.

Още по време на събити-
ето се случи нещо странно. 
Някъде следобед изведнъж 
се включи противопожарна 

аларма. Някои хора изглежда-
ха притеснени, но повечето 
не ґ обръщаха внимание. Раз-
бира се, като незапознат с 
особеностите на местното 
сектантство, аз нямах пред-
става какво се случва. Едва 
когато се прибрах в България 
и чух, че моите нови прияте-
ли няма да организират през 
тази година, потърсих пове-
че подробности.

На фестивала присъства-
ли две феминистки, които 
раздавали листовки срещу 
поредната реформа, свърза-
на с половото самоопреде-
ление. Феминистките били 
притеснени, че злонамерени 
мъже могат да се възполз-
ват от нововъведението и 
да нахлуят в пространства-
та, запазени за жени. Грубо 
казано, според тяхното че-
тене на новия закон, някой 
мъж може твърде лесно да се 
пише „жена” и да тероризира 
жените в тоалетната.

Група активисти за пра-
вата на транссексуалните, 
които подкрепяли въпросна-
та реформа, опитали да по-
пречат на феминистките 
със заплахи и обиди.

Една жена, Хелън, се наме-
сила да защити феминистки-
те. Тогава всички транссек-
суални активисти се събра-
ли и в продължение на час я 
обиждали, а накрая я обвини-
ли във физическо посегател-
ство срещу човек от тях. 

Много от организатори-
те на фестивала  познавали 
Хелън и някои се намесили, за 
да успокоят страстите. Не-
доволни, че не успяват да на-
ложат волята си, транс-ак-
тивистите се опитали да 
блокират фестивала, като 
включили противопожарна-
та аларма. Вероятно само 
фактът, че голяма част от 
хората по един или друг на-
чин усетиха провокацията, 
предотврати паниката сред 
присъстващите и взаимно-
то стъпкване.

Нежеланието на организа-
торите да се покаят и да се 
отрекат от разпространи-
телите на листовките пре-
дизвика гневни реакции у вся-
какви групи и групички, някои 
от които създадени специ-

ално за случая. „Широк колек-
тив от анархистки и акти-
вистки групи, мрежи и инди-
види… осъди трансфобията” 
и се обяви за разочарован 
от организаторите на фес-
тивала. Аз не намерих нищо 
„унижаващо и нараняващо” 
в листовките (вероятно за-
щото образованието ми не 
е достатъчно политкорект-
но). Организаторите на фес-
тивала обаче се обезсърчи-
ха от тази критика, а значи-
телна част от английската 
Анархистка федерация напус-
на организацията поради не-
съгласие с критиките срещу 
тях. Няколко месеца по-късно 
хората вече говореха за „схи-
зма” в анархисткото движе-
ние във Великобритания.

Били сме свидетели на по-
добни неща и в България. По-
лицаите на мисълта, увере-
ни в прогресивността си 
до бруталност, без колеба-
ние бичуват всеки, който не 
спазва политкоректния дис-
курс. Под маската на толе-
рантността и солидарност-
та с потиснатите, самата 
позиция на съпротива срещу 
системата се оказва окупи-
рана от най-гласовитите и 
често най-школуваните в по-
литически коректно говоре-
не хора, но зле школувани във 
воденето на градивен диалог.

Еманципацията на опреде-
лени потиснати малцинства 
безспорно е голямо постиже-

ние на съпротивителните 
движения от края на ХХ век. 
В същото време контролът 
на властта се простира все 
по-широко и прониква все по-
дълбоко в обществото и еже-
дневието ни, а животът „из-
вън системата” остава при-
вилегия само за изтърсаците 
на бандитите.

Няма значение дали лис-
товките са били обидни за 
някого – това не прави раз-
пространителите им фаши-
сти. Твърде лесно използва-
ме тази дума днес, използва-
ха я и срещу Хелън.

Би трябвало трижди да се 
замисляме, когато обвинява-
ме друг анархист, че отри-
ча някоя държавна политика. 
Трябва да имаме железни ар-
гументи, а не да се впуска-
ме в „новговора” на политко-
ректността. За съжаление 
повечето от нас не само не 
умеем да блокираме подоб-
ни провокации, но много лес-
но им се поддаваме и папагал-
стваме обвиненията, сакън 
не станем на свой ред тяхна 
мишена. Така дружно превръ-
щаме едно движение, създа-
дено да промени общество-
то, в средство за контрол 
над съпротивителните му 
сили. Това може да облекчи 
живота на определени мал-
цинства, но няма да освобо-
ди човечеството от игото 
на властта. •

Златко

НАШИТЕ ДРУГАРИ ПО СВЕТА

Фестивалът на анархистката книга в Лондон
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ТЕМА НА БРОЯ: НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД

Великият сводник е разтревожен
ЗА БЪДЕЩЕТО НА АМЕРИК А И СВЕТОВНИЯ „РЕД”,  А НИЕ МОЖЕМ ДА ЗЛОРА ДСТВАМЕ

Става дума за Хенри Кисин-
джър – бившият държавен 
секретар на САЩ в админи-
страцията на Ричард Никсън 
(1969–1974) и оттогава по-
стоянен съветник на прези-
дентите от двете партии 
по въпросите на „национал-
ната сигурност” и външната 
политика. Защо го наричам 
сводник, ще стане ясно по-до-
лу.

Завършил Харвард, негова-
та докторска дисертация е 
на тема Вестфалската сис-
тема на равновесие на евро-
пейските сили, в чиято поли-
тика той е блестящ ученик 
на канцлера на Австро-унгар-
ската империя Клеменс фон 
Метерних – строител на 
„Свещения съюз” срещу реци-
дивите на Великата френска 

революция и нейния изтър-
сак – Наполеон Бонапарт.

Както нерядко се случва, 
ученикът надминава своя учи-
тел в съхранението на „най- 
добрия от всички възможни 
светове”: докато арената на 
Метерних е Европа, Кисин-
джър се подвизава върху пла-
нетарната сцена. Няма значи-
телно събитие или заплаши-
телна криза в световната ис-
тория през последните 50 го-
дини от нашата епоха, от на-
чалото на 70-те години на ХХ 
век до днес, в които доктор 
Кисинджър да не е участвал, 
най-вече като „сват” на неве-
роятните и на пръв поглед 
противоестествени, еднопо-
лови бракосъчетания между 
„големите”.

Той провежда подготви-
телните работи за среща-
та на Никсън и Мао в Пекин 
през 1972 г., на която се сгло-
бяват клещите за стягането 
на СССР от НАТО на Запад и 
„китайската народоосвободи-
телна армия” от юг, независи-
мо от „различните социални 
системи” на САЩ и „комунис-
тически” Китай. Следващата 
стъпка е прекратяването на 
Виетнамската война, за да 
се разтовари южната грани-
ца на Китай и китайските ар-
мии да се съсредоточат на се-

вер срещу Москва (за което 
Кисинджър получи... Нобелова 
награда... за мир). В резултат 
на оказаната подкрепа на по-
слабия от двата противника 
(Китай и СССР) и редица други 
дипломатически – и не само – 
ходове (като войната в Афга-
нистан, „Солидарност” в Пол-
ша, кризата на Москва и пери-
фериите ґ и др.), двадесет го-
дини по-късно „Империята на 
злото” слиза от историческа-
та сцена „не с гръм и трясък, 
а със скимтене” по поетичния 
израз на Уайнбъргър (перифра-
зиращ последната строфа от 
стихотворението „Кухите 
хора” на Т. С. Елиът – б. ред.) – 
военен министър през първия 
мандат на Рейгън.

Четиридесет години по-
късно (през 2015 г.) старият 
сводник като че ли се готви 
да изиграе същата партия с 
черните фигури: той е на път 
да стане архитект на поли-
тиката на сближение между 
бившите съперници в „Сту-
дената война” – САЩ и Русия, 
респективно Тръмп и Путин. 

Кисинджър изглежда се 
оказва най-подходящ за тази 
роля, а и тя му пасва идеално. 
Той е стар познайник с Путин 
още от времето когато поч-
ти никой не е чувал за него. В 
многочасов „дружески разго-

вор” между двамата през да-
лечната 2000 година, Путин 
му признава, че е работил в 
разузнаването, на което бив-
шият държавен секретар от-
връща: Всички достойни хора 
започват от там своя път. 
И аз в това число. (Минаваме 
метър странното схваща-
не на шпионите за достойн-
ство!) По този повод насто-
ящият държавен секретар на 
САЩ Рекс Тилърсън казва, че 
Кисинджър е един от малцина-
та американци, които се сре-
щат редовно с Путин (както 
на времето с Мао, Брежнев и 
пр.).

Та в новия исторически мо-
мент старият сводник, със 
съгласието на Тръмп, се опит-
ва да сближи САЩ и Русия, как-
то навремето, но сега срещу 
по-опасния им конкурент – Ки-
тай. Това не би било безпреце-
дентно: ще припомним съюза 
на Сталин с Рузвелт и Чърчил 
срещу Хитлер през Втората 
„гореща” война.

Подобни политически и 
идейни салтоморталета сви-
детелстват за това колко 
кухо звучат в устата на цини-
ци приказките „за правата на 
човека и демокрацията” и бор-
бата срещу „тоталитариз-
ма”. За „поддържане на равно-
весието в света” нито Крим, 

нито Сирия или Северна Корея 
няма да представляват про-
блем. Проблемът е в задкулис-
ните пазарлъци и там като че 
ли „високодоговарящите” уд-
рят на камък.

В реч на погребението 
на Примаков (друг „достоен” 
руски шпионин – шеф на Пър-
во главно на КГБ и министър-
председател на Русия от вре-
мето на Елцин) през февруари 
2016 г. д-р Кисинджър заявява: 

Дългосрочните интере-
си на нашите две страни ни 
диктуват да създадем свят, 
в който днешните вълнения и 
колебания ще се преобразуват 
в ново многополюсно равнове-
сие на силите. Русия трябва да 
се възприема като незаменим 
участник в новия глобален ба-
ланс, а не като заплаха за САЩ.

Бившият посланик на Ва-
шингтон в Украйна Стивън 
Пайфър поставя въпроса: Ще 
съумее ли Тръмп да подобри 
отношенията си с Русия, като 
получи от нея по-приемливо 
поведение? Ако ние си затво-
рим очите за това, което те 
правят в Сирия, Крим и Източ-
на Украйна и пожертваме тези 
си интереси, още не е ясно как-
во ще получим в замяна.

Военният министър 
Джеймс Матис, бивш генерал 
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ТЕМА НА БРОЯ: НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД

Великият сводник е разтревожен
от морската пехота, счита, 
че Русия е сериозна заплаха, а 
Тръмп може да стигне до за-
ключение, че Русия няма какво 
да му предложи.

Кисинджър явно се опася-
ва, че подобна колебливост 
може да торпилира метерни-
ховата му политика и зато-
ва бърза с комплиментите си 
и за „двамата големи”. Според 
него „идиотът в Белия дом” 
има всички шансове да влезе в 
историята като достоен пре-
зидент, а за да се разбере мал-
кият подполковник от КГБ, 
трябва да се чете Достоев-
ски, а не „Майн Кампф” и Путин 
прилича на герой от романи-
те му „Престъпление и наказа-
ние”, „Идиот” (по-скоро трябва 
да се четат Гоголевите „Ре-
визор”, „Мъртви души”, „Ши-
нел”...). Това е човек – продъл-
жава „патриархът на светов-
ната политика”, – който усе-
ща тясната, вътрешна връз-
ка с руската история в този ґ 
вид, в който той я разбира. 

Русия е много по-слаба от 
САЩ, но Путин е шеф на дър-
жава, която дълги години е 
била олицетворение на импер-
ско величие, но след разпада на 
СССР се сблъсква със заплахи 
по всяка от своите граници: 
демографският кошмар на Ки-
тай, идеологическият на ради-

калния ислям от юг и Европа на 
Запад. Въпреки това, в навече-
рието на американските из-
бори през 2016 г. той увещава 
бъдещия президент на САЩ да 
съхрани историческото дос-
тойнство на Русия… Тя е ог-
ромна страна, която прежи-
вява тежка вътрешна травма 
и се нуждае от усещането, че 
си остава велика държава. Ние 
вероятно можем да спечелим 
една нова студена война, но 
искаме ли, имаме ли интерес 
да получим още една обхвана-
та от конфликти Югославия, 
простираща се обаче от Пе-
тербург до Владивосток?

Когато списание Форчън 
пита д-р Кисинджър не се ли 
смущава от една „крепка мъж-
ка дружба” между Тръмп и Пу-
тин, той отговаря, че не 
само, че няма нищо против 
тази дружба, но се надява те 
да се сближат още повече и че 
между САЩ, Европа и Русия е 
нужен диалог, който да се съ-
образи с новите военно-поли-
тически реалности и завърш-
ва, че именно президентът 
Путин ще обезпечи равнове-
сието в света.

След малко повече от годи-
на, на срещата в Давос през 
януари 2018 г., докторът е 
принуден да се откаже от ро-
зовите си мечти. Вглеждай-
ки се в последните му сним-
ки, като изключим тлъстина-

та, неговото изражение на-
помня „Рицаря на печалния об-
раз” и има защо – „световни-
ят ред”, в чието създаване е 
участвал видимо и невидимо, 
по собствените му думи се... 
разпада. 

Вместо пророкувания от 
Фукуяма „край на историята”, 
тя тепърва започва.

Кисинджър предупреждава 
сенаторите във Вашингтон, 
че страната се сблъсква с по-
тенциални и катастрофални 
конфликти. Според него – на 
изслушване пред сенатската 
комисия по отбраната – САЩ 
трябва да се подготвят за 
глобална дестабилизация. 
Международното положение, 
в което се намираме, е без-
прецедентно… Съединените 
щати са изправени пред непо-
средствен проблем с ядрена-
та програма на Северна Корея, 
задълбочаващи и разгръщащи 

се конфликти в Близкия Изток 
в по-средносрочен план и все 
по-силни предизвикателства 
пред текущото състояние на 
световните сили. (По-важни 
са дългосрочните заплахи най-
късно след 25 до 30 години, за 
които не му се и говори.)

Същевременно 94-годишни-
ят стратег твърди, че САЩ 
изостават по отношение на 
развитието „на оръжията на 
бъдещето”, сред които е и из-
куственият интелект. (Това 
вече е предназначено за уплах 
на американските еснафи, кои-
то трябва да развържат кеси-
ите си за военния бюджет.) 

Надвисващото разпада-
не на световния ред се засил-
ва през последните две десе-
тилетия. Традиционните бе-
лези на противопоставяне-
то на великите сили се завръ-
щат. Това, което усложнява 
тази динамика е скоростта 

на развитието на технологи-
ите (разбирай Роботронна-
та революция (РР)), чийто нео-
бикновен прогрес заплашва да 
надмине нашето стратегиче-
ско и морално (!) въображение. 
Той създава нов потенциал за 
действително катастрофал-
ни сблъсъци между нациите – 
завършва Кисинджър.

С две думи Tout va très bien, 
Madame la Marquise (Всичко е 
наред, маркизо – б. ред.), както 
се пее в един прочут френски 
шлагер от времето между 
двете световни войни.

Наистина всичко си върви 
по реда, защото към времето, 
в което ще настъпят „ката-
строфалните сблъсъци между 
нациите” и ще разрушат ин-
тернационалното статукво, 
след 25–30 години РР ще про-
пука социалното такова във 
водещите страни и същевре-
менно се създаде всички не-
обходими условия за замест-
ването на скъпия за сърцето 
му „световен ред” с простия, 
железен ред на анархията и ко-
мунизма. Тогава днешното об-
щество ще се намери в точ-
ката на бифуркация, когато 
всичко ще зависи не от „ели-
тите”, а от масите и от на-
шата готовност да им помог-
нем в извършването на Вели-
ката световна социална ре-
волюция. •

Георги Константинов
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Блажени години, капитализмът беше млад
През средновековието – пе-
риодът, който историците 
идентифицират с феодали-
зма, феодалните отношения 
далеч не представляват една 
световно доминираща иконо-
мическа система. Всъщност, 
средновековието е период на 
изключително разнообразни 
икономически отношения и 
форми. Феодализмът съвсем 
не е ограничен само до Европа 
и приема разнообразни форми, 
но дори и в рамките на евро-
пейския континент, наред с 
него процъфтяват много дру-
ги икономически модели, като 
селската община на запад, 
славянската задруга на из-
ток (включително по българ-
ските земи), системата на 
гилдиите в свободните гра-
дове, индивидуалните сто-
панства, занаятчийството и 
т. н. Ако решим да класифици-
раме различните икономиче-
ски модели, разпространени 
през средновековието, по кри-
терии като свобода, демокра-
тичност и свободна инициа-
тива, то всички гореизбро-
ени форми попадат в графа-
та на доброволната и свобод-
на икономическа инициатива, 
а извън нея остават феодал-
ните отношения и робовла-
делството. Тази класифика-
ция е изключително важна за 
разбирането на капитализма 
като икономическо явление, 
тъй като, въпреки претенци-
ите си за свободна инициати-

ва и доброволност, той стъп-
ва именно на феодализма и ро-
бовладелството, като над-
гражда и реформира техните 
институции.

Когато говорим за капита-
лизма и буржоазията, е важно 
да започнем от нейния със-
тав. Буржоазните истори-
ци прокарват сюжета за из-
обретателните и работли-
ви занаятчии, които разши-
ряват своята дейност – ин-
вестират спестените пари 
в създаването на манифак-
тури, а по-късно и на фабри-
ки, за да се превърнат в индус-
триални капиталисти. Всич-
ко това не просто е неточно, 
то е лъжа. Първите капитали-
сти са градските търговци и 
банкери. С разширяването на 
световния пазар, те натруп-
ват капитали, които им поз-
воляват да заграбят огро-
мно количество частна соб-
ственост и да организират 
производството. Всъщност 

именно производствата, ор-
ганизирани от прохождащата 
„едра” буржоазия, разоряват 
градските занаятчии, които 
просто не могат да се конку-
рират с тях и се превръщат 
в наемни работници на същи-
те. Банкерите и търговците, 
една от най-презрените през 
средновековието обществе-
ни групи, стоят в основата 
на капиталистическата екс-
панзия и създаването на па-
зарната икономика, базирана 
на частна собственост и на-
емен труд.

Десните историци и ана-
лизатори обичат да описват 
зараждането на капитализма 
като освобождаваща тенден-
ция, рушаща оковите на фе-
одалното подтисничество 
и църковната власт. Те оба-
че пропускат да споменат, 
че от самото начало домог-
ващата се до властта капи-
талистическа класа бързо ус-
пява да се интегрира в ста-

рите властови отношения, 
като новосъздадената от нея 
национална държава е удобен 
компромис между нея и ста-
рата аристокрация, с която 
успешно дели властта поне 
до средата на 20 век. Нещо 
повече, новосъздадената ин-
ституция на частната соб-
ственост – фундаментална 
за развитието на капитали-
зма – не е нищо повече от на-
следник на старата феодална 
собственост и успешно ин-
тегрира старите йерархич-
ни и властови отношения на 
суверена в лицето на частния 
собственик и неговата нео-
граничена власт.

Отношенията между ари-
стокрацията и буржоазията 
се преплитат по всички въз-
можни линии. Замогналите се 
градски търговци и банкери 
масово изкупуват титли от 
разорени аристократични се-
мейства. В същото време, го-
ляма част от представите-
лите на старата привилеги-
рована аристократична кла-
са бързат да се възползват 
от новата система и разши-
ряването на световния пазар, 
като масово заграждат земи-
те си и ги обявяват за частна 
собственост. В тях те заме-
нят старите феодални отно-
шения с капиталистическия 
модел на наемния труд – про-
цес, при който голяма част 
от селяните са прогонени от 
земята, тъй като стават 

ненужни за новия господар – 
частния собственик. Мани-
ята по заграждане на земи-
те се развихря дотолкова, че 
стари аристократи и новобо-
гаташи започват да заграж-
дат и земите на свободните 
селяни с насилие и държавен 
терор. В Англия този истори-
чески период става известен 
сред историците като „Голя-
мото заграждане”.

Същото наблюдаваме и в 
държавническите дела. Пред-
ставителите на буржоазия-
та влизат в парламентите, 
където, заедно със стара-
та привилегирована класа, си 
поделят правото да експло-
атират народните маси. Въ-
ведени са закони, според кои-
то право на глас по време на 
избори имат само мъжете – 
едри земевладелци. Всякакви 
претенции за демократич-
ност бледнеят пред факта, 
че на практика над 90% от 
населението в капиталисти-
ческите страни е напълно из-
ключено от държавното уп-
равление. Нещо повече, така 
нареченият „свободен работ-
ник” звучи като понятие с по-
ложителна конотация, дока-
то реалността, пред която 
са изправени самите работ-
ници, е доста по-мрачна. Оказ-
ва се, че единствената сво-
бода, която получават всъщ-
ност, е „освобождението” им 
от земите, от които са про-
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гонени и набутани във фабри-
ките. Самият режим в първи-
те капиталистически фабри-
ки е умопомрачаващ: 13-14-ча-
сов работен ден, без почивка, 
при нечовешки условия. Над-
зиратели обикалят, следят и 
наказват работещите срещу 
нищожно заплащане, което 
не винаги стига дори за хра-
на. Гладната смърт, така раз-
пространена сред масата от 
безработни обезземлени се-
ляни, често чука на вратата 
и на тези, имали „късмета” да 
бъдат наети във фабриките.

По това време в Англия (но 
не само) са приети наказател-
ни закони „срещу безделници-
те”. Безработните са затва-
ряни в частни трудови домо-
ве, в които са принуждавани 
да извършват робски труд 
без заплащане. По това време 
големите индустриални гра-
дове се пълнят с прогонени от 
земите им бивши селяни, ос-
танали безимотни. Напливът 
е толкова силен, че мнозина 
от тях остават трайно без-
работни, не могат да си поз-
волят да плащат наем и жи-
веят на улицата. Тогава дър-
жавническият „гений” дости-

га нови висоти. Отговорът 
на въпроса, който стои пред 
тогавашната власт – „Как да 
се справим с морето от без-
домници” – за тях е ясен: „Да 
ги забраним!”. Бездомността 
се криминализира, бездомни-
ците са залавяни, изтезавани 
и дамгосвани, а при повторно 
залавяне – екзекутирани.

Всички тези основополага-
щи за капитализма и пазар-
ната икономика събития се 
случват в Европа. Тази ста-
тия изобщо не разглежда ко-
лониалното натрупване, ос-
новано на геноцида, робство-
то и ограбването на цели на-
роди отвъд океана, които се 
оказват решаващи за пълно-
то господство на капита-
листическите отношения в 
целия свят. Капитализмът е 
система, изградена върху и 
поддържана от експлоатация, 
държавно насилие и класово 
разделение. Роден при специ-
фичните условия на разпада-
щия се феодализъм и завладя-
ването на света от европей-
ските империи, днес той все 
по-трудно може да претенди-
ра както за морална състоя-
телност, така и за икономи-
ческа ефективност. •

Никола Петканов

ИЗРАЕЛСКИ УЧЕНИ:

Събитията, описани в 
Библията, никога не са 
се случвали
Великите събития, описани 
в Библията, никога не са се 
случвали.

Това е заключението на изра-
елски учени, основаващо се на 
многогодишни разкопки. Сте-
ните на Йерихон не са унищо-
жени от свещеници със звука 
на техните тръби, защото 
просто ги е нямало там, каз-
ват учените. Ханаан, Обето-
ваната земя на израилтяните 
не е била заобиколена от сте-
ни, „стигащи до небето”, как-
то пише в Библията.

Ето защо героизмът на за-
воевателите, за които се 
твърди, че са се борили срещу 
превъзхождащите ги по сили 
ханаанци, е богословска рекон-
струкция, която не се основа-
ва на факти – твърди археоло-
гът Зеев Херцог, един от най-
известните археолози в уни-
верситета в Тел Авив.

На базата на всички резул-
тати от разкопките, по-голя-
мата част от учените в об-
ластта на археологията, на 
библейските изследвания и ис-
торията на еврейския народ, 
са на мнение, че събитията, 
описани в Библията, са леген-
ди, каквато например е леген-
дата за Ромул и Рем.

Професор Херцог казва: 
Тези разкопки ни доведоха до 
заключението, че израилтя-
ните никога не са били в Еги-
пет, никога не са скитали в 
пустинята, никога не са завла-
дявали земя, за да могат след 
това да я предадат на двана-
десетте племена. Нито едно 
от централните събития в 
историята на евреите не се 
потвърждава от това, което 
сме открили. В „Изход”, напри-
мер, може да става дума само 
за няколко семейства, чиято 
история е разширена и „на-
ционализирана по богословски 
причини”.

Такава наистина револю-
ционна гледна точка труд-
но се възприема от много 
хора. Най-трудна за разбира-
не е историята на Великото 
царство на Давид и Соломон, 
станало, според Писанието, 
най-висшата точка на поли-
тическата, военната и ико-
номическата мощ на народа 
на Израел. Според Книгата на 
царете, то се простирало от 
брега на Ефрат до Газа. Спо-
ред Херцог обаче това не от-
говаря на историческата ре-
алност.

Величието на царството 
на Давид и Соломон е епос, а 

не история. Може би най-ново-
то доказателство за това е, 
че ние така и не научихме как 
се е наричало то – казва Хер-
цог, – макар че Йерусалим це-
лият е разкопан.

Разкопките дават внуши-
телно количество материа-
ли, отнасящи се за периоди 
преди и след съществуване-
то на Обединеното царство 
на Давид и Соломон. Нищо не 
потвърждава съществува-
нето му, нито един чиреп и 
това не означава, че археоло-
зите са търсили на грешно-
то място. Те са открили мно-
жество свидетелства, че по 
времето на Давид и Соломон 
Йерусалим е бил неголямо се-
лище, в което не е имало нито 
централен храм, нито царски 
дворец.

Давид и Соломон са били 
властници в племенни кня-
жества, които са контроли-
рали малки райони: Давид – в 
Хеброн, а Соломон – в Йеруса-
лим. Едновременно с това, на 
хълмовете на Самария е въз-
никнала отделна държава. Из-
раел и Самария са били изна-
чално две отделни и понякога 
враждуващи царства. •

По материали от израелски и 
американски научни издания

МИТОЛОВЦИ

Блажени години, 
капитализмът 
беше млад
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Политическа или социална революция?
Другари работници!

„Да живее всеобщата 
стачка!” – този вик се разна-
ся сега от устата на руските 
революционери, стремящи се 
към събаряне на самодържави-
ето. В борбата с него се пус-
кат в ход всички средства. 
Самодържавието ще падне 
и на негово място ще заста-
не представителната власт. 
Многовековните страдания 
на руския народ ще се изку-
пят със свикване на „народ-
но” събрание, в което ще бъ-
дат представени най-вече 
всички експлоататорски сло-
еве на населението; това съ-
брание ще издаде за вас зако-
ни, които вече съзнателно ще 
бъдат прилагани с въоръже-
ната сила на държавата. Ру-
сия ще се приобщи към „сво-
бодните” западноевропейски 
страни – и народът ще по-
падне под робството, вече 
не на самодържавния деспот, 
а на истински силната буржо-
азия, която ще държи юздите 
на управлението в свои ръце. 
Под покривалото на провъз-
гласената „свобода” ще се уси-
ли експлоатацията, ще се уве-
личат бедите на народа, ще 
дойдат ново робство и нови 
страдания. Царуващата бур-
жоазия ще се изправи в целия 
си ръст и като паяк ще започ-
не да ви смуче, да пие вашата 

кръв… Тази същата буржоазия, 
която сега ви аплодира за ва-
шата борба със самодържа-
вието, за да отпразнува след 
това своята победа върху ва-
шите трупове…

Вас, другари, са ви приспа-
ли с мечтата, че изпращай-
ки „своите представители” в 
парламента, ще обезпечите 
защитата на вашите инте-
реси и малко по малко ще съз-
дадете такова мнозинство в 
парламента от своите пред-
ставители, което ще въведе 
социалистическия строй. Го-
ворят ви за необходимост-
та от политическа агитация, 
за това, че избирателната 
урна е главното и почти един-
ствено спасение за работни-
ка. В борбата между труда и 
капитала не ви зоват на ре-
волюционна борба: всеобща-
та стачка се отхвърля като 
средство в нея и за постига-
не на идеала; и ако пролета-
риатът в конституционни-
те страни, в непоносими ус-
ловия на живот прибегне към 
стачка мимо волята на свои-
те вождове, то последните 
пускат в ход всички усилия, за 
да прекратят стачката, да я 
вкарат в руслото на мирна-
та „борба” между труда и ка-
питала, в парламента, къде-
то красивите слова на един 
или друг талантлив оратор 

щели да окажат по-силно въз-
действие върху буржоазията, 
отколкото революционната 
сила на пролетариата. Дори 
в парламента да се приеме 
„благоприятен закон”, в живо-
та на работниците и в усло-
вията на труда нищо не ще се 
промени: влиянието на закона 
ще бъде или привидно, или про-
тивоположно на очакваното. 
Такива са всички „благоприят-
ни” закони. „Всеобщата стач-
ка е всеобща безсмислица” – 
казва западноевропейската 
социалдемокрация. Със скръс-
тени ръце на празни гърди 
там очакват щастливия миг 
на „натрупване” на социалис-
тическо мнозинство в парла-
мента.

Всеки революционен акт 
на пролетариата – от рево-
люционната стачка до ико-
номическия терор – се посре-
ща с пяна на устата от пар-
ламентарните социалисти, 
които са свикнали вече с мир-
ното сътрудничество в пар-
ламента с всички буржоазни 
партии до такава степен, че 
са готови да креснат в един 
глас с тях: бунт… въстание… 
грабеж! Самият процес на съз-
даване на мнозинството в 
парламента се точи до без-
крайност, докато стреме-
жът към социализъм издъхне 
в „борбата” за някакви „рефор-

ми”, поради което е наивно да 
се очаква каквото и да било 
от тези мирни социал-поли-
тици. Социалната революция 
ще настъпи въпреки тях и не 
е ваша работа, другари, да се 
намесвате в тази политиче-
ска авантюра. Във вашите 
ръце, работници, във ваша-
та борба между труда и ка-
питала – там е средството, 
от което се страхува бур-
жоазията и което ще ви до-
веде до победа. Това са рево-
люционната всеобща стачка 
и икономическият терор. Ва-
шата сила е в тези средства, 
в тях е и вашето освобожде-
ние. Само по този път ще зав-
ладеете всички обществени 
богатства, ще ги вземете в 
свои ръце, за да се организи-
рате в свободни комуни, къ-
дето няма да има нито гос-
подари, нито роби, никакви 

експлоататори и властници. 
Не е ваша работа, другари, 
да създавате нова власт или 
да сменяте старата – всич-
ки власти и началства са ед-
накво лоши. Винаги се борете 
с всички революционни сред-
ства против всяко буржоаз-
но общество, против всяка 
власт и насилие – само тога-
ва ще станете свободни, ще 
унищожите всяко робство. 
Когато рухне самодържави-
ето, няма да се появи свобо-
дата, докато вие самите не 
я извоювате в пряка револю-
ционна борба.

Да живее революционната 
генерална стачка! Да живее 
социалната революция!

Да живее анархокомуни-
змът!

АНАРХОКОМУНИСТИЧЕСКА 
ГРУПА „ИНТЕРНАЦИОНАЛ”
ПОЗИВ №1, април 1905 г.

ПОКАНА ЗА ДИСКУСИЯ

Въпрос към сътрудниците и 
читателите на Свободна мисъл
При затварянето на кръга на роботизацията – т. е. всички 
необходими за живота услуги и продукти се произвеждат от роботи, 
които се изработват от роботи, които се самовъзпроизвеждат – 
това е възможно и неизбежно според Норбърт Винер и една теорема 
от теорията на автоматизацията – какъв ще бъде смисълът на 
собствеността и на властта, т. е. какво могат да „спечелят” 
собствениците и властниците, освен ако не са обитатели на 
Карлуково или Бяла? •
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Последиците от Руската революция
На 1 февруари 1918 г. в прис-
танище Котор, Черна гора, 
въстават 6000 моряци от 42 
кораба на австро-унгарския 
военноморски флот. Към тях 
се присъединяват няколко хи-
ляди пристанищни работни-
ци. Исканията на корабните 
комитети: незабавно сключ-
ване на мир според предложе-
ните от Съветска Русия ус-
ловия, право на самоопределе-
ние на народите в империята, 
демократичен режим вместо 
монархия. Срещу въстаници-
те е хвърлена пехота, герман-
ски подводници заплашват 
разбунтувалите се крайцери 
с торпилиране. Бунтът е сма-
зан след три дни под команд-
ването на контраадмирал 
Миклош Хорти, по-късно дик-
татор на Унгария от 1920 до 
1944 г.

В началото на февруари Съ-
ветът на народните комиса-
ри (Совнарком, правителство-
то на болшевиките) на Съ-
ветска Русия приема декрет 
(постановление) за отделяне 
на Църквата от държавата.

На следващия ден са анули-
рани вътрешните и външни-
те дългове на Русия. След още 
два дни е обявена национали-
зация на търговския флот.

На 8 февруари болшевики-
те вземат властта в Киев, 
Украйна.

В градчето Брест-Литов-
ск пратеници на Украинската 
Рада (социалдемократическо-
то правителство на Украй-
на) подписват сепаративен 
мирен договор с Централни-
те сили, привличат кайзеро-
вата войска като съюзник 
против болшевиките и пече-
лят признаването на Украин-
ската народна република.

Почти веднага Лев Троцки 
заявява, че Русия прекратя-
ва войната срещу Германия и 
Австро-Унгария, с което под-
държа формулата си „нито 
мир, нито война” – опит за 
измъкване от тежките ус-
ловия, които Централните 
сили искат да наложат на Ру-
сия. Предвид практическата 
неспособност на руската ар-
мия да води бойни действия, 
формулата на Троцки не пече-
ли нищо.

Почти по същото вре-
ме Совнаркомът издава дек-
рет за създаване на Черве-
ния флот, но фактическото 
възстановяване на военно-
морските сили е още далеч. 
Основна организирана и въ-
оръжена сила в Балтийско 
море остават моряшките 
комитети на корабите към 
островната база Кронщат, 
именно те бранят Петрог-
рад чак до 1921 г., въпреки не-
съгласието на Кронщатския 

съвет с политиката на Сов-
наркома.

На 11 февруари казашки-
ят генерал Каледин, един от 
яростните реакционери от 
офицерството, се самоуби-
ва, след като не успява да под-
пали антиболшевишки бунт 
сред донските казаци.

На 14 февруари Русия въ-
вежда григорианския кален-
дар – 1918 г. продължава само 
352 дни.

На 16-и Литва обявява неза-
висимост.

На 18 февруари след улти-
матум започва настъпление 
на австро-германците по це-
лия фронт. Совнаркомът при-
ема условията на мира в но-
щта срещу 19 февруари, но на-
стъплението продължава. Си-
лите на австро-германците 
обаче се изчерпват, дори без 
да срещат сериозна съпроти-
ва, и на 23-ти те спират пред 
Нарва и Псков. По-късната съ-
ветска пропаганда представя 
това като резултат от „ге-
роичния отпор на новосъзда-
дената Червена армия” и лич-
на заслуга на Ленин.

На 19-и е приет закон за со-
циализация на земята, който 
узаконява вече осъществена-
та стихийна подялба на земи-
те на аристокрацията, дър-
жавата и църковните имоти. 
Показателно е как болшеви-

ките тълкуват термина „со-
циализация”, който по смисъл 
опонира както на привати-
зация, така и на национализа-
ция (одържавяване) – в декре-
та селскостопанските земи 
са обявени за „общонарод-
на държавна собственост” – 
вътрешно противоречива 
фраза, една от многото, чрез 
които съветската пропаган-
да (подплатена с репресии) ще 
успява да обърква критично-
то мислене на поданиците на 
болшевишката държава.

На 24-ти излиза декларация 
за независимост на Естония.

На 25 февруари в цяла Южна 
Англия, включително Лондон, 
са въведени купони за масло и 
месо.

На 26-и, под заплаха от гер-
манска бомбардировка, пре-
кратява своето съществу-
ване комуната „Съветска ре-
публика на моряците и стро-
ителите” на остров Нарген – 
един от множеството опи-
ти за създаване на анархично 
общество. След евакуацията 
на комунарите, един от лиде-
рите ґ, морякът Петричен-
ко, попада в Кронщат, къде-
то през март 1923-та е сред 
„подстрекателите” на Крон-
щатското антиболшевишко 
въстание.

Белогвардейската Добро-
волческа армия, още в процес 

на формиране, губи Ростов и 
Новочеркаск по течението 
на река Дон; срещу нея вою-
ват предимно местни отряди 
за народна самоотбрана, без 
съществена координация по-
между им. Доброволческите 
части са принудени да отстъ-
пят към Кубан. В последвалия 
„Леден поход” белогвардейска-
та армия се стопява почти 
наполовина – избягали, изгубе-
ни и заловени от партизани, 
измръзнали, покосени от боле-
сти и глад.

През февруари в Москва се 
провежда съвещание на „Про-
леткулт” (Пролетарски кул-
турно-просветителски орга-
низации), обединение на дру-
жества за просвета и твор-
ческа самодейност, основано 
през септември 1917-а и бързо 
станало масово. Тази народна 
инициатива е трън в очите на 
партийните вождове – нейна-
та забележителна и трагична 
история заслужава отделна 
статия. „Пролеткулт” оконча-
телно е разпуснат през 1932-
ра.

Така и вторият месец от 
1918-а отправя множество 
алармени сигнали към народа, 
че болшевишката практика 
все повече се разминава с бля-
новете за свобода, равенство 
и братство. •

Христо Николов

ТЕМА НА БРОЯ: НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД

РУСИЯ КЪМ ДЪНОТО
Наред с „последния аргумент 
на краля”, т. е. физическата 
сила, управляващият кръг в 
Русия с нарастващ размах 
и ентусиазъм използва във 
външната политика предпо-
следния довод – икономиката. 
Пристъпите на газов шан-
таж, търговските бойкоти и 
същевременно отчаяните оп-
ити да се купи чуждото при-
ятелство станаха практика 
през 2014 г., ескалираха през 
2015 г. и бяха заявени за поли-
тиката през 2016 г.

Ето как изглеждат параме-
трите на нашата икономика 
в световен мащаб. Уточня-
вам, че параметрите са из-
мерени не чрез т. нар. срав-
нителна покупателна способ-
ност, която е ласкателна за 
икономиката ни и се харесва 
на началството. Измерени са 
в долари според реалния об-
менен курс. Защото външни-
ят свят се интересува не от 
някакъв условен потенциал, а 
от този, който е базиран на 
пазарни показатели!

И така, през 2013 г. брут-
ният вътрешен продукт на 
Русия (БВП) (изчислен в дола-
ри по валутния курс) постиг-
на исторически максимум за 
цялата постсъветска ера – 
2,1 трилиона долара. (При 
своя минимум през 1999 г. 
той беше спаднал до 200 ми-
лиарда долара.) Успехът беше 

постигнат благодарение на 
високите цени на петрола с 
произтичащото от тях над-
ценяване на рублата и той 
беше впечатляващ. Тогава 
икономиката на Русия излезе 
на осмо място в света (след 
САЩ, Китай, Япония, Герма-
ния, Франция, Великобрита-
ния и Бразилия) и демонстри-
ра пред човечеството по-
тенциал, макар и не гигант-
ски като този на САЩ или Ки-
тай, но все пак доста внуши-
телен – 2,7 процента от све-
товния брутен продукт.

През 2014 г. БВП на Русия 
спадна до 1.9 трилиона дола-
ра (започна спадът в цените 
на петрола, както и на рубла-
та), но страната ни запази 
мястото си в първата десет-
ка на държавите с най-голяма 
икономика, макар че беше из-
преварена от Италия и Ин-
дия.

През 2015 г. БВП на Русия 
спадна до 1.2 трилиона дола-
ра, като страната пропусна 
пред себе си Канада, Южна Ко-
рея, Испания, Австралия и ве-
роятно Мексико.

За 2016 г. руският брутен 
продукт, при щастливо сте-
чение на обстоятелствата 
(ако средният курс на долара 
през годината е такъв, какъв-
то е в момента) вече ще на-
малее до около 1.1 трилиона 
долара.

Въпреки че картината из-
глежда доста по-добре, от-
колкото през 1999 г., разме-
рът на руската икономика 
сега е 15 пъти по-малък от 
този на американската, де-
сет пъти по-малък от този 
на китайската и три пъти – 
от японската. В бъдеше про-
порциите може да станат 
още по-неблагоприятни.

Впрочем, това беше само 
илюстрация. В световната 
икономика значението на дър-
жавите се определя не от обе-
ма на БВП сам по себе си, кой-
то има по-скоро психологиче-
ска роля. Определящи са други 
параметри, макар и свързани 
с БВП – обемите на вноса и из-
носа, ролята в световните 
процеси при създаването на 
добавена стойност, влияние-
то върху международната фи-
нансова система.

В международните финан-
си Русия никога не е била зна-
чим играч, за процесите на 
създаване на добавена стой-
ност ролята ґ също е незна-
чителна.

Практически само вносът 
и износът могат да се използ-
ват и се използват от руски-
те власти като икономиче-
ско оръжие.

Затваряйки руския пазар за 
чужди стоки, властите съв-
сем сериозно се надяват да 
принудят противниците си 

(САЩ, Европа, Украйна, Турция) 
да променят своята полити-
ка или поне да им нанесат не-
поправими щети. Същата цел 
си поставя Москва чрез отка-
за на доставки на горива или 
със заплахата за спиране на 
доставките. От друга стра-
на, чрез обещанията за ще-
дро снабдяване с газ и петрол 
се надяват да спечелят силни 
съюзници като Китай, също и 
Турция преди разрива в отно-
шенията през ноември.

Нека видим действител-
ността.

През благодатната 2013 г. 
стокообменът в Русия дос-
тигна 865 милиарда долара 
(2,4% от световния), а изно-
сът – 531 милиарда долара 
(1,9% от световния). Относи-
телната тежест на тези по-
казатели дори тогава беше 
умерена. По вноса на стоки 
Русия беше някъде в средата 
на втората десетка, прибли-
зително на нивото на Испа-
ния. По износ на стоки беше 
в края на първата – почти на 
нивото на Великобритания.

През 2015 г. заради спада 
в цените на горивата стоко-
обменът на Русия се понижи 
до малко над 500 милиарда 
долара (под 1,5% от светов-
ния). Това е нивото от 2006 г. 
Дори по обема на износа (над 
300 милиарда долара – 1,8% 
от общия в света) страна-

та се срина до края на вто-
рата десетка, до нивото на 
икономики като индийската, 
мексиканската и тайванска-
та. По отношение на вноса 
(под 200 милиарда долара – 
1,1% от световния) Русия се 
озова около средата на тре-
тата десетка на нивото на 
Полша, Тайланд и Малайзия.

Само при пълно неразбира-
не на реалността някой може 
да си въобрази, че с една де-
ветдесета от световния па-
зар и една шестдесета от 
световния износ има шанс да 
изплаши или още повече – да 
накаже – външния свят чрез 
затваряне на икономиката си.

Това не проработи дори в 
случая с Украйна, която далеч 
не е икономически силна стра-
на. Западът се отвори за тър-
говия с нея и доскорошната 
ґ зависимост от икономиче-
ските връзки с Русия вече поч-
ти не съществува.

Още по-малко може да раз-
чита на успех подобен под-
ход по отношение на големи-
те в световната търговия. 
За нито един от нейните ли-
дери – Китай, САЩ, Германия, 
Япония, Франция, Южна Ко-
рея – не е сред първата пети-
ца на най-важните икономиче-
ски партньори.

За Русия търговията с Ки-
тай е с най-голям обем. А за 
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ПОЛИТИКА НА КАМШИКА

Нови репресии 
срещу анархисти 
в Русия
На 23 януари по пътя към ле-
тище Пулково изчезва анархи-
стът Виктор Филинков, кой-
то е трябвало да се качи на 
редовен полет от Петербург 
до Киев в 20:00 часа. Съпруга-
та и приятелите му го тър-
сили по болници, обърнали се 
накрая към МВР и Федерална-
та служба за безопасност (на-
следник на КГБ) – навсякъде 
отричали, че знаят нещо за 
изчезналия.

На 25 януари обаче се изя-
снило, че именно областното 
подразделение на ФСБ е „хода-
тайствало” пред прокурату-
рата 27-годишният Филинков 
да бъде арестуван за два ме-
сеца заради подозрения в „чле-
нуване в терористична общ-
ност” по член 205 от НК на 
РФ. Арестът е извършен по 
нареждане на Дзержинския ра-
йонен съд на Петербург.

Почти едновременно с при-
знанието на властите, че те 
са задържали активиста, пра-
возащитници разпространя-
ват информация с подробнос-
ти за отвличането на Филин-
ков, както и сведения, че е бил 
изтезаван с електрошокова 
палка от следователите, за 
което правозащитниците 
имат доказателства. Арес-
тантът е бил подложен и на 

побой, заплашван е, че „ако 
ни се репчиш, ще домъкнем 
и жена ти тук чак от Киев”. 
След отказа да напише иска-
ните от него показания, аген-
ти на ФСБ му се заканили, че 
ще го хвърлят в килия с ту-
беркулозно болни затворници 
и там ще лежи поне няколко 
месеца, „докато ти дойде акъ-
ла в главата”.

В малките часове на 25 
януари (около 02:00 след полу-
нощ), полицията нахлува със 
заповед за обиск в наемана от 
неколцина антифашистки ак-
тивисти квартира; задържа-
ни са съквартирантите, кон-
фискувана е техника и лите-
ратура. Рано следобед арес-
туваните били освободени, 
но единият от тях, анархи-
стът Игор Шишкин, не се за-
върнал у дома, за което алар-
мира жена му чрез правоза-
щитничката Яна Теплицкая. 
Два дни по-късно Шишкин е до-
веден в съда със синини по ли-
цето, отчасти скрито под ка-
чулка и маска. Медицинско ос-
видетелстване му било раз-
решено едва след като подпи-
сал документ, че всички кон-
тузии получил, докато трени-
рал смесени бойни изкуства в 
местен клуб. •

По източници от интернет

Китай, с неговия стокообо-
рот от над 4 трилиона, тър-
говията с Москва е по-мало-
важна не само от тази със 
САЩ, Япония или Южна Корея, 
но и с Германия и Австралия.

От това следва, че дори 
газопроводът „Силата на Си-
бир” да бъде реализиран, това 
няма да направи Китай съ-
юзник и застъпник на Русия. 
Твърде скромни са мащабите 
на евентуалното сътрудни-
чество.

За Германия – вторият по 
значимост за Русия търгов-
ски партньор – е по-важна 
търговията с Франция, Хо-
ландия, Китай, Италия, Ве-
ликобритания и дори с Пол-
ша, която изпреварва както 
руския износ, така и руския 
внос в отношенията с гер-
манската страна.

Изобщо, за нито една от 
двадесетте най-силни иконо-
мики в света днес Русия не е 
търговски партньор №1.

Ако в някоя сфера на меж-
дународната политика про-

валът на Кремъл вече се 
е състоял напълно, това 
е икономическата война с 
външния свят през 2014 г. и 
2015 г. На този фронт бяха 
изгубени всички сражения. 
Друго не може и да се очаква 
от държава, чиято икономи-
ка е съизмерима с мексикан-
ската. Уроците обаче не са 
научени. Изтощената руска 
икономика отново и отново 
ще бъде изложена на удари-
те на по-силните. •

Сергей Шелин
www.rosbalt.ru

ТЕМА НА БРОЯ: НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД

РУСИЯ КЪМ ДЪНОТО
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БВП (млрд. долара) 2016 г. 2015 г.

1. САЩ 19 377 18 562

2. Китай 12 362 11 392

3. Япония 5 106 4 730

4. Германия 3 619 3 495

5. Обединено кралство 2 610 2 650

6. Франция 2 570 2 488

7. Индия 2 458 2 251

8. Бразилия 1 954 1 770

9. Италия 1 895 1 852

10. Канада 1 627 1 532

11. Южна Корея 1 521 1 404

12. Австралия 1 344 1 257

13. Испания 1 303 1 252

14. Мексико 1 124 1 064

15. Русия 1 100 1 268

ФАНТАСТИЧНА АНАРХИЯ ИЛИ АНАРХИЧНА ФАНТАСТИКА

В памет на Урсула Ле Гуин
Писателката почина на 22 
януари, на 88 години.

Тя бе от малкото творци 
от научната фантастика, 
които представяха в худо-
жествени произведения бъде-
ще, основано върху принципи-
те на анархизма. Фантасти-
ката е преди всичко мисловен 
футурологичен експеримент, 
опит за надникване в утреш-
ния ден. Надниквайки обаче, 
ние провокираме историята 
да се затъркаля към онова, кое-
то най-силно, най-страстно 
мечтаем – стига да сме пове-
че хора, стига мечтите ни за 
светли, без ирония, бъднини, 
да не се изгубват в масовия 
поток черногледство, апока-
липтика, повтаряне на днеш-
ните безобразия, но на фона 
на по-напреднала техника, из 
космически простори и на дру-
ги планети.

Урсула бе водач именно на 
онези мечтатели, оптимис-
тичните, късащите окови-
те на закостенялото мисле-
не, отказващите да призна-
ят насилническите образци за 
„присъщо на човешката приро-
да”; уверените, че бъдещето е 
именно отрицание на грозни-
те страни на миналото, а не 
негово повтаряне на по-висо-
ко ниво. И макар че значител-
на част от произведенията на 
научната фантастика все пак 
пряко или по заобиколен начин 

възпяват „прогреса”, включи-
телно социалния, малцина от 
тях категорично посочват за 
какъв именно прогрес става 
дума, подминават точните 
му параметри, предпочитат 
да нарисуват със слова образи 
на „очовечен” капитализъм при 
„блага държава” като връх на 
стремежа на човечеството.

Урсула чупеше всички „тра-
диционни” представи, провоки-
раше ума да различава истин-
ски шокиращото от „шокира-
щото”, да отделя важното от 
плявата – с романи като „Лява-
та ръка на мрака” (извънземна, 
но човешка раса от двуполови 
същества, нещо „скандално” 
според консерваторите, кои-
то превъзнасят формите и 
не ценят съдържанието), „Све-
тът се нарича дъбрава” (за си-
лата на ненасилието и грани-
ците на търпението), пореди-
цата „Землемория” (в опаковка-
та на фентъзи – за силата на 
вярно употребените думи, за 
бремето на надарените и от-
говорността им към околни-
те, отново за насилието и за 
възмездието, което може да 
настъпи по неочакван, немис-
лим начин) и много други про-
изведения – общо 20 романа и 
над 100 разказа.

Особен интерес сред анар-
хистите предизвика творба-
та ґ, преведена у нас под за-
главието „Освободеният” („Ли-

шеният” в буквален превод). 
Макар че според мен в този 
роман авторката не сполучи 
с изобразяването на същинско 
анархично общество – при нея 
се получи по-скоро троцкист-
ка утопия, – горещо препоръч-
вам прочитане и препрочита-
не на тази книга –богата тра-
пеза за размисъл, с много поу-
ки.

Не съвсем съгласен с моя-
та оценка на „Освободеният” е 
Михаил Шрайбман, московски 
другар, чиито материали „СМ” 
е публикувал. В статията си 
„Анархизмът в творчество-
то на Урсула Ле Гуин” от 25 
януари на сайта avtonom.org 
Михаил пише:

Творчеството на Ле Гуин 
е цял континент, заслужава 
множество дисертации… Урсу-
ла е автор на забележителни 
утопии и антиутопии. По ней-
ните собствени думи, това 
са опити за „археология на бъ-
дещето”… За разлика от мно-
зина други писатели, при нея 
утопичните и антиутопични-
те конструкции причудливо се 
преплитат. За цялото ґ твор-
чество е характерна неедно-
значност, игра на светлини и 
сенки. Тя не крие симпатиите 
си към учението на Лао Дзъ и 
мирогледа на даоистите…

…романът „Освободеният” 
показва един двоен свят – зе-
меподобната планета Урас и 

масивният ґ, беден на ресур-
си спътник Анарес… На пръв 
поглед въплътената анархиче-
ска утопия на Анарес проти-
востои на капиталистическа-
та антиутопия, властваща 
на Урас. Реалността на романа 
обаче е по-сложна.

Съвременните анархисти 
често престават да разсъж-
дават критично, щом съзрат 
нещо, повърхностно подобно 
на идеала им… Това е самоза-
блуда, следствие от копнежа 
да открият нейде в света ни 
рая – но раят не съществува, 
той чака тепърва да бъде из-
граден.

Именно това е Анарес – са-
мозаблудата на последовате-
лите на Одо, че са построи-
ли съвършенството. Под по-
върхността на общите събра-
ния, братски комуни и напълно 
честни референдуми се крие 
тъжна реалност. Анарес се е 
превърнал в планета-каторга, 
на която са изселени револю-
ционерите (както на Земята – 
в Сибир). Повечето от анаре-
сианците са заети да добиват 
руда, предназначена за износ 
на Урас, където са високотех-
нологичните производства. 
Без доставки на машини от 
Урас колонията Анарес би заги-
нала… Реално „луната на свобо-
дата” е управлявана от скри-
та бюрократична група, която 
даже при проблеми с реколта-

та и разразил се глад натиска 
колонистите да продължават 
да работят за износа на суро-
вини, а в същото време е огра-
ничила общуването с „прокле-
тите капиталисти”…

Вместо общество на свобо-
да, Анарес е самоуправляващ 
се затвор, от който са облаго-
детелствани привилегирова-
ните класи в Айо…

…Романът поставя повече 
въпроси, отколкото дава от-
говори. Сериозна грешка е при 
четенето му да виждаме само 
едната от страните на двой-
ния свят Урас-Анарес, да ги ме-
рим „кой е по-добрият”, защо-
то нито един не е, различават 
се по формите лицемерие и 
похватите на потисничест-
во… Впрочем, истински анар-
хична утопия от Ле Гуин е забе-
лежителната ґ и дълбока кни-
га „Вечното завръщане у дома” 
(Always Coming Home), но за нея 
ще разкажа друг път.

Може би Михаил е прав и 
аз съм оценил едностранчиво 
„Освободеният”, именно зато-
ва препоръчвам препрочитане 
и размишляване, включително 
на себе си.

Все пак Урсула не ни е из-
оставила – тя ще ни говори 
и буди с книгите си. Просто 
няма да има нови. Ще ги пишем 
ние – с думи, а дано и с дела.

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

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

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

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

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

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

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

1. Иван Д. Иванов, Стара Загора 100 лв
2. Костадин Зяпков, Пазарджик 20 лв
3. Христо Христов, Разград 20 лв
4. Неизвестен извършител 400 лв
5. Читател, София 100 лв
6. Михаела Танева, София 20 лв
7. Александър Наков, Перник 20 лв
8. Екатерина и Райна Йосифови, София 50 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 01.02.1931 г. в Хасково излиза брой 

1 на бюлетина на земеделската анар-

хосиндикална конфедерация „Власов-

ден”.

•  На 05.02.1894 г. в Париж е гилотини-

ран анархистът Огюст Ваян, хвър-

лил бомба по време на заседание на 

френския Парламент.

•  На 06.02.1878 г. революционерката 

Вера Засулич извършва неуспешно 

покушение срещу генерал Трепов, на-

чалник на Охранката.

•  На 07.02.1942 г. в съветския ГУЛАГ е 

убит българският анархист Желю 

Грозев Тилев.

•  На 08.02.1921 г. в град Дмитров уми-

ра теоретикът на анархизма Пьотр 

Кропоткин.

•  На 09.02.1618 г. италианецът Вивиан 

е осъден да бъде изгорен жив като 

„безвластник”.

•  На 10.02.2005 г. в София след дълго 

боледуване умира анархосиндикалис-

тът Никола Младенов, дългогоди-

шен политически затворник  при мо-

нархическия и болшевишкия режим, 

участник в испанската гражданска 

война 1936-1939 г.

•  На 11.02.1991 г. в София умира анархи-

стът Идаки Христов, концлагерист 

от Богданов дол и Белене.

•  На 13.02.1893 г. в село Бобошево е 

роден анархистът Александър Са-

пунджиев, деец на ФАБ, редактор и 

публицист.

• На 14.02.1894 г. в Ямбол е роден анар-

хистът Георги Василев Шейтанов, 

поет и публицист.

•  На 15.02.1907 г. в София под редакция-

та на Михаил Герджиков излиза брой 

1 на анархистическия вестник „Сво-

бодно общество”.

•  На 16.02.1844 г. в Лондон е роден 

анархистът Джеймс Гийом, деец на 

Първия Интернационал, историк.

•  На 16.02.1901 г. в Хасково е роден 

анархистът Делчо Василев Демирев, 

писател, поет и публицист.

•  На 19.02.1873 г. край София е обесен 

Васил Левски.

•  На 18.02.1924 г. на улица „Доростол” в  

София, след седемчасово сражение с 

полицията, загиват анархистите Ге-

орги Лазаров Георгиев и Иван Дими-

тров Минчев.

•  На 20.02.1931 г. във Франция умира 

анархистът Димитър Бълхов, орга-

низатор на Килифаревската анар-

хистка чета (1923-1925).

•  На 21.02.1974 г. умира писателят и 

поет Лальо Маринов (Ламар), поет, 

хуморист и сътрудник на анархист-

ки издания.

•  На 23.02.1924 г. в София, под редакци-

ята на Кирил Радев, излиза брой 1 на 

анархистическия вестник „Зов”.

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2018 СВОБОДНА  МИСЪЛ

САМООБСЛУЖВАНЕ

Магазин без продавачи
След четиригодишна подгот-
вителна работа и една годи-
на тестове първият магазин 
в света без касиери и без про-
давачи е отворил врати в Си-
атъл, САЩ. Супермаркетът 
Amazon Go е дело на компани-
ята Амазон и откриването му 
може изцяло да преобрази на-
чина на пазаруване в бъдеще.

Как се пазарува?

Магазинът се простира на 
167 квадратни метра и се на-
мира в офисна сграда на Ама-
зон. За да пазарува, клиентът 
сканира със смартфон при-
ложение Amazon Go и минава 
през турникетна система на 
входа. Купувачът може да на-
мери в магазина готова хра-
на, както и избрани продукти. 
Докато избира продуктите – 
хляб, сандвичи, салати, напит-
ки, месо, сирене и т. н., – сис-
тема от хиляди камери и сен-
зори следи какво взима всеки 
един от рафтовете.

Само в отдела за вино и 
бира служител проверява лич-
ната карта на клиента дали 
има навършените години за 
покупка на алкохол.

Всеки път, когато бъде взе-
та дадена стока, сензорите 
на рафтовете я отчитат и 
добавят към сметката. Ако 
след колебание даден артикул 
бива върнат на място, то це-
ната му веднага се изважда 
от общата сума.

Накрая на пазаруването 
няма нито каси, нито опаш-
ки. Клиентите са взели това, 
от което се нуждаят, и прос-
то излизат от магазина. Кога-
то клиентът напусне магази-
на със стоката, стойността 
ґ се удържа от съответната 
му сметка в Амазон, която е 
регистрирана предварително. 
Като се изключи процесът на 
излизане и плащане, останала-
та част от магазина е като 
познатите ни магазини. Ама-
зон дори е сложил отпечата-
ни етикети с цени на стоките 
като в традиционните физи-
чески магазини. За хранител-
ните магазини отварянето на 
Amazon Go вещае нови евенту-
ални сътресения, предизвика-
ни от най-големия търговец на 
дребно в света, който наско-
ро купува веригата магазини 
за биохрани Whole Foods срещу 
13,7 милиарда долара.

Дългите опашки често от-
казват купувачите и компани-
ята, която измисли как да пре-
махне времето за чакане, ще 
направи почти революция. На-
ред с това ще има и масови съ-
кращения на касиери от вери-
гите. Амазон смята, че такъв 
магазин ще бъде по-ефекти-
вен от традиционните и ще 
привлече клиентите заради 
по-лесното и бързо обслужва-
не. Не всички обаче приемат с 
ентусиазъм роботизирането 
на сектора. Три и половина ми-
лиона касиери има само в Съе-
динените щати. Подобна пъл-
на автоматизация заплашва 
работните им места.

В замяна на това, при лик-
видиране на капитала и на на-
емния труд, заедно с „пазар-
ното стопанство”, стоките, 
парите и покупко-продажби-
те, подобна организация ще 
улесни във висша степен раз-
пределението и снабдяване-
то с продукти при една кому-
нистическа икономика, къде-
то трудът е свободен, добро-
волен и всеки получава от об-
щите блага според нуждите 
си. •

Георги Константинов
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Срещи с ветерани
Бях написал в предишен брой 
на вестника, че двамата с Лъ-
чезар Кръстев гостувахме и 
разговаряхме на няколко пъти 
(през 2015 и 2016 години) със 
Стефан Попов от Пловдив. 
Останахме доволни от видя-
ното и чутото от стария ве-
теран на анархистическото 
движение, но най-вече от удо-
влетворението на бай Сте-
фан, че още има с какво да е 
полезен за него. Той се моби-
лизира и написа свои спомени, 
които се надявам, че с помо-
щта на дъщеря му Марияна и 
с нашето съдействие ще бъ-
дат издадени в брошура. На-
пусна ни на 92-годишна въз-
раст. Роден е на 10.6.1925 г. в 
с. Конуш, Хасковско, почина в 
Пловдив на 10.8.2017 г.

С Лъчо решихме да продъл-
жим срещите през 2017 годи-
на с други ветерани. На 7 юни 
потеглихме от Пазарджик за 
Стара Загора и Казанлък. Пър-
вата ни сбирка беше уговоре-
на по телефона – с Кольо Гър-
нев в с. Богомилово, на няколко 
километра преди Стара Заго-
ра. Спомних си за първия път, 
когато го търсих. Попитах в 
едно кафене къде живее Кольо 
Гърнев – анархистът. Топла 
усмивка озари лицето на един 
от седналите мъже. Обясни 
ми как да намеря къщата и му 
изпрати поздрави. При втора-
та ни среща бай Кольо ми раз-
каза, че Христо Колев – Голе-
мия му поръчал да си напише 
спомените. Даде ми ги, подре-
дени в книжка – самиздат.

Може би е добре да изда-
дем спомените на тези хора 
в обща книга.

В Богомилово разговаряхме 
на двора. Може би го смути 
присъствието на непознат. 
В началото беше въздържан, 
разказа ни как е пострадал 
и трудно вижда, но малко по 
малко се отпусна и ни обеща, 
че ще подготви снимки, пис-
ма и още спомени за следваща 
среща.

За съжаление разбрахме, 
че е починал на 29.9.2017 г. на 
93-годишна възраст.

Кольо Иванов Гърнев е ро-
ден на 2.8.1924 г. в с. Елхово, 
Старозагорско. Кога и под чие 
влияние е станал анархист 
не разбрах, но на 21.11.1947 г. 
го арестуват, заедно с брат 
му. Наричат го Кольо Курназа. 
И започва жестоката одисея: 
Куциян, Богданов дол, Белене 
до 7.9.1953 г.

След Богомилово отидо-
хме в с. Коларово, също близо 
до Стара Загора. Попитах за 
Иван Димитров – не се сети-
ха. Посещавал го бях и преди, 
но бях забравил адреса. Като 
им казах, че е анархист, лежал 
по лагерите, реагираха с при-
ятно „А, така кажи” и посочи-
ха къщата.

Бай Иван ни посрещна с ус-
мивка. Беше се подготвил. За-
почна да изважда писма, вест-
ници, снимки, написани от 
него отделни спомени, разказ-
ваше, ние записвахме – неза-
бравима среща!

Винаги съм се чудил какво 
ги държи тези изстрадали по 
затвори и лагери хора, стиг-
нали и подминали 90-те, но за-
пазили бистрия си ум и чист 
поглед.

Иван Димитров Иванов е 
роден на 27.10.1928 г. в с. Ко-
ларово. Тази година е юбиляр.

Девети септември го свар-
ва в гимназията в Стара Заго-
ра. Ето какво пише той: „…но-
вите убийци убиваха стари-
те такива, стана една бърко-
тия. Някои от големите уче-
ници се обявиха за комунисти, 
заеха поза на победители, за-
почнаха уволнения на учите-
ли-фашисти, появиха се учени-
ци с други разбирания – анар-
хисти”.

Започва да чете анархис-
тическа литература и под 
влиянието на Цвятко Георги-
ев Тенев прегръща анархизма.

На 16.12.1948 г. 20-годиш-
ният враг на народа е изпра-
тен, заедно с 600 други анар-
хисти, в концлагера „Богданов 
дол”, после в Белене до 1950 
година, когато освобождават 
всички неслужили младежи. 
Каза ми, че е гостувал на че-
пинските анархисти и у нас в 
Ракитово.

През 1962 година е арес-
туван като член на подрив-
на група и осъден на 10 годи-
ни затвор. След обща амнис-
тия е освободен през 1964 го-
дина. По това време в същия 
затвор е излежавал присъда и 
известният арх. Чинков, осъ-
ден за измисляне и разказване 
на вицове. Двамата са общу-
вали.

Съпруга на бай Иван е дъ-
щерята на Цвятко Георгиев – 
Анета. Имат една дъщеря – 
Цветана.

Тръгнахме си, изпълнени с 
възхищение от бистрата ми-
съл и съхранената памет на 
бай Иван, благодарни и окри-
лени.

След два месеца ни се оба-
ди, че има още какво да ни 
каже и даде. Лъчо тръгна вед-
нага.

След Коларово следваше Ка-
занлък. Там, по предварителна 
уговорка, щяхме да се срещ-
нем с дъщерите на две от 
знаковите фигури на българ-
ското анархистическо движе-
ние: Горяна Христова Несто-
рова и Свобода Ганчова Дамя-
нова. Двете ги бях виждал при 
откриването на паметната 
плоча на Христо Несторов в 
с. Габарево, но не се познава-
хме. Доста добре познавах 
Ганчо Дамянов и много бях слу-
шал за Ицата.

Очарован съм от срещата 
с Горяна. Тази жена, получила 
инсулт, но запазила и дух, и 
чувство за хумор, и жива па-
мет. Личи, че в кръвта ґ се 
движат гените на легендар-
ния ґ баща.

Христо Димитров Нес-
торов е роден на 3.3.1903 г. 
в село Габарево, Казанлъшко. 
Става анархист като ученик. 
След 9 юни 1923 г. минава в не-
легалност. Участва в анархис-
тическа бойна група в София. 
През май 1925 г. е арестуван 
в Казанлък, но избягва. През 
1927 г. хвърля бомба по амери-
канското посолство в знак на 
отмъщение за екзекуцията на 
Сако и Ванцети. Арестуван е 
в началото на 1928 г. и осъден 
на доживотен затвор. След 
12 години затвор е помилван 
през януари 1940 г., а есен-
та пак е нелегален. Командир 
е на Тъженския партизански 
отряд. Болшевиките го при-
нуждават да напусне отряда 
и в месеците до 9.9.1944 г. се 
крие и от фашистите, и от 
болшевиките.

Емигрира във Франция.
Бях 12-годишен и си спом-

ням много добре, когато се чу, 
че Христо Несторов, заедно с 
още трима души, са спуснати 
с парашути в Средна гора. На 
23 март 1954 г. стотици вой-
ници, милиционери и добро-
волци партийни членове ги об-
кръжават. Христо, известен 
още като Ицата, Щако, Стра-
хил, Богдан, е убит.

Обещахме на Горяна, че пак 
ще я посетим и отидохме на 
площада за новата среща.

Свобода беше по-въздър-
жана. Каза ни, че архивът на 
баща ґ е в много кашони, кои-
то не са подредени. Разбрах-
ме се да ни се обади, когато 
ги подреди, отделяйки семей-
ните и есперантистките от 
анархистическите.

По време на беседата ни ґ 
позвъни телефонът. Тя пого-
вори и ни каза, че този, с ко-
гото говори, е интересен за 
нас – Димитър Желязков Пе-
тков от с. Бяло поле, Старо-
загорско.

Няколко месеца по-късно 
точно той ни съобщи за голя-
ма изненада и огромно съжале-
ние, че Свобода е починала.

Все още не намирам био-
графични данни за Ганчо Дамя-
нов. Помня, че той беше орга-
низатор на Възстановител-
ната конференция на Федера-
цията на анархистите, коя-
то се проведе през месец май 

1990 г. в Казанлък. Организа-
цията беше безупречна. Чувал 
съм от много стари анархи-
сти да се учудват, че бай Ган-
чо е останал вегетарианец 
през страшните години в Бе-
лене и да се възхищават на во-
лята му.

На следващия ден поте-
глихме за Бяло поле, община 
Опан, Старозагорска област.

На центъра на селото ни 
чакаше Димитър, синът на 
друг ветеран на движението 
ни – Желязко Радев Петков, 
а в къщата ни чакаха бай Же-
лязко и внучката му. Първо до-
бре ни нагостиха и после за-
почнаха разговорите. Бай Же-
лязко питаше и говореше, по-

добно на предишните вете-
рани, с бистрия си ум, свежа 
памет и добро слово.

Роден е на 17.11.1923 г. в 
същото село. Там завършва 
основното си образование. 
Анархист е от 1944 г. Ор-
ганизира група от 20 души, 
анархисти – всички от Бяло 
поле. Групата просъществу-
ва до 1951 г. През 1951 г. ДС 
започва да ги привиква. Шест 
души решават да емигрират 
в Югославия и оттам – във 
Франция. На 8.4.1951 г. са за-
ловени в Ихтиманския бал-
кан, като двама от тях (Въл-
чо Ганев и Ангел Танев) са уби-
ти. Двама от тях (Желязко и 
Христо Ганев) ги съдят. Же-
лязко е осъден на 10 години 
затвор. Изпратен е в Шумен-
ския затвор, а през 1953 г. 
в Белене, където остава до 
1956 г., когато е освободен.

Скоро след освобождаване-
то му, по време на Унгарски-
те събития, пак е арестуван 
и изпратен пак в Белене до 
1959 г.

С жена си Господинка, оже-
нени през 1943 г., имат син 
Димитър, който живее заед-
но с дъщеря си и с бай Желяз-
ко.

Желязко Петков е редо-
вен читател и помощник със 
средства на вестник „Сво-
бодна мисъл”.

На връщане за Пазарджик 
посетихме д-р Николай Кан-
тарев, син на д-р Константин 
Кантарев, една от най-значи-
мите фигури на българското 
анархистическо движение. 
Николай ни даде части от ар-
хива на баща си, които, за го-
ляма радост на Лъчо, запъл-
ват някои неясноти от био-
графията на Васил Икономов, 
за когото Лъчезар подготвя 
книга.

Ако някой от читатели-
те на вестника иска да нау-
чи повече за д-р Константин 
Кантарев, може да се снаб-
ди с неговата последна книга 
„Един безвластник в лапите 
на властта”.

Срещите ни с ветерани на 
движението или с техни близ-
ки ще продължат. •

Костадин Зяпков


