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ТЕМА НА БРОЯ:

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от 
борсата

Мегданчето в махалата су-
трин вече бързо опустява – 
лято е. Народонаселението е 
хванало ангажименти и бърза 
да превари обедните дъждо-
ве, за да посвърши работа и 
да прибере по някой омачкан 
лев. Сбирките на „борсата” 
станаха вечерни и то ако ва-
лежите не се проточват.

Приказваме си за обек-
тите, за капризите на ви-
ладжиите, които са ни наели, 
псуваме градушките – откак-
то „демокрацията” и „пазар-
ната икономика” бастисаха 
противоградните ракетни 
площадки, тая напаст опус-
тошава градините, не всяко-
га опънатите отгоре мрежи 
спасяват посаденото пока-
рало.

Освен бачкане по вилни-
те имоти и човъркането в 
собствените си дворове, 
сега у нас е цъфтежът на ли-
пите – настъпва малко по-

късно заради надморската 
височина на махалата. Берем 
та се късаме – напипахме из-
годен изкупвач, няма да кажа 
кой, за да не си плюем в кла-
денеца, от който пием. Сли-
заме и до близките жп гари, 
където липите са като бао-
бабите, дето плашеха Мал-
кия принц, но там само сми-
таме падналия прашец, дока-
то минаващи „бели граждани” 
ни гледат нацупено, а после 
пускат по фейсбуците сним-
ки с коментари „ей, тия ман-
гали пак се уредиха!” и „ха пий-
те после купешки липов чай!”.

Отзад-напред: първо, сме-
теното не отива за чай, а 
за ароматизиране на сапун. 
Второ, щом толкоз сме се 
били уредили – елате и вие да 
метете и събирате де! Кило 
прашец (и то прашец, не прах 
от асфалта и плочките на 
тротоара, смесен с фасове 

» » » продължава на страница 2

» » » продължава на страница 2

РУСИЯ

Буря в чаша водка

У нас, в нечистата и несвята 
република България, меропри-
ятието вече мина и възрас-
тта за пенсиониране пълзи 
нагоре – достатъчно бавно, 
така че да се постигне ефек-
тът на сваряване на жива 
жаба, без тя да се усети и да 
се спаси с един скок вън от 
тенджерата на котлона.

Руснаците обаче, облъчва-
ни от държавната си пропа-
ганда, че вървят по „различен” 
път, останаха смаяни от вне-
запното решение по „дълго 
отлаганата, наболяла пенси-
онна реформа”. За тях вдига-
нето се оказа рязко – за мъже-
те, от сегашните 60 години 
до 2028-а ще станат 65; за 
жените, от сегашните 55 до 
2034-та ще скочат на 63.

Впрочем, тепърва ще ви-
дим дали недоволството ще 
излезе извън сурово модери-
раните интернет форуми, 
извън традиционното място 

КАКВО ЩЕ НИ ДАДЕШ…

Историята ни учи, че 
нищо не научаваме

Настъпи ли 2 юни, чуя ли сире-
ните, винаги ме хваща яд. Хва-
ща ме яд и когато видя порт-
рет на Ботев или друг досто-
ен революционер, закачен в 

офис на решил да изтъква па-
триотизма си чорбаджия или 
кабинет на чиновник – порт-
ретът при такива персонажи 
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и боклуци, хвърляни от същи-
те бели граждани) – 1 лев при 
изкупвача. Прилично голям чу-
вал събира шест килограма. 
Направо милионери ставаме, 
нали?

А от липите, под които 
няма паваж или асфалт – нъц-
ки прашец и окапал цвят.

Дъждът призовава за жи-
вот и гъбите. Обратно на 
мнението на журналисти-
те, за гъби се ходи не само 
в дни на избори. Носим си ос-
три ножчета с хитро изпиле-
но острие, за да не унищожа-
ваме мицела – точно напре-
ки постъпват идещите от 
града „гъбари”. Не им пука, че 
догодина на същото място 
гъби със скенер не ще откри-
еш.

Същата беля с билките, 
особено по Еньовден. Втурва 
се една орда жадни за здраво-
словен живот градски обита-
тели – и по околните полянки 
все едно диви прасета са вил-
нели. Късат с две ръце! Ние 
пък билките ги режем с ножи-
ца, специална, за нищо друго 
не се използва, макар това 
да е суеверие де. И не тъп-
чем „реколтата” в найлонови 
торби от храмовете „Била” и 

„Лидъл” – правим си торбички 
от амбалажна хартия.

Между другото, в такива 
книжни пликове държим и тю-
тюна, дето не е за продан, а 
за наша си консумация – за да 
не мухляса. А при маниаците 
за „биоживот” и след вдигна-
ла се роса билките се спар-
ват в найлона (добре де, поли-
етилена) – и пак мухлясват. 
Отишло си е растението 
нахалост, за едното нищо. 
Ама на маниаците не им дре-
ме, защото са направили кра-
сиви (според представите 
им за красивост) снимки на 
стръкчетата билки и са ги 
качили в интернета за фукня. 
После пак си купуват билки 
от престижни магазинчета.

Та така – в момента сме 
на тая вълна, хербарийна. И 
него вечер се смаях, когато 
отидох да пийна една бира 
на лаф с комшиите, а вместо 
приказки за виладжии и за на-
браната липа, чух страстно 
обсъждане… на извънземни!

Е това у нашата махала 
още не беше се случвало!

Приближавам се до огни-
щето на бурната дискусия. 
Ръгам с лакът един от киби-
ците по периметъра на се-
дянката – да ме информира 
за предисторията. Той бър-

зешком и полугласно ми обяс-
нява, че една от тайфите – 
женоря, чавета и един кьопчо 
на моя възраст – плъзнали по 
баирите за липа, се върнали 
бледи и стреснати. От що? 
Ами били видели пришълци 
от друга галактика.

Абе, мамка му стара, га на-
учихте за други галактики 
бре, братя ромале?! Ах тая 
телевизия, ах тоя интер-
нет…

Взирам се с амортизирани-
те си зъркели в контактьори-
те с извънземния разум. Кьо-
пчото вече е фиркан и кога-
то се опитва нещо да каже, 
една от жените го цапва да 
млъкне и да си пие мастика-
та. Явно са му сърдити, че не 
е бил мъж да изпъди пришъл-
ците. Все едно не го знаят, 
че е кьопчо. Не сакат, прос-
то несръчен. Никой не го иска 
в бригада за работа, затова 
го пращат с жените да им 
помага с каквото може. А не 
може кой знае какво. Макар 
че те някак успяват да из-
копчат от него някаква пол-
за, наистина не знам как, ама 
жена, особено циганка, е май-
сторка да извади и капката 
мед от бурето с помия.

Виждам – още са бледи и 
стреснати. Освен кьопчо-

то – мастиката го е напра-
вила червендалест. Гласове-
те им потрепват от време 
на време.

Историята е проста – из-
лезли на една висока поляна, 
от нея цяло Софийско поле се 
вижда между другото – като 
на длан. Мястото е слънчево 
и въпреки надморската ви-
сочина, там липите цъфват 
скоро след софийските. Из-
лезли изпод тежките корони 
на борове, от полумрак, при-
мижавали на открито. И не 
щеш ли – насреща им летяща 
чиния. Бръмчи и святка. Голя-
ма!

Не му мислели – беж да ги 
няма. Една торба липов цвят, 
набран по пътя, се разсипала. 
Една кошница с гъби остана-
ла за плячка на извънземни-
те, а още две се поопразни-
ли от лудото тичане. И баба 
Цвета си изгубила лулата 
с табакерата тютюн. Май 
още някакви загуби бяха от-
четени и оплакани, но поне-
же ги изреждаха хорово, не ги 
разбрах.

Мда. Преди някак ми беше 
по-лесно да се присмивам на 
страхове от таласъми и уро-
ки. А тук – летяща чиния, бие 
към научен феномен. Затруд-
нен съм.

Групата избягали от из-
вънземните вече няма какво 
да добави към разказа, ама 
още им се говори, още им се 
седи в центъра на внимание-
то. И почват да се повта-
рят, привнасяйки към факти-
те своите представи какво 
ли щеше да им се случи, ако 
летящата чиния беше ги ос-
ветила с онзи лъч като от 
филмите.

Взема да става драматич-
но. И вокалните децибели 
растат. Само писъци като 
на погребение ни липсват. 
Намесвам се:

– Сабринке! Я ми нарису-
вай чинията на извънземни-
те, моме!

Сабрие е кротко девойче 
с лека и точна ръчица. Неу-
морно навивам баща ґ да не 
я омъжва, а да я остави да из-
кара гимназията и да я прати 
после в Художествената ака-
демия – при все че нямам до-
бро мнение за образовател-
ната система, но нека моми-
чето има шанс да се измък-
не от орисията да робува на 
съпруг пияница и да работи 
като чистачка.

Гледам нарисуваното вър-
ху амбалажната хартия, с 
която е постлана макарата 

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от борсата
» » » продължава от страница 1

» » » продължава на страница 3

за „бунтовни речи” – у дома 
в кухнята, извън приятелски 
кръг, в който човек пак вни-
мава дали някой от прияте-
лите не припечелва с доноси.

Пенсията като явление е 
нож с две остриета. От една 
страна – уж социална при-
добивка, възможност да не 
блъскаме до гроб като осъ-
дени на доживотна каторга. 
От друга – пенсията е сред-
ство за контрол над населе-
нието, и то над онази част, 
която вече не е млада, но още 
не остаряла до физическо и 
умствено безсилие да проме-
ни нещо в обществения жи-
вот. Затова Бисмарк, който 
въвел пенсионната система 
в Германия, е казвал, че из-
дръжката на старците е чу-
десно лекарство против ре-
волюция, защото подвежда 
младите да кротуват.

Свикнало веднъж с благи-
ната на пенсионирането, 
едно общество роптае, ако 
тръгнат да му я отнемат. 
Властимащите обаче не пи-
пат грубо, отракани са. Раз-
ликите в размера на пенсии-
те, индексациите, категори-
ите труд и други дреболии 
не са призвани толкова да 
постигат „справедливост” 
(справедливостта е един-
ствено в разпределение на 

благата според индивидуал-
ните потребности на все-
киго), а да създават повод за 
караници. От научни работ-
ници до неквалифицирани ра-
ботяги, всички са въвлечени 
в свадата „а защо на теб по-
вече от мен”. При това, въ-
преки очакваното „по-обра-
зованите” да проявяват раз-
биране, тъкмо те мрънкат 
най-много, и то по два пово-
да: едно, че било „неправилно” 
да вземат съизмерима с един 
багерист пенсия, а другото, 
че държавниците не ценят 
специалистите достатъч-
но.

Това е то манталитетът 
на зависимия от държавната 
милост човек!

Русия в момента преглъ-
ща острия залък на държав-
ническата „грижа”. Момен-
тът за обявяване на „рефор-
мата” е избран хитро – на-
сред световното първен-
ство по футбол, заради кое-
то в най-големите и ключо-
ви градове на страната е в 
сила „специален режим на си-
гурност” – тоест протест-
ни улични изяви са забранени.

Дори да нямаше такава 
пречка, колцина ще решат, 
че си струва сбиване с поли-
ция и „гвардейци” (жандарме-
рия) заради нещо, което ще 
се случи след 10-16 години? 
Ами дотогава – я камилата, 

я камиларя! А и при послович-
ната руска корупция, човек 
все ще намери начин да се 
уреди, да изкръшка – в съгла-
сие с „ценностите”, с които 
е закърмван още от епохич-
ката на генералните секре-
тари на КПСС. Така че прави-
телството има защо да се 
държи самоуверено. Бисмар-
ковото лекарство действа, 
дори при обявена намалена 
доза.

Единственото, което ще 
се случи – разиграване на по-
литически игри. Опозицион-
ните „сили” в Русия, колко-
то и бутафорни и немощни 
да са, вече захапаха повода 
да си направят самореклама. 
Алексей Навални, набеден за 
„алтернатива” на настоящ-
ия самодържец, отправи при-
зив за протести на 1 юли – в 
градовете, където не дейст-
ва „специалният режим на си-
гурност” – и публикува свои 
ценни разсъждения по тема-
та. Цитира статистики, 
че средната продължител-
ност на живота на руснаци-
те не достига до 65 години, 
че при сегашните демограф-
ски тенденции до пенсия не 
ще доживеят 40% от мъже-
те и 20% от жените в Русия.

Въпреки немногобройни-
те за руските мащаби спон-
танни улични изяви, въпреки 
пуснатите петиции, призна-

ци за истинска протестна 
вълна няма.

Навални продължава със 
саморекламата – твърди, че 
повишаването на пенсионна-
та възраст е за прикриване 
на грамадните разхищения. 
Само че руснакът е свикнал 
властта да краде, би го шо-
кирало разкритието, че не 
краде. На всичкото отгоре, с 
това повишаване на пенсион-
ната възраст, руските пода-
ници на царя-ченге пак имат 
повод да сочат Европа, в коя-
то за пенсия е нужно да на-
трупаш повече годинки.

Така че, уви, поредната 
буря в чаша вода.

Истинската буря пред-
стои – когато добивът на 
петрол и газ в Русия нама-
лее поради изтощаването 
на лесните за изпомпване на-
ходища, когато китайските 
стоки окончателно съсипят 
местното производство, а 
с това изядат и работните 
места. Неслучайно бандата в 
Кремъл увеличава финансира-
нето на силовите ведомства 
и държавния апарат – общо 
38% от бюджета. Допълни-
телни милиарди рубли ще об-
лажат научните изследвания 
за нови оръжия, системата 
на затворите, жандармерия-
та и, разбира се – пенсиони-
раните служители от репре-
сивните органи.

Сирийската авантюра на 
Путин показа реалната бо-
еспособност на днешната 
руска армия. Тя е силна само 
срещу слаби, зле въоръжени... 
и цивилни. Чужди, свои – няма 
значение.

Провалът на „изправяне-
то от коленете” е очеваден. 
Най-високотехнологичната 
сфера, каквато е космона-
втиката, стремително се 
спаружва – по съветско вре-
ме средно за една година са 
изстрелвали толкова спът-
ници, кораби и апарати, кол-
кото днешната държавна 
космическа агенция през из-
миналите двайсет години, 
които покриват залеза на ца-
руването на Борис Елцин и 
изцяло властването на Вла-
димир Путин. Новоназначе-
ният чиновник „по космоса” 
плещи несвързани глупости 
по медиите. Изгражданото 
от болшевиките „величие” 
върху кости изветрява с вся-
ка година. Едното ядрено оръ-
жие им остана – докога ли?

Съвременна Русия все по-
вече наподобява онази на ди-
настия Романови, която се 
взриви за няколко дни от със-
тояние на почти пълно по-
корство на народа, силна по-
лиция, мощна количествено 
армия и абсолютен диктат 
на официалната идеология. •

Шаркан
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от силов кабел, турена вмес-
то маса пред кръчмата. Се-
дянката (повечето присъст-
ващи стоят де, така че пре-
димно е стоянка) се умълча-
ва, проточват врат да ви-
дят скицата. Мен ме напуш-
ва смях.

– Абе, хора… От високата 
поляна, дето бяхте, на сто-
тина-двеста метра едни 
софиянци с големи лъскави 
джипове купиха съборетина 
лани, вдигнаха вила ум да ти 
зайде, нали им бихме двете 
плочи, ограда като крепост-
на стена им зидахме! Ами че 
хора с пари си купуват разни 
играчки! Това е дрон!

Върху ми се фокусират не-
доверчиви погледи. Обясня-
вам:

– Излезли сте от пъте-
ката, изпод дебелата сянка 
на боровете, и сте видели 
дрон. Отблизо, ама очите ви 
са излъгали, че е далеч, затуй 
ви се е сторил ГОЛЯМ. Дрон 
бе, играчка. Радиоуправляем. 
Модна работа за паралии.

Кратка пауза и реакция – 
шопска салата от облекче-
ние и раздразнение:

– Уф… Хасане, черен ти 
език, не си видел какво сме 

видели! Ти ще кажеш, дрон 
било! По телевизията за из-
вънземни говорят!

Напрежението и страхът 
обаче се изпаряват като раз-
лята ракия. Все пак им е до-
садно, че са се уплашили от 
едното нищо. Че и късмет-
лийската лула затрили. Пък 
и темата за това какво са 
щели да им направят извън-
земните след отвличането 
още не е изчерпана. Пък аз, 
скептикът, им я секнах, за-
това ме пустосват.

Неочаквано в защита на 
женските страхове – или 
блянове? – се обажда един от 
комшиите:

– Ами ако верно са били из-
вънземни?

– И какво дори да са били?
Да си бях премълчал, защо-

то се отприщва порой поч-
ти научни хипотези:

– Е как какво?! Ще ни зав-
ладеят! Ще ни накарат да 
им работим! Ще ни вземат 
хубавите жени и хубавите 
мъже за разни опити! Или ще 
се лигавят с тях, тия гадини 
лигави! Ще ни натикат в ла-
гери като маймуни в зооло-
гическа градина! Ще ни ядат! 
Ще ни вземат и въздух, и 
вода, и слънце, ще трябва да 
си ги плащаме! Гък няма да ни 

дават да кажем! Ми да, сега 
като берем билки, и за себе 
си заделяме, а тия ще ни взе-
мат всичко, ще ни забранят 
да помирисваме даже!

– Ще ни направят на ГМО! 
Ще ни закарат в другата си 
галактика – аслъ танцуващи 
мечки! Ще ни изгонят от ху-
бавите места, да живеем по 
пустини! Ще ни държат глу-
пави, за да не се бунтуваме! 
Ще ни насъскат да се избива-
ме, за да спестят бомби! И 
ще ни псуват, ще ни гледат 
отвисоко!

– Ще карат мъжете да им 
слугуват, а жените ще раж-
дат техни деца!

– Не бе! Ще направят мъ-
жете педерасти с меки кит-
ки, а жените ще ги кастри-
рат да не раждат хич!

На последното баба Цве-
та, която беше раждала че-
тиринайсет пъти и много 
патила от коравата ръка на 
отдавна покойния си съпруг, 
внезапно изрича:

– То това не е чак толкоз 
лошо…

В образувалото се без-
мълвие вметвам коварен въ-
прос:

– Да не би сега и без извън-
земни господари да е нещо 
по-различно? Каква е разли-

ката между чорбаджия с два 
крака и такъв с двайсет пи-
пала?

Сконфузват се почти 
всички. Използвам ситуаци-
ята:

– Я помислете малко! Ако 
ги има, дошли са от толкова 
далеч, че не може да се съну-
ва дори. Значи владеят голе-
ми сили, голямо знание. Мно-
го сила, много ум – значи по-
малко простотия. А вие точ-
но простотии от тях очак-
вате. Ами ако са такива зли, 
да са се изтрепали от злиня 
помежду си, преди да доле-
тят до Земята, ей! Роби им 
трябват, викате, а? Че защо 
са им хора роби, навярно си 
имат роботи, сто пъти по-
силни от всеки човек. Хайде 
стига глупости са ви зани-
мавали…

– Верно бе! Може пък да 
дойдат да ни освободят от 
нашите тук простаци, нали, 
Хасане?

За моя радост, умната ми-
съл се облича в думи не в моя-
та уста, казва го майката на 
Сабринка:

– А, не братчет, свобода 
на тепсия не се поднася, да 
не е баница! – Нататък оба-
че се запъва, аз бързам да ґ 
помогна:

– Сами ще си я опечем… ня-
кой ден. Пък извънземните да 
заповядат на гости.

Смях. Облекчение. Само 
баба Цвета е замислена, а 
още две жени не са сигурни, 
че са доволни от свършека на 
разговора. Хлапетата пък иг-
раят наоколо, нехайни за дер-
товете на възрастните.

Освен това ми се струва, 
че бакалинът си представя, 
че би могъл да пробута от 
ментето пиячка на пришъл-
ците, без да го е грижа, че ще 
провокира междузвездна вой-
на…

Поне засега обаче махала-
та ни не е застрашена от из-
вънземно завладяване.

Оставаме си със стари-
те проблеми, достатъчно 
страшни, ама познати и ся-
каш търпими поради натра-
пения им ореол на неразреши-
мост.

Май трябваше да поизча-
кам седянката да стигне до 
извода, че трябва да се опъл-
чи на тия с пипалата от дру-
гата галактика.

Може би така щеше да се 
досети, че и двукраките из-
едници от същия с нас био-
логичен вид заслужават сопа 
вместо поклони. •

Хасан Девринджи

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от борсата
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За системните разлики в кон-
трола над населението, до-
колкото може да се говори 
за „системни”, в най-важните 
сфери те изглеждат така:

1) В политическата – това 
са разликите между дикта-
турата и демокрацията. При 
първата властта на държава-
та е всеобхватна, в нея цари 
абсолютен произвол без ни-
каква осезаема антивласт, 
ако не броим масовите краж-
би и неработенето („те се 
правят, че ни плащат, а ние – 
че работим”). Най-елементар-
ните свободи са унищожени 
и опитите да бъдат практи-
кувани открито – наказуеми. 
Вместо социална опора, каква-
то капиталистическата де-
мокрация е създала в лицето 
на „средната класа”, диктату-
рата изгражда своя военно-по-
лицейска опора посредством 
масовото вербуване на донос-
ници сред всички групи и слое-
ве на населението. Тя се стре-
ми към увековечаването си 
чрез „неограниченото от ка-
квито и да е закони и норми 
насилие” (dixit Ленин) и придру-
жаващите го агитационни из-
мами и манипулации на съзна-
нието на „нисшите” класи. От 
тях следват масови репре-
сии, прилагани от специали-
зираните институции като 

ДС, милиция, затвори, концен-
трационни лагери, интерни-
рания, затваряне на граници-
те и жестоки преследвания на 
всеки опит те да бъдат пре-
минати нелегално или посред-
ством корумпиране на подат-
ливите с различни привилегии, 
улесняване в кариерата, нас-
таняване в по-високите пла-
стове на обществената пи-
рамида и т. н. Мисълта и съ-
вестта са унифицирани и роб-
ски или поне такъв е стреме-
жът на властта. За целта тя 
разполага с всички средства: 
от училищата и университе-
тите, през медиите и казар-
мите (за мъжете), до жител-
ството, местата за работа 
и дори църквите, чийто клир 
също е превърнат в сборище 
от доносници на „атеистич-
ната” държава. Понеже зависи-
мостта на личността е пъл-
на, тя е смазана, капитулира-
ла и дори „изпитваща любов” 
към собствения си убиец, при-
ел образа на „старшия брат” 
от книгата на Оруел „1984”, 
която има за своя канава ста-
линския „реален социализъм”.

При демокрацията примки-
те около вратовете са по-хла-
бави и веригите, с който са 
приковани човекоподобните – 
по-дълги. Обикновено „морко-
вът” и измамата са ползвани 
с предимство пред тоягата. 
Някакви свободи, ограничени 

от парите, съществуват – 
на първо място свободата да 
избираш своя господар и дори 
да говориш срещу него. Мо-
жеш да издаваш малотираж-
ни вестничета, да стачкуваш 
и протестираш с разрешение 
от властите, изобщо можеш 
легално да имитираш борба 
срещу системата… „в рамки-
те на закона”. Но при по-теж-
ки и безизходни кризи буржо-
азията подпомага финансово 
установяването на диктату-
ри от рода на фашистката, 
нацистката, франкистката и 
т. н.

2) В икономическата сфе-
ра най-важна категория е соб-
ствеността. Според Пру-
дон тя е кражба, но тя е и 
власт. Разглеждайки истори-
ята на нейните появи, прехо-
ди и трансформации (не само у 
нас), е достатъчно да устано-
вим верността на прудонова-
та дефиниция. В оформянето 
на нотариалния акт и узаконя-
ването ґ решаваща роля има 
политическата власт. Така 
е след „освобождението” от 
Турция, но в още по-”чист” вид 
това се видя при етатизаци-
ята през 1947 г. и приватиза-
цията в наченалия с „демокра-
тизация” нескончаем „мирен 
преход” след 1989 година. В 
първия случай, след кражбата 
на краденото, която Маркс на-
рича „експроприация на експро-

приаторите”, новите власт-
ници или номенклатурата се 
превърнаха чрез държавата 
в колективен собственик на 
икономиката (средствата 
за производство и пазара на 
труда), а във втория, пак с по-
мощта на държавната власт, 
колективният собственик 
се превърна в колектив от 
индивидуални и групови соб-
ственици, съхранили с мал-
ки изключения физическата и 
родовата си връзка и прием-
ственост – т. нар. олигархия 
или червена буржоазия, разся-
та в различни пропорции във 
всички сфери и замитаща сле-
дите на произхода на богат-
ствата си посредством се-
рия фиктивни и реални покуп-
ко-продажби на вътрешния и 
международния пазар. Тряб-
ва да отбележим още, че при 
държавния капитализъм соб-
ственикът и работодателят 
е един-единствен, поради кое-
то от него зависи дали да те 
наеме и да ти оскубе перуши-
ната, или да те остави да ум-
реш от глад.

3) В социалната сфера при 
тези пертурбации, общо взе-
то, в социума нямаше перму-
тации. Пролетариатът – или 
по-точно бачкаториатът – 
не промени статута си – и 
при „двете системи с разли-
чен обществен строй”, как-
то беше прието да се казва. 

Наемният труд и експлоата-
цията му от „висшите” кла-
си – „авангард” при държавния 
и „елити” при частния капита-
лизъм – бяха непокътнати. Ва-
жно е да се отбележи още, че 
след 1989 г. се съхрани и при-
емствеността, т. е. „аван-
гардът” с дечицата, внученца-
та и агентурата им се тран-
сформираха в „елити” по „ми-
рен начин” и ограбването на 
„бачкаториата” продължи от 
физически същите чорбаджии, 
които инициираха и извърши-
ха „подмяната”.

Кога степента на грабеж в 
„двете системи” беше и е по-
голяма – е предмет на сериоз-
но изследване. Можем само да 
допълним, че при социялизЪма 
никога не се говореше за „праг 
на бедността”, въпреки мини-
мална заплата от 80 лева (+ 
петолевката на „бай Тошо”) 
и средна – два пъти по-голя-
ма от минималната, при офи-
циална цена на долара по кур-
са „купува” от БНБ 2,60 лева, а 
„на черно” – от 3 до 5 лева. Въз-
можно е в България степента 
на експлоатация при днешния 
частен капитализъм да е по-
висока, отколкото при дър-
жавния, защото алчната „чер-
вена” буржоазия не срещна ни-
каква съпротива от „труде-
щите се”, освен двата мили-
она „гласували с краката си”. 
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Поради това днес „храбрият, 
героичен и трудолюбив народ” 
е намалял с тези два милиона 
и ако на Запад Роботронната 
революция не унищожи работ-
ните места и за гастарбай-
терите, след още четвърт 
век ще слезем под 5 000 000 
души, което ще означава, че 
човешките загуби през „мир-
ния преход” ще надминат из-
битите във всички войни през 
цялата 7-вековна „паисиевска 
история” (останалите 7 века 
не се броят, защото се падат 
на византийското и турско-
то робство). Повече от оче-
видно е, че и най-кървавата 
Социална революция щеше да 
ни струва 100-кратно по ев-
тино, но БГ-народ и този път 
пропусна звездния си истори-
чески миг.

При така очертаната по-
литическа, икономическа и со-
циална картина на двете раз-
новидности на капитализма 
ни остава да преценим раз-
ликите във възможностите 
за съпротива при всяка от 
тях, подчертавайки дебело, 
че след краха на държавнока-
питалистическата империя, 
това сравнение има само ис-
торически интерес.

Въпреки кървавите наси-
лия, всевъзможните репресии, 
масовото вербуване и мизе-
рия в Източноевропейския 
„преден двор на империята”, 

недоволството тлееше и 
зрееше, изразяваше се по раз-
лични начини и в отделни слу-
чаи се превръщаше във въста-
ния и революции. Когато все-
странната криза (за която 
зам. държавният секретар по 
Източната политика на Ва-
шингтон Хелмут Зоненфелд 
говореше още през 1975 г.) 
достигна кулминационната 
си точка през 80-те години на 
XX век, за да избегнат Соци-
ална революция от Берлин до 
Владивосток, която по думи-
те на същия Зоненфелд щеше 
да струва на Атлантическа-
та общност по-скъпо от Тре-
тата световна война, с външ-
ната си намеса САЩ и съюзни-
ците им, заедно с номенкла-
турата, вкараха съпротива-
та в кривия макарон на диси-
дентството, като я доведоха 
до „перестройката”, „кръгли-
те маси”, „запазването на со-
циалния и граждански мир”, „за-
мяната на тоталитаризма с 
плурализъм” и „оцеляването” 
в прехода от държавен към 
частен капитализъм. Така би-
вшите протагонисти в Сту-
дената война, с цената на се-
рия от пазарлъци и взаимни 
отстъпки, запазиха контрола 
над събитията и преодоляха 
най-голямата генерализирана 
криза от втората половина 
на ХХ век.

Аз, както знаеш, съм волун-
тарист и мисля, че възмож-
ностите за съпротива са на-

лице винаги, още повече в ус-
ловията на кризата от 80-те 
и 90-те години на ХХ век. За-
това имах цялото желание и 
работих за превръщането на 
България в „Пиемонт на Соци-
алната революция” на Изток. 
На въпроса защо не успяхме, 
а победи опортюнизмът, час-
тичен отговор съм дал в спо-
мените си.

На тези, които отхвърля-
ха възможността за Социал-
на революция в „Империята 
на злото”, ще напомним, че 
тя я носеше в утробата си 
още от момента на създава-
нето си. Нейните противоре-
чия: класови – между държав-
ния капитал и пролетариата, 
фракционни – вътре в господ-
стващата класа, антиколони-
ални – между метрополията и 
перифериите, империалисти-
чески – със Запада и Китай и 
накрая, дестабилизиращата 
роля на Роботронната рево-
люция върху социалното и ин-
тернационалното статукво, 
водиха и доведоха през 75-го-
дишния период на съществу-
ванието ґ от Махно и Крон-
щад (1919–1921 г.), през юн-
ското въстание от 1953 г. в 
покойната ГДР и Унгарската 
революция през 1956 г., „Праж-
ката пролет” през 1968 г., ки-
тайската „културна револю-
ция” и многократно окърва-
вените класови сблъсъци в 
Полша (през 1956, 1968, 1970, 
1976, 1980–1989 г.)

Макар и смазани, те дока-
заха, че революциите в соц. 
страните са възможни, но 
трябваше да бъде изкоренен 
опортюнизмът в собствени-
те ни редове, а борбата – да 
се интернационализира!

В Афганистан класовата 
борба не съществуваше. До-
минираше антиколониалната 
война, ръководена от талиба-
ните и муджахидините, която 
послужи като един от катали-
заторите на разпада и капи-
тулацията на империята и на 
най-голямата криза, преодоля-
на чрез „Свещения съюз” на по-
бедители и победени в Студе-
ната война.

В заключение, на въпроса 
защо у нас всичко беше тихо 
като в гробища, може би от-
говор ще ни дадат петте 
века под сянката на Султана 
и четирикратните подаре-
ни от Русия „освобождения” – 
от княз Светослав, през Алек-
сандър II и Сталин, до „Горби”. 
Това – в кръга на „шегите на 
историята”, както ги нарича 
Хегел, а аз продължавам с въз-
можностите за съпротива 
в Атлантическата общност, 
като оставям много латент-
ни въпроси без отговор, надя-
вайки се, че по-нататък в ин-
тервюто ще ги поставиш.

Въпросът за възможност-
ите за борба на Запад е ком-
плексен. Безспорен факт е, че 
войната на класите в свръх-
развитите капиталистиче-

ски страни затихваше. В За-
падна Европа последната со-
циална революция е Испанска-
та, а последната „полюция” е 
френската 1968 г. От двете 
ни делят 80 и 50 години.

Проблемът не е в „затлъс-
телите роби на наемния труд”, 
нито в по-фините методи на 
манипулиране на съзнанието 
им и контрола му. Сред мно-
жеството други причини са 
интегрирането на легалните 
анархисти в „демократична-
та игра”, богатствата и мо-
нопола върху масмедиите, кои-
то направиха фиктивна легал-
ната възможност за съпроти-
ва, и т. н.

Според мен основният про-
блем е в това, че работниче-
ската класа проигра своите 
исторически шансове, пое-
майки пътя на някогашните 
експлоатирани и потиснати 
класи (робите в древността 
и селяните през феодализма 
и капитализма), които отидо-
ха в екарисажа на историята, 
вследствие нашествията на 
варварите, индустриалната 
и постиндустриалната (Ро-
ботронната) революции. Но 
именно последната, заедно с 
другите „класически причини” 
води до изпълнение на петте 
условия на дефинираната от 
мен революционна ситуация, 
която ще изправи неминуемо 
човечеството пред „хамлето-
вия” въпрос: социална револю-
ция или смърт… •

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Диктатура и демокрация
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БИОГРАФИЧНА БЕЛЕЖКА

Камило Бернери
В миналия брой 5 на СМ пропуснах-
ме да посочим автора на статия-
та „Премахване и отмиране на дър-
жавата” – Камило Бернери. Извиня-
ваме се за пропуска и се реванши-
раме със следващата кратка био-
графия на италианския анархист.

Камило Бернери е роден в 
Лоди на 8 май 1897 г. и прекар-
ва ранните си години в Реджо 
Емилия (Северна Италия). За-
писва се в Социалистическия 
младежки клуб, който скоро 
напуска, за да се присъедини 
към анархисткото движение 
след едно писмо, което през 
1915 г. прави силно впечатле-
ние на младите хора:

Нуждаем се от нов полет, 
от връщане към времето, ко-
гато да обичаме една Идея оз-
начаваше да не се страхува-
ме от смъртта и да жертва-
ме целия си живот за нейното 
осъществяване.

Сътрудничи активно на 
анархистическите вестници 
и ежедневника „Уманита Нова”. 
През 1918 г., призован от ар-
мията и изпратен на фронта, 
пише: Бием се и умираме. Вио-
летките никнат в кръвта, на-
поила земята по протежение 
на окопите с червена вода.

Завършва университета 
във Флоренция и започва да 
преподава философия. Пре-

следван от фашизма, защото 
като учител отказва да бъде 
лоялен на режима, е принуден 
да отиде в изгнание. Като ак-
тивен участник в италиан-
ското антифашистко движе-
ние, е многократно аресту-
ван и експулсиран от Франция, 
Швейцария, Германия, Белгия, 
Люксембург и Холандия.

През 1930 г. обяснява на 
анархисткия боец и теоретик 
Луиджи Фабри, своята концеп-
ция за анархисткото движе-
ние:

Колкото повече чета наша-
та преса, толкова повече ми-
сля, че мечтая. […] Ако атаку-
вам индивидуализма, то е, за-
щото, макар и малочислен, 
успя да повлияе почти на цяло-
то движение. […] Моята меч-
та е да провокирам изслед-
ването на огромна поредица 
от проблеми, да съберем след 
това критичните бележки, 
решения и пр. на онези, които 
вземат участие, да стигнем 
до една програма за 1932 или 
1933 година, да я представим 
като програма на група анар-
хисти, които позволяват на 
другите да живеят в мир, но 
които искат да следват своя 
собствен път.

При новините за въстание-
то в Испания Бернери реша-
ва да замине веднага. Участва 

в битките в Арагон през ав-
густ и септември 1936 г. За-
едно с Карло Росели, активно 
обсъжда военните проблеми 
и се посвещава на пропаган-
дата. Основава и редактира 
в Барселона вестник Guerra di 
Classe (Класова война) и по ра-
диото излъчва беседи на ита-
лиански език, които се чуват 
в неговата страна. Бернери 
критикува остро това, което 
му се струва погрешно в про-
веждането на войната – осо-
бено сближаването с компар-
тията и със СССР и участие-
то на четиримата анархосин-
дикалистки министри в пра-
вителство на буржоа и кому-
нисти.

На 14 април 1937 г. изпраща 
отворено писмо до една от 
тях – Федерика Монсени, – от 
което привеждаме откъси:

Дилемата войната или ре-
волюцията вече няма смисъл. 
Единствената дилема е тази: 
или победата над Франко, бла-
годарение на революционната 
война, или поражението.

Апелирайте към масите, за 
да преценят дали някои мане-
ври на саботаж при достав-
ките на храни и оръжие не се 
вписват в плана, обявен на 17 
декември 1936 г. от в. „Пра-
вда”.

Що се отнася до Каталония, 
започнало е прочистването на 
троцкистките и анархосинди-
калистките елементи; тази 
работа ще се извършва със 
същата енергия, каквато е в 
СССР.

В нощта на 3 срещу 4 май 
пише на втората си дъщеря 
Мари-Луиза:

Колко зли са сталинистите 
и тук! Почти два часа е и ля-
гам. Къщата тази вечер е на 
оръжие. Предложих да остана 
буден, за да оставят другите 
да спят. Всички се засмяха – 
казаха ми, че не чувам оръди-
ята [намеци за влошения слух 
на Бернери], но след това един 
по един заспиваха и аз бдях над 
всички, работих за онези, кои-
то ще дойдат. Това е един-
ственото нещо, което е на-
пълно красиво. По-абсолютно 
от любовта и по-истинско от 

самата реалност. Какво щеше 
да бъде човекът без това чув-
ство за дълг, без емоцията да 
се чувстваш обединен с оне-
зи, които са си отишли, които 
са далеч, които са неизвест-
ни или които ще дойдат? […] 
Всичко казано по-горе е с ня-
каква нелепа тържественост, 
непонятна за всеки, който не 
живее тук. Но може би един 
ден, ако мога да говоря с вас за 
тези месеци, ще разберете.

В нощта на 5 срещу 6 май 
1937 г., труповете на Бернери 
и Барбиери са намерени сред 
тези на други арестувани от 
полицията, водена от руски-
те болшевики.

Никой не се съмнява кои са 
неговите убийци. Самият Пи-
етро Нени (водач на итали-
анските социалисти), който 
не харесва много анархисти-
те, признава в книгата си Ис-
панската война тероризма на 
компартията:

[…] Най-тежките полемики 
бяха съсредоточени върху слу-
чаи с несравнима жестокост, 
в които лесно можеше да се 
разпознае ръката на стали-
нистите. Такъв беше случаят 
с италианския анархист Ками-
ло Бернери, отвлечен от за-
твора [sic!] в Барселона и убит 
с куршуми от револвер. •

Франк
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прилича на ловен трофей. Яд 
ме е и че стърчат навсякъде 
паметници, които не могат 
да оживеят, за да умрат от 
срам – или да погнат лицеме-
рите.

Много пъти съм повтарял 
от страниците на вестни-
ка, че единствената почит 
към някого, дал живота си за 
народна свобода, е продъл-
жаване на неговото дело от 
там, където е било прекъсна-
то. Писане на портрети, па-
ради, заря-проверка, походи 
„по стъпките на”, леене на па-
метници и патетично реци-
тиране на бунтовни стихо-
ве – не, това не е честване, а 
отбиване на номера, успоко-
яване на гузната съвест, за-
дето нищо не правим, когато 
има не един и два авгиеви обо-
ра за почистване от фъшкии. 
За властващата сган обаче 
тези ритуали са истински 
триумф – потвърждение, че 
Революционерите са мъртви 
и никой не дръзва да ги възкре-
си ни делом, ни духом, амин по 
дяволите!

Затова не обичам деня 
Втори юни, както не обичам 
и деня на Априлското въста-
ние – заради „възстановките” 
на бунта, особено когато це-
лите му така и не са постиг-
нати.

Писах си в този неприятен 
за мен ден с един другар от 

Украйна – за разтуха. Обясних 
му причината за унинието си 
на такива дати. Другарят се 
опита да ме окуражи, после си 
казахме лека нощ и прекъснах-
ме кореспонденцията.

Мина една седмица, мина 
ми горчилката от „празнич-
ните дати”. И току получа-
вам съобщение на мейла – ук-
раинският другар на свой ред 
ми иска малко балсам от оку-
ражителни слова. Поводът – 
съвсем като моя второюнски.

Случката е следната: пре-
ди почти 100 години, през ок-
томври 1918 г., в Дибровска-
та гора се срещат два въс-
танически отряда – единият 
предвождан от Нестор Мах-
но, а другият – от Феодосий 
Шчус. Така се появява Въста-
ническата армия на махнов-
ците.

В наши дни, един не съвсем 
пряк потомък на Шчус реша-
ва да организира честване 
в родното село на съратни-
ка на Махно – село Великоми-
хайловка, Днепропетровска 
област. За улеснение избира 
дата 8 юни – за удобство, да 
е хубаво времето за празну-
ване. Постарава се човекът – 
кани музиканти, спретват 
и тачанка с почти истинска 
картечница, ушиват цял сто-
бор черни знамена, две дузи-
ни юначаги предрешени като 
„анархисти”, препасани с па-
тронни ленти, саби лъскави, 
маузери черни в кобурите – 

абе страхотия. Идват разни 
представители – от кмет-
ството, от районната уп-
рава, от областния център, 
даже от Киев се домъква няка-
къв десети заместник на по-
мощника на министъра, а жур-
налисти от вестници, радиа 
и телевизии – цял батальон. 
Държат речи – за патриоти-
те, за величието на Украйна, 
за демократичната държав-
ност, за евроатлантическия 
избор. Май даже прочитат 
поздравителна телеграма от 
президента – милионера По-
рошенко.

Цирк на абсурда.
Другарят от Украйна е пог-

нусен. Решава да публикува 
отворено писмо към „иници-
ативните” си съграждани по 
повод на „честването”.

Скъпи сънародници, рекъл 
им, ще ви кажа неща, които 
няма да ви харесат.

Докато гледал преоблече-
ните като „анархисти” юна-
чаги, все си мислел за пикети-
те в знак на солидарност със 
стачкуващи работници. Как 
полицията не се намесила, а 
пратила агиткаджийстващи 
хулигани и имало сериозно по-
боище. Мислел си как, ако сред 
пикетиращите се намерили 
поне двама-трима от юначни-
те „анархисти” от „празника”, 
нека и без тенекиените саби 
и пластмасовите маузери, ху-
лиганите надали биха посмели 
да нападат.

Продължил и че тези дни 
украинският парламент – 
Върховната Рада – изкопал от 
бунището проект за Трудов 
кодекс, според който осемча-
совият работен ден отива по 
дяволите, редовното изпла-
щане на заплати зависи от до-
брата воля на работодателя, 
отпуските стават символич-
ни… и всякакви други подобни. 
Против повторното внасяне 
на мракобесния, антинароден 
законопроект е пусната под-
писка, която събрала за два 
месеца едва триста имена. 
Село Великомихайловка има 
две хиляди жители, от кои-
то над 1900 присъствали на 
празника и били много въоду-
шевени. Как ли не им хрумнало 
да подкрепят подписката? Та 
техният съселянин, прочути-
ят Шчус приживе многократ-
но повтарял, че добруването 
на трудовите хора е смисъл 
на живота му, пламък на бор-
бата му, извор на радостта 
му – и не е лъгал.

Много неща написал на ор-
ганизаторите на панаира ук-
раинския другар. Казал им, че 
честваните герои, ако биха 
възкръснали… как ли биха реа-
гирали на поздравления и речи 
от властници, от едри земе-
владелци, от банкери и фабри-
канти?

Организаторите взели, че 
му отговорили. Почти буквал-
но: господине, много се рад-
ваме, че ни писахте, плурали-

змът изисква много гледни 
точки, но нека не бъдем нега-
тивни, да обърнем внимание 
на позитивната страна – ви-
жте, че честването беше по-
сетено от представители на 
общински, областни и репу-
бликански власти, репорта-
жи са пуснали пет телевизии, 
а националната банка обмис-
ля, след юбилейната монета с 
лика на Махно отпреди някол-
ко години, да пусне една и пос-
ветена на Феодосий Шчус.

Та такъв отговор получих, 
споделя другарят от Украйна. 
И те питам, Николай, какво да 
им кажа сега на тия идиоти? 
Какво?!

Не знам, отвърнах му. Аз 
на тукашните не мога да из-
мисля с какви думи да им стиг-
на до ума, защото каквото и 
да река, те го чуват другоя-
че. Ушите ли им са криви, та 
изопачават казаното, нещо 
в мозъка ли им дава накъсо, 
чип ли им е имплантиран, кой-
то „превежда” неудобното в 
удобно за тях – не знам. Ама 
май имаш работа със същия 
вид пациенти. От гърбавите, 
дето само гроб ги изправя.

Или пък гърбавите сме ние. 
Има и по-страшни неща – след 
време нас с теб да ни чест-
ват по подобен начин…

Олеле! – възкликва друга-
рят.

И предлага да си пишем за 
нещо друго. •

Николай Теллалов

КАКВО ЩЕ НИ ДАДЕШ…

Историята ни учи, че нищо не научаваме
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РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Краят на „пазарната икономика“
Благодарение на експоненци-
алното развитие на техно-
логиите, в близките 15-20 го-
дини стойността на жилища-
та, транспорта, храната, ме-
дицинското обслужване, об-
леклото, развлеченията, обра-
зованието и други продукти и 
услуги ще пада, докато в край-
на сметка не стане равна на 
нула. Някои наричат тази де-
монетизация на живота „тех-
нологичен социализъм”.

Изследванията на пазара 
в различни страни на света 
сочат, че хората изразход-
ват парите си за едни и същи 
основни продукти и услуги. 
Следващите данни са „сред-
ностатистически” за привич-
ките (и нуждите) на купувачи-
те в САЩ, Китай и Индия. Раз-
бира се, в изследванията не 
са взети под внимание разли-
ките в нивата на задоволява-
не на нуждите, дължащи се на 
различната степен на разви-
тие на съответната страна.

И така, в САЩ 33% от дохо-
да на средностатистическия 
американец отиват за жили-
ще, 16% за транспорт, 12% 
за храна, 6% за здравеопазва-
не и 5% за развлечения. С дру-
ги думи 75% от работната 
заплата на „средния” амери-
канец отива за тези пера от 
разходната част от бюдже-
та му.

В Китай голямата част от 
разходите отиват за храна, 
жилище, транспорт и здраве, 
като тук половината от за-
платата се изразходва за хра-
на и облекло.

В Индия, с нейните 1,3 мили-
арда души, голямата част от 
разходите е за храна, транс-
порт, различни стоки и услуги, 
по-малката част е за жилища 
и здравеопазване.

Като цяло, въпреки разли-
ките в нивата на задоволя-
ване на нуждите, 75–80% от 
разходите отиват за седем 
категории продукти и услу-
ги: транспорт, храна, здра-
ве, жилище, енергия, образо-
вание и развлечения, без да се 
отчитат разликите вътре 
във всяка една от страните и 
между страните.

Надолу следват примери и 
прогнози за поевтиняването 
на живота или демонетизаци-
ята (т. е. изключването на па-
рите от формулата на усвоя-
ване на продуктите и услуги-
те), вследствие въвеждането 
на нови технологии, автома-
тизация и роботизация.

Във времето на фалира-
лата Kodak фотографията 
струва скъпо, плаща се за фо-
тоапарат, филми, проявяване 
и т. н. Днес, в епохата на мега-
пикселите и камерата на мо-
билния телефон, всички тези 

продукти и услуги са станали 
безплатни – имаме пълна де-
монетизация.

Информацията: в миналото 
събирането на данни струва 
скъпо като време и средства. 
Днес, в епохата на Google ин-
формацията е безплатна и хи-
ляди пъти по-качествена. Дос-
тъпът до нея, до данните и 
анализирането им е практи-
чески демонетизиран. Това 
важи и за видеоразговорите с 
помощта на Skype и други сис-
теми.

Списъкът се удължава еже-
дневно с рекламите, музикал-
ната индустрия, книжарници-
те и т. н.

С Airbnb (онлайн плат-
форма за отдаване и наема-
не на стаи, апартаменти, 
вили и други) всеки потреби-
тел може да регистрира имо-
та си или да отседне в друг 
имот по време на пътувания-
та си. Концепцията на Airbnb 
e основана на принципа на спо-
делената икономика, която 
свързва хора, предлагащи да-
ден тип услуга, с хора, търсе-
щи такава услуга. Запазване-
то на място за настаняване 
чрез Airbnb излиза много по-ев-
тино, отколкото в хотел. На 
обменни начала се стига до 
демонетизиране на хотелиер-
ските услуги. С Uber – на так-
ситата и пр.

Изчислено е, че преди 20 го-
дини, за да си позволим много 
от безплатните днес услуги, 
би трябвало да разполагаме 
със стотици хиляди долари.

Като пример за демонети-
зация през идните 20 години 
ще разгледаме горните 7 пунк-
та, с които започнахме това 
изложение:

1. ТРАНСПОРТ – компаниите 
от типа Uber, отдаващи под 
наем таксита, са само в нача-
лото си, засягащо автомобил-
ната индустрия, която днес 
струва трилиони долари. При 
пълното им развитие, стой-
ността на транспорта ще по-
евтинее 5-10 пъти в сравнение 
с ползването на собствен ав-
томобил, защото ще отпад-
нат разходи като застрахова-
не, ремонти, паркинг и др. Това 
превръщане на колата в услуга 
ще позволи и на най-бедните 
жители на Земята да я полз-
ват.

2. ХРАНА – за последно-
то столетие стойността ґ 
е паднала 30 пъти. Допълни-
телно понижаване на разходи-
те ще започне с ефективно-
то ползване на вертикални 
ферми. Днес 70% от крайна-
та цена на храната отиват за 
транспорт, съхранение и обра-
ботка. С пробивите в генети-
ката и биологията реколтите 
ще се увеличат десетократно.

3. МЕДИЦИНА – условно тя 
може да се раздели на четири 
големи дяла: диагностика, хи-
рургия, медикаменти и хронич-
ни заболявания.

а) диагностика – изкустве-
ният интелект още днес ди-
агностицира раковите болни 
по-добре от лекарите. Той ще 
изучава данните на генома, 
диагностицира патологията 
и ще прави изводи на цената 
на електричеството;

б) хирургия – в най-близ-
ко бъдеще роботите ще бъ-
дат най-добрите хирурзи и ще 
правят операции с най-голяма 
точност. Всеки робот-хирург 
ще може да консултира да-
нните на милиони оперирани 
преди това, разполагайки по 
този начин със свръхчовешкия 
опит, като стойността на 
манипулациите и в този слу-
чай ще клони към нула;

в) лечението на хронично 
болните и грижите за стари-
те хора също ще се осъщест-
вяват от роботи;

г) медикаменти – ще се от-
криват с помощта на изкуст-
вения интелект и ще се произ-
веждат в домашни условия с 
помощта на 3-измерен печат, 
който освен това ще отчита 
индивидуалните норми и ана-
лиза на кръвта във всеки един 
момент.
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Следва да се отбележи, че 
стойността на генетичните 
изследвания спада с всяка из-
минала година, което позво-
лява да се предсказват както 
бъдещите заболявания, така и 
най-ефикасното им лечение.

4) ЖИЛИЩА – високата им 
цена днес се определя от мес-
тоположението им. Хората 
търсят жилища в близост до 
местоработата си и места-
та за развлечения. Тяхната 
стойност обаче ще пада по-
ради:

а) самоуправляващите се 
автомобили: ако човек може 
да чете, спи, почива, гледа 
филм и участва в конферен-
ции, разстоянието до работа-
та е без значение;

б) създаване на виртуална 
реалност, в това число и вир-
туални офиси, които ще ни 
спестят преместванията за 
работа;

в) роботехниката и 3-из-
мерният печат ще намалят 
стойността на сградите и 
времето за строеж.

5) ЕНЕРГИЯ – всеки час Слън-
цето облива Земята с 5000 
пъти повече енергия, откол-

кото човечеството изразход-
ва за година. От тази енергия 
най-облагодетелствани ще бъ-
дат жителите на най-бедни-
те страни, които са разполо-
жени по екватора и тропици-
те. Стойността на слънчева-
та енергия ще пада и ще клони 
към нулата поради откриване-
то на нови материали, с чия-
то помощ тя ще се „складира”.

6) ОБРАЗОВАНИЕТО – още 
днес то е демонетизирано 
във висша степен, доколкото 
цялата учебна информация е 
достъпна безплатно в интер-
нет. В мрежата могат да се 
намерят най-висококачестве-
ните лекции от Харвард, Ма-
сачузетския технологичен ин-
ститут, Станфорд и др. уни-
верситети от челната кохор-
та. Те се превеждат на всич-
ки езици в света и са достъп-
ни безплатно за всеки потре-
бител на интернет. И това 
е само началото. Не е далече 
времето, когато най-добри-

те професори в света ще се 
създадат от изкуствения ин-
телект. Те ще познават точ-
но възможностите, нуждите, 
желанията и знанията, на кои-
то ще обучават всеки с макси-
мална ефикасност и скорост. 
Всички ще имат еднакъв и без-
платен достъп до най-добро-
то образование.

7) РАЗВЛЕЧЕНИЯТА – благо-
дарение на разнообразните ус-
луги от рода на YouTube, Netflix 
и милионите приложения за 
мобилни устройства, имаме 
взрив на безплатния достъп 
до всякакви развлечения. Само 
ползвателите на YouTube са 
над един милиард. Те всеки ден, 
гледат и слушат стотици ми-
лиони часове концерти, опери 
и др.

Това безплатно изобилие 
на продукти и услуги копае 
гроба на капитализма, който 
срамежливо е наречен „пазар-
на икономика”. •

Феранте Пала

РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Краят на „пазарната 
икономика“
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Изобилието 
от продукти 

и услуги копае 
гроба на 

капитализма

АБВ

Какво е класа?
Класа и капитализъм

Икономическата система, 
която доминира в момента 
в света, се нарича капитали-
зъм. Капитализмът е систе-
ма, основана на саморазширя-
ването на капитали – стоки 
и пари, които се превръщат 
в повече стоки и повече пари. 
Това не се случва на магия, а 
чрез човешки труд. За рабо-
тата, която вършим, ние по-
лучаваме заплащане само за 
част от произведеното от 
нас. Разликата между стой-
ността, която произвежда-
ме, и сумата, която получава-
ме под формата на заплата, е 
„добавената стойност”, коя-
то сме произвели. Тя отива 
при шефа ни под формата на 
печалба, като той я използва 
или за да реинвестира, за да 
печели повече пари, или прос-
то си купува яхти, скъпи дре-
хи или каквото и да е друго.

За да съществува този 
процес, трябва да съществу-
ва голяма група хора, които не 
притежават нищо, което да 
могат да използват, за да пра-
вят пари, т. е. офиси, фабри-
ки, земеделска земя или други 
средства за производство. 
Тази класа е принудена да про-
дава способността си да ра-
боти, за да може да закупи ос-
новни стоки и услуги, необхо-

дими за оцеляването. Тази кла-
са е работещата класа.

Така че в единия край на 
спектъра е тази класа, която 
няма какво да продава, освен 
способността си да работи. 
На другия край са тези, които 
имат собствен капитал, за да 
наемат работници, за да раз-
ширят капитала си. Индиви-
дите в обществото във все-
ки един момент от живота 
си ще попадат някъде между 
тези два полюса, но това, кое-
то е важно от политическа 
гледна точка, не е позицията 
на индивидите, а социалната 
връзка между класите.

Работещата класа

Работещата класа или „ра-
ботническата класа”, както 
понякога я наричат, сме тези, 
които сме принудени да рабо-
тим за заплати или да разчи-
таме на обезщетения и помо-
щи за да оцелеем, ако не можем 
да си намерим работа или сме 
твърде болни или възрастни 
за да работим. Ние продава-
ме времето и енергията на 
шефовете си в тяхна полза. 
Нашата работа е в основата 
на това общество. Това обще-
ство разчита изцяло на рабо-
тата, която вършим, като в 
същото време ни изстисква, 
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Новите Римски клубни хитове
» » » продължава от миналия брой

Нататък авторите изобли-
чават материализма и реду-
кционисткия подход (разде-
ляне на едно явление на със-
тавни части за по-лесното 
му изучаване). Според тях те 
били „патология на съвремен-
ния мироглед”. „Наивният реа-
лизъм и материализъм са фи-
лософски несъстоятелни и 
неверни научно”, пише в до-
клада. За доказване на тази 
измамна теза авторите се 
позовават на Принципа на 
Хайзенберг, без да се при-
тесняват, че той се отнася 
до квантови явления и прак-
тически не присъства в ма-
кросвета, който обитава-
ме, поне не по квантов начин. 
Оттук и модерната от по-
следните десетилетия спеку-
лация, че „обектът на наблю-
дението се променя при на-
блюдение от изследователя”, 
което е вярно пак за света на 
елементарните частици, но 
не всякога е вярно за нашето 
битие. Например в едно ри-
алити-шоу „обектите” наис-
тина се влияят от видеока-
мерите, но то е защото зна-
ят за тях; обратно – поведе-
нието на едно ченге, което 
кара съмнителен според него 
гражданин да легне на земята 
и после го застрелва, дали от 
расистки подбуди, дали прос-
то от шубе, не се влияе от 

това, че някой скришом за-
снема убийството.

Да, този момент търпи 
и даже изисква спорове, но в 
случая е интересно предложе-
нието на Римския клуб как да 
„преодолеем патологиите в 
мирогледа”. И то е, ни повече, 
ни по-малко – „постигане на 
съгласие между религия и на-
ука”.

Истината лъсва като въш-
ка на чело. Това било – да при-
емем, че науката, която ува-
жава фактите и цени позна-
нието, е равностойна на ре-
лигията, която стои върху 
непозволени за редактиране 
догми и мрази съмненията, 
която означава отказ от зна-
ние.

Това е рецептата на Клу-
ба – да не се съмняваме в ав-
торитета на специалисти и 
на онези традиционни заблу-
ди, които управляващите ще 
посочват като приемливи. 

Наричат това „Нова Просве-
та”.

Чиста демагогия.
Докладът настоява, че 

трябва да почнем да мислим 
различно – „цялостно”, хума-
нистично, но без антропо-
центризъм, отворени към 
развитието, но да държим на 
устойчивото. Да примирим 
противоположностите, да 
намерим „баланс”.

Напомняме, че балансът 
между кофа мед и дори лъжи-
ца изпражнения дава за резул-
тат негоден за консумация 
продукт, а примирението на 
противоположностите „огън 
и дърва” води до пепел.

Докладът уточнява, че е 
много важно да постигнем ба-
ланс в следните области:

• човек и природа – устой-
чиво развитие и екологично 
съзнание;

• краткосрочното и дълго-
срочното;

• скорост и стабилност;
• индивидуално и колектив-

но – с пряко пояснение, че дър-
жавата от името на обще-
ството следва да определя 
правилата на пазара, а не об-
ратно; анархистите нямаме 
проблем с тази дилема – ней-
ното решение е посочено още 
от Михаил Бакунин: свобода-
та на индивида се умножава 
от свободата на околните и 
поражда свободно общество. 
Естествено, при определени 
отношения между личности-
те – тъкмо такива отноше-
ния, които за Клуба и господа-
рите му са неприемливи.

• мъже и жени – при което 
анархистите питаме: какво е 
туй противоречие извън йе-
рархичните догми относно 
социалните роли на мъжете и 
жените?

• равенството и справед-
ливото възнаграждение – от 
държавата се искало да оси-
гури механизми за гаранция на 
социалната справедливост. 
Който „баланс” ние припозна-
ваме в „Доктрината на фаши-
зма” от Мусолини.

• държава и религия; Клу-
бът уж е хем за разделянето 
им, хем подчертава „позитив-
ното значение” на религията. 
Нетолерантна към религия-
та държава била се изправяла 
пред „етичен провал”.

Изобщо, докладът обръща 
много внимание на религията. 

Има си хас, тя е хилядолет-
но проверена технология за 
удържане в покорство на голе-
ми маси хора без свръхразходи 
за репресивен апарат и опас-
ността този репресивен апа-
рат да се заеме със спорту-
ване в дисциплината „държав-
ни преврати”, при което хвър-
чат глави не само в социални-
те низини, но и в средите на 
олигархията, чиито предста-
вители са членовете на Рим-
ския клуб.

Затова Клубът се дистан-
цира от фундаментализма и 
фанатизма, но практически 
отхвърля атеизма, понеже 
безбожието отричало „пози-
тивния принос на религията” 
за цивилизацията.

И вълците сити, и овцете 
щастливи – издоени, остри-
гани и преминали липосукция 
плюс ампутация на малко мус-
кулна тъкан.

Докладът не спира дотук, 
прокламира приумицата на 
доскорошен високопоставен 
чиновник за включване на ба-
зовите верски принципи (точ-
ната дума е „догми”) в между-
народното право! Другояче 
казано, Римският клуб ни про-
бутва омекотен, красиво на-
гизден екуменичен шериат. 
Обосновката е, че „днешното 
поколение, отхвърляйки рели-
гията, е скъсало връзката си 
с мъдростта на човечество-
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Какво е класа?
за да увеличи печалбата за ше-
фовете.

Класова борба

Когато сме на работа, време-
то и дейността ни не са наши. 
Трябва да се подчиняваме на 
будилника, на картата за кон-
трол на достъпа, на мениджъ-
рите, сроковете и целите. Ра-
ботата отнема по-голямата 
част от живота ни. Често се 
случва да виждаме нашите ме-
ниджъри по-често, отколкото 
виждаме нашите приятели и 
семейство. Дори да изпитва-
ме удоволствие от някои аспе-
кти от нашата работа, ние я 
изживяваме като нещо чуждо 
за нас, нещо, над което има-
ме много малко контрол. Мал-
ко контрол имаме както върху 
самата работа, така и върху 
работното време, почивките, 
отпуските и пр.

Работа, която е основана 
на принуда, ни принуждава да 
се съпротивляваме срещу нея. 
Работодателите искат да 
извлекат максимално количе-
ство работа от нас, най-дъл-
го работно време за най-ниско-
то възможно заплащане. Ние, 
от друга страна, искаме да мо-
жем да се радваме на живота 

си: не искаме да работим пре-
калено много, искаме по-крат-
ко работно време и по-големи 
заплати. Съпротивляваме се 
тайно и поединично, като се 
скатаваме, крадем по няколко 
минути от работното време 
за кафе и цигари или си взима-
ме болнични, за да се видим с 
приятели. Можем да се съпро-
тивляваме и открито, колек-
тивно чрез стачки, протести, 
окупации и пр.

Това е класова борба. Кон-
фликтът между всички нас, 
които трябва да работим за 
заплата, и нашите работода-
телите и правителствата, 
които съставляват така на-
речената капиталистическа 
класа. Като се противопоста-
вяме на принудителната рабо-
та, ние заявяваме, че животът 
ни е по-важен от печалбите на 
нашия шеф. Това представля-
ва атака срещу самата приро-
да на капитализма, според коя-
то печалбата е най-важната 
причина за всяка дейност. Кла-
совата борба ни разкрива въз-
можността за един свят без 
класи и частни средства за 
производство. Ние сме работ-
ническата класа, която се про-
тивопоставя на собственото 
си съществуване. Ние сме ра-
ботещата класа, бореща се 
срещу работата и класите.

Отвъд работното място

Класовата борба не проти-
ча само на работното мяс-
то. Класовият конфликт се 
разкрива в много аспекти на 
живота. Например свобод-
ният достъп до качествено 
здравеопазване и образова-
ние, са неща, които засягат 
всички хора от работещата 
класа. Въпреки това, достъп-
ни за нас означава нерента-
билни за тях. Правителства-
та и частните компании се 
опитват да намалят разхо-
дите за здравеопазване чрез 
намаляване на бюджетите и 
въвеждане на такси за различ-
ните услуги, за да изместят 
тежестта на разходите вър-
ху работническата класа. В 
същото време в капиталис-
тическата икономика често 
има икономически смисъл да 
се изграждат луксозни здрав-
ни и образователни институ-
ции – частни университети, 
частни болници и пр., докато 
стотици хиляди души не мо-
гат да си позволят техните 
услуги и остават без адек-
ватна здравна грижа, а деца-
та им са лишени от качест-
вено образование. Така че бор-
бите за свободно здравеопаз-
ване и образование са част 
от класовата борба.

„Средната класа”

Докато икономическите ин-
тереси на капиталистите 
са пряко противоположни на 
тези на работниците, една 
малка част от работниче-
ската класа често е по-със-
тоятелна от останалите 
или пък има някаква степен 
на власт над другите. Кога-
то говорим за история и со-
циална промяна, може да бъде 
полезно да се позоваваме на 
тази част от работническа-
та класа като „средна кла-
са”. Въпреки факта, че тя не е 
отделна икономическа класа, 
това помага за разбирането 
на поведението на различни-
те групи в рамките на рабо-
тещата класа.

Често са правени опи-
ти класовата борба да бъде 
смекчена чрез увеличаване 
на доходите, жилищна поли-
тика и други инструменти 
за част от работническа-
та класа, което позволява на 
една малка част от нея да по-
добри собственото си със-
тояние, като в същото вре-
ме бъде обвързана с ипоте-
ки и кредити, които правят 
участието ґ в стачки и дру-
ги форми на колективна съ-
протива по-трудно. По същия 
начин например в Южна Афри-

ка след апартейда се създава 
така наречената черна сред-
на класа, която се интегрира 
в системата с цел нейното 
заздравяване и омаловажава-
не на борбите на работниче-
ската класа като цяло. Шефо-
вете се опитват да намерят 
всякакви начини за матери-
алното и психологическото 
разделяне на работническа-
та класа, включително чрез 
разлики в заплатите, профе-
сионалния статут, расата и 
др.

Заключение

Когато говорим за класа в по-
литически смисъл, не гово-
рим за индивидуалното поло-
жение на всеки един от нас, 
а за основния конфликт, кой-
то определя капитализма – 
този между тези от нас, кои-
то трябва да работим, за да 
преживяваме, и тези, които 
печелят от работата, която 
вършим. Когато се борим за 
собствените си интереси и 
нужди срещу диктата на ка-
питала и пазара, ние поста-
вяме основата на нов тип об-
щество – общество, основа-
ващо се на задоволяването 
на нашите нужди: свободно 
комунистическо общество. •

Никола Петканов
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Новите Римски клубни хитове
то, натрупана през последни-
те 150 хиляди години”.

Тук се натъкваме на откро-
вена антинаучна лъжа. Как-
то като посочен срок, така 
и като твърдение за благо 
от религиозното властниче-
ство. Според нас, ако въпрос-
ната „мъдрост” я нямаше, 
страданията на човечество-
то през вековете биха били 
поне с 80% по-малко – и това 
лесно се доказва с отваряне 
на учебник по история.

Последната част на докла-
да рисува във възторжено ро-
зови краски „Новия свят”.

Устойчиво селско сто-
панство, децентрализирана 
енергетика, регенеративна 
урбанизация, „кръгова иконо-
мика”, реформирани финанси, 
етично инвестиране и други 
противоречиви, а значи и мо-
шенически неща.

Авторите смятат за неиз-
бежно поява на глобални пра-
вила, задължителни за всички 
страни по света. Никакви не-
позволени от световния уп-
равляващ център самоволия. 
За целта докладът предлага 
нови подходи в международ-
ното сътрудничество – „Све-
товен съвет на бъдещето” 
(World Future Council), проект 
на Джейкъб фон Икскъл, и „Ве-
лик преход” (Great Transition) – 
умотворение на Пол Ръскин.

Вторият е амбициозен 
колкото фантазиите на Лев 
Троцки за „единно човечест-
во”. Лицемерно се одобряват 
инициативи за пряка демо-
крация (тоест „правото” да 
искаме от правителствата 
си да благоволят да ни раз-
решат някой нищо не значещ 
референдум, резултатите 
от който ще бъдат „взети 
под внимание” – евентуално), 
но при запазен и даже засилен 
централизъм, а още Рудолф 
Рокер е доказал в труда „Фе-
дерализъм и централизъм”, че 
пряката демокрация не рабо-
ти в централистична среда.

Доста „скромно” Римски-
ят клуб определя в този раз-
дел себе си като „защитник 
на демокрацията, на дълго-
срочното мислене, на приро-
дата, на младото и още неро-
дените поколения, тоест на 
всички, които са лишени от 

глас в капитализма и в теку-
щите политически дебати”. 
Клубът призовава правител-
ствата да забравят грани-
ците и да обединят усилия за 
общо процъфтяване.

Подозрението, че автори-
те са черпели от трудове-
те на Мусолини и най-великия 
демагог Ленин, се засилва и 
дори може да се смята за до-
казано.

Наближава краят на пе-
трола и изкопаемите гори-
ва, пише в доклада, може би 
дори по-скоро от предвиж-
данията. Ръстът на търсе-
нето на петрол ще спре око-
ло 2020 г., а пълният преход 
към възобновяеми източни-
ци, предсказва Клубът, ще се 
случи до 2030 г., понеже цени-
те на слънчевата и вятърна-
та енергия намаляват, а про-
изводството ґ расте в пъти 
през последните години.

Огромни запаси нефт и газ 
така и ще останат неразра-
ботени, нереализираната пе-
чалба се оценява на между 6 и 
20 трилиона долара.

Зле прикрито докладът се 
възхищава на енергийните ус-
пехи на Китай, чиято компар-
тия е взела курс на „екоциви-
лизация”, което е записано в 
плановете на 13-тата пети-
летка (2016-2020). За изми-
налите 4 години слънчевата 
енергия в КНР е нараснала 20 
пъти, до средата на века Ки-
тай обещава 80% от енерге-
тиката му да е „зелена”.

След като дават за пози-
тивен пример модела на дър-
жавен капитализъм с либерал-
но изглеждащ частен сектор, 
Клубът се позовава на свой 
член, оксфордски икономист, 
че днешните студенти, кои-
то ще „правят политиката 
през 2050 г.”, учат идеи от 
книги, издадени през 1950-те, 
които на свой ред са основа-
ни върху теории от 1850-е. 
Това било неправилно – (как да 
не се съгласим!) – бъдещата 
икономика трябвало да функ-
ционира другояче.

Същото анархистите 
твърдим от поне век и поло-
вина.

Конкретиката на „другата 
икономика” у Клуба обаче е да-
леч както от нашите пред-
стави, така и от заявеното 
„отричане на неефективното 

минало”. Тази „друга икономи-
ка” просто е претоплена ста-
ра манджа с малко модни под-
правки – и сервирана в чиния с 
модерен дизайн.

Същината, след преглед 
на няколко „алтернативи”, е в 
следното: устойчивост вмес-
то ръст, максимално увелича-
ване на „общото благо”, а не 
на частната изгода. Общото 
благо обаче не ще се формира 
пряко от хората, а отново от 
шепата „мъдри специалисти”, 
чиято частна изгода остава 
срамежливо зад кулисите, къ-
дето ще бъде задоволена, без 
да я гледаме как мляска.

Докладът дава определе-
ние на „кръговата икономи-
ка” – производство на изде-
лия, подлежащи на дългосроч-
на употреба и ремонт, вмес-
то изхвърляне и замяна с но-
вопроизведени. Този момент 
е правилен, пилеенето на ре-
сурси за „нов модел”, различен 
от предишния по цвят и фор-
ма, е причината за опоскване-
то на лесните за добив ресур-
си.

Проблем обаче виждаме в 
плановете на Доклада да ос-
тане разделението на упра-
вленци и изпълнители, приви-
легировани и обвързани със 
задължения без реално защи-
тими права.

Акцент в третата част 
на доклада е поставен вър-
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ху образованието – „грамот-
ност за бъдещето” (futures 
literacy). Включва „дигитал-
на свързаност”, опора в до-
казаната ценностна систе-
ма, уважение към културни-
те разлики (въпросната „то-
лерантност”, с която елити-
те заместват нормалната 
човешка солидарност); силен 
екологичен дух във всички об-
ласти на теорията и прак-
тическите умения; култиви-
ране на интегрален подход 
вместо аналитичния (макар 
те да не си противоречат, 
но за Клуба е важно да нати-
кат в умовете на младите 
нови клишета). И – плурали-
зъм, т. е. хитринката „исти-
ната е въпрос на гледна точ-
ка”, предимство на тълкува-
нията над фактите.

Резултатът от това 
„ново образование”, предвиж-
даме пък ние, ще е поколение, 
още по-самоуверено и безкри-
тично към собственото си 
(получено наготово) мнение, 
по-лесно за баламосване от 
„световни съвети” и пропо-
ведници на „екологизма”.

Докладът приключва с оп-
тимистични фрази, които 
ще спестим.

И така, какви са изводите? 
През януари 2018 г. се състоя 
поредната среща на най-ед-
рите капиталистически аку-

ли в Давос, където – в унисон 
с Доклада – поставиха под 
съмнение показателя БВП.

Току преди срещата в Да-
вос организацията Oxfam из-
лезе със своя редовен отчет. 
Явно изнесените данни по-
дразниха давоските икономи-
чески божества, та видяхме 
секс-скандали с функционе-
ри на тази организация. Кои 
точно данни струваха карие-
рата на похотливците, избе-
рете си:

• богатството на милиар-
дерите от 2010 г. насам рас-
те със скорост 13% годишно, 
което е 6 пъти по-бързо от 
доходите на обикновените 
работници и служители по 
целия свят;

• глобалното имане е дос-
тигнало главозамайващите 
255 трилиона долара – от 
2015 г. насам повече от поло-
вината от тях принадлежат 
на богатия 1% от население-
то на Земята;

• „богатството” на най-бе-
дните жители на планетата, 
които наброяват 3,6 милиар-
да души, е 426 милиарда до-
лара – и то не е мръднало ни 
нагоре, ни надолу спрямо пре-
дходната година; на човек се 
падат по 118 долара „богат-
ство” – пей сърце и шапка на 
тояга;

• по съвпадение, пак 426 
милиарда долара „тежат” 
общо осмината най-едри бо-

гаташи, които са известни: 
Бил Гейтс, Амансио Ортега, 
Уорън Бъфет, Карлос Слим, 
Джеф Безос, Марк Цукърбърг, 
Лари Елисън и Майкъл Блум-
бърг.

Взирането в текстове-
те на доклада е като поглед 
в очите на чудовището – да 
прозрем намеренията му. На-
мерението е ясно – глобални-
те елити се готвят за „по-
следен и решителен бой” във 
вечната класова борба. Пре-
ди боя, разбира се, нахъсват 
себе си, но не сипят обиди 
към противника – така може 
да го ядосат. Не, те омайват 
жертвата си, демотивират 
я да се съпротивлява. Тоест, 
даже не предвиждат сраже-
ние, а обилна трапеза, в коя-
то ястията не ритат, а дори 
сами се сервират.

Приказките за „защита на 
културното разнообразие”, 
преведени на нормален чо-
вешки означават, че по све-
та има тук-таме някои те-
ритории, които не са особе-
но интересни на глобалния 
бизнес. Несъгласните с по-
редния нов „нов ред” да запо-
вядат там, за да се насладят 
на живота за последно, преди 
да бъдат излапани – в името 
на опазването на околната 
среда.

Главното в доклада е, че 
илюзиите са мъртви. Лашка-
нето от частен към държа-

вен и обратно капитализъм 
трябва да спрат в полза на 
наддържавния, глобален, чи-
новнически, чиито клиенти 
ще бъдат малък брой избра-
ни корпорации. Останалите 
са коледното прасенце, кое-
то не вярва в конспирациите 
за Коледа.

Недоволството на „десни-
те” от доклада иде от само-
заблудата им, че държавният 
капитализъм е „социализъм”. 
Затова клеймят Римския 
клуб като „сбирщина левича-
ри”, обвиняват го в реанима-
ция на идеята за „конверген-
ция”, родена през 1960-те и 
1970-те, за да оправдае сго-
вора на партокрацията на 
СССР с по-далновидните со-
циопати от елита на Запада.

Ако се съмнявате в при-
чините и изобщо в наличие-
то на глобално затопляне, 
попадате в черните списъци 
на Римския клуб. Врътката 
тук е, че хем признаваме за-
топлянето, хем ограничава-
ме мерките срещу него с на-
лагане на обикновените хора 
да се самоограничават, да се 
примиряват с „необходими 
жертви и лишения”, защото 
е важно да съхраним новото 
божество Майка Природа – 
религия, откраднала научния 
език, този път не във вида на 
провалилия се поради прека-
ляване с наукообразен подход 
креационизъм, само части от 

него са взети на въоръжение 
срещу здравия разум.

Струват ви се изкуствени 
раздуваните дърления по въ-
просите на джендъра и други 
подобни теми – вие сте враг 
на Клуба.

Не се молите пред икона-
та на възобновяемата енер-
гетика, не плюете образа на 
дявола – атомните центра-
ли, значи сте еретици в очи-
те на господата, които из-
ползват Клуба като свой гла-
шатай и масов измамник.

И, разбира се, не смейте да 
се подигравате на религиоз-
ните заблуди на ближните – 
тези невротични състояния 
представляват „мъдростта 
на човечеството”.

Другото, което не бива да 
отхвърляте, е идеята за все-
могъщо Световно правител-
ство – което няма да изби-
рате дори формално, защо-
то сте необразовани според 
стандартите на „новото 
Просвещение”.

Точно заради последното 
творци като Ботев („всяко 
правителство е заговор сре-
щу свободата на човечест-
вото”) постепенно ще из-
чезнат от учебници и енци-
клопедии, ще оставят само 
портретите за фетиш, а 
тях самите ще провъзгласят 
за предтечи на екофашизма и 
глобализма. •

Васил Арапов

СЪС СТАРИ … НОВ СВЕТОВЕН РЕД

Новите Римски клубни хитове
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И Н Т Е Р В Ю  С  К Р И М И Н О Л О Г А  Я К О В  Г И Л И Н С К И

Търсих нещо подобно, казано от 
български служител в „органите на 
реда”. Не намерих, което провокира 
някои изводи относно качеството 
на „човешкия материал”, от който 
са изградени нашенските „органи”. 
От друга страна, ситуацията в Ру-
сия и България по засегнатите въ-
проси не е принципно различна. За-
това преведох интервюто, нека 
читателят сам преценява.

Кажете нещо за светов-
ните тенденции на раз-
витието на криминоло-
гията. Вървим ли в крак с 
тях?

Русия се движи общо взето 
според тенденциите, макар в 
криминологията да има мно-
жество различни гледни точ-
ки, които понякога се разми-
нават дори в такива основни 
въпроси като дали нивото на 
престъпността расте, или 
намалява и как да се отчита 
това.

Мерило за престъпността 
са убийствата, защото този 
вид деяния имат най-висока 
отчетност, много рядко ос-
тават нерегистрирани. Към 
първото десетилетие на XXI 
век по света броят на убий-
ствата е спаднал двойно. Но 
пък кражбите, сериозна част 
от които не биват регистри-
рани, растат, без да можем 

точно да кажем колко. Има и 
една любопитна подробност 
обаче, която проследяваме – 
кражбите и грабежите в съ-
временния свят биват из-
мествани от различни видо-
ве измами.

Имате предвид мо-
шеничествата в интер-
нет?

Да, този вид измами не но-
сят на извършителя голям 
риск и са по-изгодни. Един 
джебчия ще обере пенсионер 
с 5-10 евро в портмонето. 
Един грабител с нож ще от-
неме у по-лъскава жертва 100 
или дори 500 евро, докато въ-
оръжен с компютър „майстор” 
може да отмъкне милиони от 
жертва зад граница, без да 
бъде заловен. През 2016 г. в 
Евросъюза разкриваемостта 
на престъпленията е била 42-
46% от регистрираните дея-
ния. Това обаче са престъпле-
ния в „реалния свят”. Престъ-
пленията в интернет имат 
разкриваемост около 4%.

Криминалистите не 
изучавате ли „интернет-
ния свят”?

Изучаваме, но сме в начало-
то, и то не само руските. Ки-
берпрестъпността е тежък 
световен проблем, а проти-
водействието е много слож-
но за организиране, независи-

мо от официалните обеща-
ния и даже хвалби.

Превенция на киберпре-
стъпленията възможна 
ли е?

Точно с това се занима-
ва науката криминология – с 
въпросите на социалния кон-
трол, с теоретично разрабо-
тване на нужните мерки, кои-
то да понижават нивото на 
престъпността.

На теория. А на прак-
тика? Използват ли ва-
шите изследвания „реал-
ните” органи на реда?

Твърде малко. И пак – не 
само у нас в Русия. Руският 
проблем обаче се състои в 
това, че ръководителите ни 
приемат закони, които напра-
во противоречат на съвети-
те, давани от криминолози-
те. В западните страни чак 
до това не стигат. Ето на-
пример мои колеги от Москва 
редовно получават проекто-
закони, за да дадат експертно 
мнение върху тях. На Запад с 
експертните мнения поняко-
га се съобразяват. У нас – за-
конът е точно обратен на съ-
ветите.

Напоследък в медиите 
много се говори за „стан-
дартния профил на прес-
тъпника”. Има ли нещо 
вярно в това?

Нещичко. Колкото в изслед-
ванията на Чезаре Ломброзо, 
който измервал пропорциите 
на черепа на затворниците, 
и стигнал до „формула”, спо-
ред която само като видиш 
снимка, тоест не профил, а 
портрет на някой човек, вед-
нага определяш дали е честен 
гражданин, или злодей, който 
плаче за затвора. Това удоб-
но безумие е отхвърлено от-
давна, защото английски из-
следователи открили съот-
ветствие с формулата на 
Ломброзо сред студенти от 
Оксфорд и Кеймбридж, сред 
офицери от Кралската гвар-
дия и сред висши магистра-
ти. Станало малко неудобно 
да ги натикат веднага по ки-
лиите… В наши дни се правят 
други проучвания – не толко-
ва психологически, не и порт-
ретни, а генетични. Напри-
мер мъже с излишна Y-хромо-
зома. Смята се, че им е при-
съща повишена агресивност. 
И пак, дори у един човек да 
са налице всякакви генетич-
ни, физически и даже психоло-
гически характеристики на 
престъпник, това не значи, че 
той непременно ще се прояви 
като такъв.

Какво мислите за по-
вишената агресивност у 
децата?

Че е отражение на обща-
та висока агресивност в съ-
временния свят. За руската 
действителност това важи 
особено остро спрямо евро-
пейската. Изучавайки наше-
то „постмодернистично” об-
щество, психолозите отбе-
лязват в прав текст следния 
феномен – шизофренизация на 
съзнанието. Животът е дос-
та сложен, цари страшно со-
циално и икономическо нера-
венство. У нас 22,5 милиона 
руснаци живеят с доходи по-
ниски от официално обявения 
минимум на оцеляване. Това е 
абсолютна сиромашия. Мно-
зина едва се крепят над мини-
мума, а що за живот е това? 
Проблемът с неравенството 
е глобален. През по-миналата 
година 1% от земното населе-
ние е владеел 52% от богат-
ствата на планетата. В Ру-
сия единият процент прите-
жава 74% от богатството 
на цялата страна. Средната 
класа изчезва – единици ста-
ват богаташи, но повечето 
фалират. Тази агония на сред-
ната класа поражда движения 
от сорта на „Окупирай” в Аме-
рика, както и аналогични в Ев-
ропа.

И това влияе върху 
тийнейджърите?
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Абсолютно. Училището 

е отражение на „външния 
свят”. Младежите са първи-
те изключени от обществе-
ния живот, първите марги-
нализирани. Защото нямат 
образование, нямат опит, ня-
мат собствени доходи. Обще-
ството е занемарило грижа-
та си да осигури на младежта 
участие в активната твор-
ческа дейност – така енер-
гията, употребявана за наси-
лие, би поела в позитивно рус-
ло.

И твърдите, че в САЩ 
и ЕС имат същите про-
блеми?

Да, проблемът е всеобщ, 
глобален. Просто в някои 
страни нещата са по-изо-
стрени. Москва и Петербург 
не са „лицето” на Русия, в про-
винцията нещата са ужасява-
щи, младите се намират в аб-
солютна безизходица. Траге-
дии една след друга. Това е на-
шата, руска специфика. В Аме-
рика влияят други фактори.

Оръжията ли?
При младежите наличи-

ето на оръжие не е от пър-
востепенно значение. Хлапе-
тата могат да се пребиват 
едно друго с ръце и крака – до 
смърт. Да, в САЩ е малко по-
различно, но като цяло дос-

тъпността на оръжията не 
е пряко свързана с агресив-
ността и емоционално моти-
вираните престъпления.

Тоест бурните спорове 
в Америка за Втората по-
правка [на конституция-
та на САЩ – правото на 
притежаване на оръжие – 
б. ред.] нямат смисъл?

По този въпрос аз като 
криминолог нямам твърдо ус-
тановено мнение. По прин-
цип съм склонен да подкрепям 
свободна продажба на оръ-
жие. Просто защото законо-
послушните граждани обик-
новено са жертви, а ако имат 
в джоба пистолет, могат да 
се защитят. Пък и не се съм-
нявам в статистиките, спо-
ред които всред въоръжено 
население престъпленията са 
малобройни. Така че, да, аз съм 
за свобода за притежаване на 
оръжие. Естествено, за пси-
хически здравите хора. Сил-
но съм разколебан обаче от 
едно – тежката психологиче-
ска атмосфера в Русия. Много 
тежката.

Какво имате предвид?
Висока склонност към аг-

ресия. Висока алкохолизация. 
Макар че, ако някой твърдо е 
решил да очисти някого, лес-
но ще намери клон на черния 
пазар в родния си град и ще се 
сдобие с всякакво оръжие. На-

истина не знам. Много се ко-
лебая.

Вие като че ли не се ко-
лебаете за леките нарко-
тици.

Не, за това нямам съмне-
ния. Употреба на наркотич-
ни и психотропни вещества 
е имало откакто свят свету-
ва. Щом и Херодот, антични-
ят основател на науката ис-
тория, е писал за наркомани 
в Египет… Хипократ пък е из-
ползвал опиати с медицинска 
цел. Дори у животните има 
склонност към употреба на 
променящи състоянието на 
нервната система. Безсмис-
лено е да репресираме това. 
Все едно налагаме тотално 
сексуално въздържание. Глупа-
во е.

Но нали не отричате 
вредата от наркотици-
те?

Никак не отричам. Алкохо-
лът, цигарите – и те са нар-
котици. Доказано вредни. 
Нещо повече, някои наркоти-
ци нанасят по-малко щети 
върху организма от алкохола. 
Те имат социални, дори риту-
ални функции: обезболяване, 
отпускане, почивка, самои-
дентификация.

Не разбрах последно-
то.

Ами едни пият само френ-
ски коняк. Други – метакса. 

Трети – изключително ракия, 
домашна, смрадлива – и за 
тях онези с коняка са „женчо-
вци”. Елитарно е да смъркаш 
кокаин. Протестно е да взе-
маш „забранени вещества” – 
така изразяваш отношение 
към правилата, наложени от 
властите.

Но от такава самои-
дентификация човек не 
пада ли на дъното, в мар-
гиналното?

Пада, разбира се, нещата 
не са само добри или лоши, те 
са и едното, и другото като 
последици. Като Ин и Ян. Ще 
ви издам една тайна, която 
е тайна само в Русия, а в Ев-
ропа отдавна е скучна исти-
на. Има три вида наркотици, 
които, без странични смески, 
не предизвикват физиологич-
на зависимост, каквато пре-
дизвиква алкохолът. Това са 
хашиш, кокаин и, колкото и 
странно да ви се вижда, ха-
люциногените. Психическа за-
висимост може да възникне, 
да. И пак са по-малко опасни 
от спиртните напитки. Кое-
то поражда въпроса: а защо 
водката е легална, а марихуа-
ната – не? Това е глупаво. За-
това постепенно се променя 
отношението на закона към 
наркотиците. Мястото на 
наркомана е в болница, не в 
пандиза. Затова съм убеден, 

че рано или късно, дори у нас 
в Русия, наркотиците ще бъ-
дат позволени. Всичките.

Това няма ли да поощри 
употребата им?

Не. Оставете какви ги 
дрънкат „официалните лица”. 
Повечето хора няма да се 
впуснат по стръмнината на-
долу. А тези, които са склон-
ни, тях системата за помощ 
на зависими трябва да поеме. 
Разбира се, дори при пълна ле-
гализация на наркотиците, 
смятам за нужно да се води 
разумна антинаркотична и 
антиалкохолна пропаганда. 
Да има мониторинг от обу-
чени психолози, особено в учи-
лищата. Само че тези мерки 
биха имали резултат, само 
ако младите хора имат реал-
на възможност за самореали-
зация и активна творческа 
дейност. Оставете ги в без-
изходица – и те нямат друга 
утеха, освен наркотиците и 
алкохола. И агресията за „раз-
товарване”.

Кога Русия ще бъде го-
това да подобно бъдеще?

Русия никога за нищо не е 
готова. Ако искаме обаче да 
ни има в бъдещето, налага се 
да започнем. Суровата анти-
наркотична политика е жес-
токост, в определени сфе-
ри – направо престъпна. Хи-
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Амир Тааки: на прага на бифуркацията
Криптоанархист, биткойн пионер, 
бунтар, хакер, програмист, борец 
за свобода, професионален играч 
на покер, боец от YPG… Това са 
само част от стотиците прозви-
ща на Амир Тааки. Въпреки че вече 
знаехме всички тези неща за него, 
съвсем друго беше да се срещнем 
отново на живо. За последно се бя-
хме виждали преди 5 години. Тогава 
той беше в класацията на „Форбс” 
за млади хора под 30-годишна въз-
раст, които са променили Света. 
Сега, 5 години по-късно, той вече е 
по-силен, по-мъдър, но най-вече по-
опасен от всякога. За това интер-
вю се срещнахме в социалния цен-
тър „Ауреа Социал” в Барселона. 
Като истински носител на пъте-
водна светлина в мрака на съвре-
менното средновековие, в което 
живеем, той ни отговори на много 
наболели глобални въпроси.

На колко години си?
30.
Научи ли вече кюрдски?
Още го уча, но мога да се 

похваля, че вече го знам поч-
ти колкото английския.

Последно се видяхме 
тук в Барселона, в соци-
алния център „Каза де ла 
монтаня” преди 5 годи-
ни. Какво се промени око-
ло теб оттогава?

Малко след това заминах 
за Рожава. В началото исках 
да използвам своите техни-
чески знания и умения, за да 
помогна с нещо на хората 
там. Тогава обаче започна 

войната и обсадата на Коба-
не. Реших, че е мой дълг да се 
включа в отбраната на гра-
да и да подкрепя тези хора 
в този толкова критичен за 
тях момент. Щеше да е лице-
мерие от моя страна, ако не 
се бях включил.

По-важното за мен обаче 
е, че там наистина разбрах 
какво представлява Револю-
цията, как се стига до нея и 
как тя работи, все неща кои-
то доближават човека до 
смисъла на живота. Останах 
в Рожава около 2 години.

Виждаш ли някаква 
глобална промяна в Све-
та през последните 5 го-
дини?

На теория всеки момент 
ще навлезем в точката на 
бифуркация, което се случва 
„веднъж на 100 години”. На-
пример, през последните 100 
години, никой не можеше да 
промени курса на историята 
и всичко беше предсказуемо. 
Ако направим паралел с кур-
са на биткойн, той също вър-
ви праволинейно нагоре и е 
много лесно да се предскаже 
с колко ще се покачи. Когато 
обаче се достигне връхната 
точка, тя е и точка на неста-
билност. Оттук нататък е 
много трудно да се предвиди 
какво ще стане, защото пра-
волинейното правило вече 
не е в сила. Точно това пред-
ставлява и самата бифурка-
ция – връхна точка, след коя-

то следва нещо непредвиди-
мо, но и радикално ново. Идва 
и този момент от човеш-
ката история, когато Запа-
дът ще сведе Света до това, 
което вече можем да видим, 
усетим и дори пипнем, а то 
е пълната загуба на връзка с 
реалността. Светът ста-
ва все по-малък и подобно на 
компютърна симулация, ние 
се появяваме в него за малко, 
за да изпълним някакви крат-
косрочни цели и да задоволим 
нашите първични желания и 
потребности. Този невиж-
дан досега цинизъм е в пълно 
противоречие с историята 
на човешките общества, на 
културно и дори на религиоз-
но ниво. Хората не са просто 
роби на своите низки желания 
и страсти, хората се вдъхно-
вяват от величието на голе-
мите идеи, които помагат да 
разберем Света и неговите 
граници. Срещу системата, 
която ни налага настоящи-
ят модерен начин на живот, 
вече се надигат опозицион-
ни сили – националистически 
движения, крайнодесни дви-
жения, ИДИЛ, появяват се и 
нови идеологии. Западът от-
говаря, като отново се опит-
ва да създаде добре познати-
те ни „балони”, в които всеки 
живее в своя измислен свят. 
Така, без да усетим, тъмни-
те сили ще пробият от мра-
ка, за да ни върнат в реалнос-
тта. Колкото повече се пра-

вим, че не забелязваме Кри-
зата и продължаваме да за-
щитаваме либералните цен-
ности, токова повече ще се 
доближаваме до критичната 
точка, а след нея – големи ка-
тастрофи с човешко нещас-
тие и страдание. Тук ще е 
и възможността за всички, 
които са подготвени за този 
момент, които ежедневно 
анализират ситуацията, да 
разработят и осъществят 
идеите за споделяне и вза-
имопомощ. Можем да вземем 
властта и драстично да про-
меним курса на историята. 
Това е възможност, която до 
сега не сме имали в „модерния 
свят”, да се освободим от не-
говите вериги.

Какво стана с проекта 
DarkWallet?

Напуснах DarkWallet, въпре-
ки че оставаше малко да бъде 
завършен. Дадох всичките 
си пари и техника на хората, 
които останаха да работят 
по проекта, но те не успяха 
да се справят без мен и спря-
ха работа. Липсваха им насо-
ки и стратегия за по-ната-
тъшното развитие на про-
екта.

Най-важното при работа-
та с такива технологии е да 
има ясна стратегия за разви-
тието им. Сега много ме кри-
тикуват и се опитват да ме 
върнат към проекта, даже 
ме каниха да замина за Па-
риж следващия месец, къде-

то да започна работа по нов 
DarkWallet. Аз обаче искам 
първо да създам организация 
от хакери – „ядро” със своя ко-
ординация, щаб, логистика и 
пр. Ако това бъде постигна-
то, ще има организирани го-
леми групи хора и достатъч-
но техника да работим и по 
други по-големи проекти, не 
само по DarkWallet. Ще има 
политически отговорници за 
всеки проект и те ще бъдат 
едно ядро, един отбор от 
хора, изцяло концентрирани и 
отдадени да координират ця-
лата мрежа и организация, за-
щото голям проблем с почти 
всички наши проекти досега 
е самоцелната работа и ло-
шата координация. Трябва да 
изградим стратегия за това 
как можем да предизвикваме 
трансформации в общество-
то, а това изисква огромно 
разнообразие от различни 
технически проекти, но ко-
ординирани един с друг, без 
да се хабят сили за излишни 
неща.

Още ли се самоопреде-
ляш като криптоанар-
хист?

Всички тези движения за 
свободен софтуер, криптоа-
нархисти, хакери и пр. се про-
валиха и ние трябва да ги об-
следваме и да разберем защо 
се провалиха. Трябва да раз-
ширим обхвата на тези идео-
логии и да се реорганизираме 
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ляди онкоболни умират мъ-
чително заради глупавите 
забрани върху обезболяващи 
вещества.

Смятате ли, че и прос-
титуцията би била при-
ета за „нормална” от ру-
ското общество?

Ако се абстрахираме от 
факта, че няма по-автен-
тична експлоатация от сек-
суалната… Да, можем да се 
учим да свикваме, че плате-
ната любов е нормално нещо. 
Проституцията е на хиляди 
години. Не казвам, че е нещо 
„добро”. Просто е… ами нор-
мално. От кого едно обще-
ство повече може да си изпа-
ти – от проститутка и жи-
голо или от продажен поли-
тик?

Има и нещо друго – при 
все че у нас проституция-
та се води забранена, реал-
но тя процъфтява. И знаете 
ли защо? Защото публичните 
домове се намират под пряка 
закрила на полицейските уп-
равления. Същото е и с нар-
котиците, между другото. 
Твърдя това най-отговорно, 
защото съм изучавал неща-
та. Беседвал съм с офицери 
от управлението по борба 
с организираната престъп-
ност. И те без притеснение 

са ми посочвали кое РПУ кои 
„точки” покровителства. Ня-
кой ден, скоро, ще публикувам 
тези интервюта. От тях на-
учих, че недалеч от апарта-
мента ми има една такава 
„наркоточка”. А до нея – пуб-
личен дом, скромничък.

Държавата би ли мо-
гла да контролира всич-
ко това?

Практически вече го кон-
тролира. Иначе, официално и 
открито – налице е опитът 
на царска Русия. И за прости-
туцията, и за наркотиците. 
Фразата „жълта книжка” е 
значела точно това – не лу-
дост, а удостоверение на 
лекуващ се от наркозависи-
мост.

Някои патриотични 
среди и лидери поставят 
въпроса за забрана на 
абортите. Какво мисли-
те за това?

Криминализирането на 
абортите ще увеличи броя 
на смъртните случаи – ка-
тегорично. Присъствал съм 
на аутопсия на жена, родила 
три деца. Четвъртата бре-
менност ґ дошла в повече, 
със съпруга си решили, че не 
могат да поемат отговор-
ност за още едно дете. По 
онова време абортите бяха 
незаконни. И тя намерила ня-
какъв знахар, който просто 

я убил с некомпетентната 
си „услуга”. Вижте, ако една 
жена не иска да роди, без зна-
чение на причините, ще на-
мери начин да абортира. Рис-
кувайки да умре или да оста-
не безплодна. Насила родено 
дете е обречено на нещас-
тие същество. За мен са до-
казани твърденията на дет-
ските психолози, че детето 
усеща дали майка му го оби-
ча и желае. И когато такова 
отношение липсва, най-веро-
ятно ще порасне като пси-
хопат, агресивен тип. Така 
че ако у нас забранят абор-
тите, това ще е поредното 
престъпление на скъпите ни 
депутати!

Учудващо критичен 
сте.

Друг не мога да бъда след 
всичко, което знам. В стра-
ната ни от доста време на-
сам гледат всичко да крими-
нализират. До такава сте-
пен, че моите думи в това 
интервю са достатъчни за 
няколко присъди направо вед-
нага. Да ви кажа ли? Защи-
тата на абортите може се 
тълкува като атеизъм, дори 
да ми опростят „склонява-
не към убийство”. А щом съм 
атеист, значи смятам, че 
дедо Боже не съществува. 
А това пък е оскърбление на 
чувствата на вярващите.

Моите атеистични чув-
ства обаче – кучета ги яли.

Какво мислите за но-
вите методи на наказа-
ние като лишаване от 
достъп до интернет, до-
машен арест, забрана за 
контакт с определени 
хора?

Сложно е да се каже, прак-
тиката ще покаже. Но прин-
ципното ми мнение е, че са 
нужни алтернативи на за-
твора, каквито и да са те. 
Да, за тежки деяния се налага 
задържане и изолация, но като 
цяло затворът само разваля 
човека. И за това малко се го-
вори, а когато се говори, се 
повтарят митове.

За мнозина заплахата с 
лишаване от свобода със 
сигурност има възпира-
що действие.

Така ли? Маркс, да, същият, 
има една къса статия – с чис-
та статистика. След всяка 
публична екзекуция за тежко 
престъпление, количеството 
на същите престъпления се 
увеличава.

Как така?
Жестокостта на власт-

та поражда ответна жесто-
кост у населението. През XIX 
век първите страни, отме-
нили смъртното наказание, 
били Аржентина и Австрия. 
И броят престъпления, за кои-

то осъждали на смърт, чувст-
вително намалял. През 1965 г. 
Великобритания пробно въ-
вежда петгодишен морато-
риум върху изпълнението на 
смъртните наказания. Тежки-
те престъпления леко намаля-
ват – и смъртното наказание 
е окончателно отменено. Фе-
номен? Парадокс? Не, факт.

Има ли членове от На-
казателния кодекс, кои-
то бихте отменили още 
сега?

Професор Ханс Хайнрих Йе-
шек е казвал, че наказателни-
ят кодекс трябва да бъде от-
менен и забравен изцяло, за-
щото най-грубо противоре-
чи на човешките права и сво-
боди. Напълно съм съгласен с 
професора. За съжаление, днес 
това не виждам как би могло 
да се получи… И все пак, пър-
вото за ликвидиране е „оскър-
бяване на религиозните чув-
ства”. Антинаркотичните 
параграфи – освен един, кой-
то да преследва едрите нар-
котърговци – и тях на бок-
лука. Голяма част от т. нар. 
„икономически престъпле-
ния”… Много са, много за раз-
чистване. •

май 2018 г.
Интервюто взе 

Анастасия Беляева
Превод и уводни думи: 

Христо Николов

ПРАВОРАЗДАВАНЕ

За закона и робовете
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в ново направление – „Поли-
техника”. Това наименование 
„политехника” е предложено 
първо от Люис Мъмфорд през 
1960-те. Много е изписано 
по въпроса каква е разликата 
между „авторитарните тех-
нологии” и „демократичните 
технологии”. Трябва да про-
дължим идеята за развитие 
на „демократичните техно-
логии”, от които да черпим 
знания и вдъхновение. Само 
така ще можем да се изгра-
дим като завършени човешки 
същества, а не просто „тех-
ничари”, това е много важно… 
Ето например идеолозите на 
ИДИЛ, те не са глупави хора 
и много точно усетиха, че 
точно това не е наред с на-
шия свят.

Как активистките 
групи в Европа могат да 
помогнат на Кюрдистан 
в този труден момент? 
(интервюто се проведе в 
първите дни на операция 
„Маслинова клонка”)

Ето какво каза един бри-
тански доброволец, Джим 
Матю, в речта си на погре-
бението на Джак Хоумс: „Ро-
жава няма нужда от подкре-
па, Рожава има нужда от при-
ятели”.

Най-добрият начин да раз-
берете какво е движението 
в Рожава, е да се запознаете 
с идеите на Йоджалан и кни-

гите му. Една от книгите се 
казва „Манифест на една де-
мократична цивилизация”, хо-
рата трябва да разберат 
тези идеи и да ги разпрос-
траняват.

Какво можем да очак-
ваме от „Глобалния ли-
берален дискурс” през 
2018 г.?

Всичко, което знам, е, че 
либералите нямат никакво 
желание да се предават. Ста-
ват все по-догматични и от-
казват да вникнат защо За-
падът е в криза. Колкото по-
вече продължават с това си 
поведение, толкова по-зле ще 
става. Проблемите се изо-
стрят и наблюдаваме възход 
на крайнодесните движения, 
които се опитват да върнат 
консервативни ценности в 
обществото с акцент върху 

нацията и расата. Влязоха в 
парламента, правят улични 
шествия… Това са единстве-
ните по-интересни неща на 
политическата сцена в Евро-
па.

Да споменем и другите – 
такива има много, обикнове-
но това са хора, които живе-
ят извън развития Западен 
свят, най-често в неговата 
периферия. Осъзнават, че на-
стоящото разпределение на 
капитала не работи за тях 
и са готови да се противо-
поставят на либералните 
властови структури. Мно-
го рядко обаче тези хора се 
обединяват в движения, а по-
скоро действат, ако може да 
се каже… като гущерите ва-
рани. Гущерите варани нико-
га не ловуват като глутни-
ца. Един гущер варан отива 

сам и ухапва жертвата. Тя за-
почва да бяга, това привлича 
вниманието на други варани, 
които се редуват да тичат 
след нея, докато я изтощят.

И накрая, ако можеш 
да обясниш с няколко из-
речения какво е Авто-
номна политехника?

Първите хакери създадоха 
движение, което имаше поли-
тическо и социално влияние и 
успя да промени много неща 
в световен план. Когато съз-
даваш нещо голямо и сложно 
като Линукс например, тряб-
ват и големи задружни уси-
лия на много хора, които да 
работят заедно по различни 
неща: писане на код, писане на 
документация… Нужно е же-
лание за работа в колектив, 
споделяне, последовател-
ност. За съжаление по-късно 
движението беше превзето 
от една друга негова част – 
хора, които гледат на техно-
логиите като някаква играч-
ка или начин да изпъкнат със 
своята креативност. Тази са-
моцелна креативност напъл-
но унищожи възможността 
да се постигне някаква тран-
сформация на обществото 
чрез новите технологии, да 
си „хакер” се превърна прос-
то в мода и тези хора пра-
вят високотехнологични иг-
рачки без цел и посока. Много 
от тях работят по различни 
проекти, без да се интересу-
ват какви са съвременните 

проблеми на обществото, а 
виждат света „рационално” – 
в единици и нули. Нямат ни-
каква идея, която да ги обеди-
ни за постигане на обща цел, 
силите им се пилеят в много 
и различни посоки.

Много социолози и фило-
софи задават въпроса, не мо-
жем ли да използваме техно-
логиите по друг начин? За съ-
жаление никой не им обръща 
внимание и не се замисля, че 
можем да създадем световна 
„технологична комуна”, която 
да има власт и влияние.

Трябва да разберем, че 
всички тези неща около крип-
товалутите се случват за 
първи път в историята. По-
яви се една нова класа… ком-
пютърни специалисти, кои-
то спечелиха толкова мно-
го пари, че се чудят какво да 
ги правят. Технологията от 
една страна може да осигу-
ри средства и ресурси, а от 
друга – да се използва като 
инструмент за обществе-
но и политическо влияние и 
за взимане на властта. Ако 
и ние можем да приложим 
тези две неща чрез техноло-
гиите, с които разполагаме, 
това вече ще ни даде потен-
циала да трансформираме 
обществото. Ако сега не се 
възползваме от този потен-
циал, движението ни ще вле-
зе в задънена улица и ще из-
чезне. •

14.02.2018 г., Барселона

ПРОБЛЯСЪЦИ

Амир Тааки: на прага на бифуркацията
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Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви и не 
е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и затова 
не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, написани 
грамотно на стандартни машинописни страници – 30 реда 
на страница, 55 знака на ред или набрани на компютър. Всеки 
автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения! 
Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

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

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

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

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

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

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

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

1. Желязко Радев Петков, Бяло поле 20 лв

2. Христо Христов, Разград 20 лв

3. Костадин Зяпков, Пазарджик 20 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 02.06.1876 г. е убит 

българският поет, публи-
цист, анархист и револю-
ционер Христо Ботев.

• На 03.06.1966 г. умира без-
властникът Атанас Гер-
чев Дедяков.

• На 06.06.1919 г. в гр. Бур-
гас под редакцията на 
Марко Борзуков излиза 
анархистическият вест-
ник „Комуна”.

•  На 08.06.1908 г. във 
Ферзан (Мала Азия) на 18 
годишна възраст умира 
Милан Арсов, участник в 
Солунските атентати.

•  На 12.06.1856 г. в гр. Лерин 
(Македония) е роден анар-
хистът Спиридон (Спиро) 
Константинов Гулапчев, 
идеолог на „сиромахомил-
ството” в България.

•  На 14.06.1872 г. в гр. Ир-
кутск (Русия) е роден без-
властникът Юлий Цезар 
Розентал, създател и ор-
ганизатор на първите 
анархистически кръжоци 
в България.

•  На 14.06.2002 г. в гр. Плов-
див умира анархистът 
Христо Ганчев Бойчев, 
член на секретариата на 
ФАБ и сътрудник на вест-
ник „Свободна мисъл”.

•  От 15.06 до 17.06.1919 г. в 
София се провежда Първа-
та национална анархисти-
ческа конференция, на коя-
то е учредена Федераци-
ята на анархокомунисти-
те в България (ФАКБ).

•  На 20.06.1925 г. край село 
Белица (Ихтиманско) е 
убит анархистът Васил 
Бонев Икономов.

•  На 22.06.1896 г. е екзе-
кутиран френският без-
властник Равашол.

•  На 25.06.1856 г. умира 
немският философ и анар-
хист Йохан Гаспар Шмидт 
(Макс Щирнер), автор на 
книгата „Единствени-
ят и неговата собстве-
ност”.

•  На 27.06.1952 г. край с. Чу-
чулигово (Благоевградско) 
е убит от болшевишки-
те милиционери поетът-
анархист Кръстьо Хад-
жииванов.

•  На 28.06.1936 г. умира 
анар хис тът Александър 
Беркман.

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

БОРБА СЪС ЗАБРАВАТА

ЕДНА ИЗПОВЕД
– Те изхабиха българския на-
род! – така рече Лиляна Пи-
ринчиева на осемдесет и две 
години, която все още вярва 
в човещината и се мъчи да се 
пребори със забравата.

Благородни и обречени 
усилия! Защото забравата 
не е само облекчение за пре-
товарения от информация 
мозък. Просто животът се 
самоподдържа, като потулва 
миналите страдания и скър-
би. Рано или късно тя надде-
лява и над народната памет.

Клетвата към жертвите 
от миналото „Никой не е заб-
равен и нищо не е забравено” 
е гузна!

На раздяла Лиляна Пирин-
чиева ми даде да прочета 
едно обръщение, написано 
от Димитър Мих. Гачев, се-
кретар на секцията на Чет-
въртия Интернационал – 
троцкисткият.

То носеше дата 16 април 
1990 г. Прочетох го и не мога 
да се въздържа да не приведа 
няколко реда от него:

„С решение на Народното 
събрание от 30.III.1990 годи-
на е обявена политическата 

и гражданската ми реабили-
тация. Сега съм на 91 години, 
болен, самотен, остават ми 
броени дни...

Роден съм в Брацигово. Ен-
тусиазмът от Октомврий-
ската революция ме въвлече 
в революционните борби. До 
1920 година бях в групата на 
Харлаков, след това до 1923 
година бях член на германска-
та комунистическа партия 
във Франкфурт на Майн, къ-
дето следвах инженерство. 
След завръщането ми бях 
на разположение на военна-
та организация на Българска-
та комунистическа партия... 
Пътувах нелегално до Одеса 
за връзка с Интернационала, 
за тази ми дейност бях осъ-
ден на смърт чрез обесване 
по Наказателно Общ Харак-
тер Дело № 622 от 1925 го-
дина на Софийския военно-по-
леви съд. В последствие при-
съдата ми бе заменена със 
строг тъмничен затвор, къ-
дето лежах 7 години и 4 ме-
сеца.

Политическите борби в 
Болшевишката партия раз-
делиха още в затвора българ-

ските комунисти. Аз заста-
нах на страната на Лев Да-
видович Бронщайн – Троцки 
и против Сталин, за което 
след 9 септември 1944 годи-
на прекарах в лагери и затво-
ри без прекъсване 15 години 
2 месеца и 18 дни.”

За Димитър Гачев е отре-
дена жестока участ, години 
той живее изолиран, в продъ-
нена колиба, разбира се в пре-
делите на лагера. 

„Свалиха керемидите и ме 
оставиха есента и зимата 
без покрив. През нощта виж-
дах звездите. Местех нара, 
където валеше по-малко.

По-късно покриха колиба-
та със слама, извадена от 
постелята на кравите и 
стана още по-лошо: при дъжд 
в помещението валеше пи-
коч и крави изпражнения... 
След като дъждът престане-
ше, вътре продължаваше да 
вали. Направиха печка, но не 
ми дадоха дърва и кюнци. И 
така, през страшните доб-
руджански студове и северо-
източни ветрове със стени 
от леси, измазани с кал, през 
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които в далечината се виж-
даха останалите светлини 
на лагера, трябваше да жи-
вея през зимата без печка, 
без огън, без дърва, без свет-
лина, без достатъчно завив-
ки и топли дрехи, с двеста и 
седемдесет грама хляб и по-
парен зеленчук, без никаква 
връзка с когото и било, ос-
вен с мъчителите ми. През 
късната пролет понякога ме 
пускаха навън, можех да се 
движа само с тояга, берях ла-
пад около „къщичката” и лис-
та от рапица и ги ядях. Прос-
то пасях.

Когато ми съобщиха, че и 
жена ми, и другите ми друга-
ри са откарани във затвора, 
прерязах вените си. Кръвта 
ми изтичаше и повикаха ме-
дицинско лице, което беше 
чужд човек за лагера. Но по-
неже брадата ми покриваше 
целите гърди – шест години 
не бях бръснат – и тъй като 
външното лице не трябваше 
да ме види в такъв вид, об-
ръснаха ме...”

През 1954 година Дими-
тър Гачев получава присъда 
от 20 години лишаване на 

свобода заради троцкистка 
дейност – наказателно, общ 
характер, дело № 49/54 го-
дина от Софийския Градски 
съд. На 31 август 1961 годи-
на го освобождават.

„Заварих съпругата си бо-
лна от рак, настанена в една 
полусрутена таванска стая. 
Тя също беше лежала в за-
твора – само защото бях 
неин мъж.”

Преследвани и изпратени 
в затвора са и дъщерите на 
загиналия през войната брат 
на Димитър Гачев, без да 
имат каквато и да е полити-
ческа връзка с чичо си. По-го-

лямата братова дъщеря уми-
ра от туберкулоза, а по-мал-
ката прекарва 4 години в ла-
герите в Добруджа и Белене.

„Аз, който прекарах 7 го-
дини и 4 месеца във фашист-
ките затвори и опознах ста-
линските на Димитров, Чер-
венков и Живков заявявам: 
сравнение и равенство меж-
ду тях няма!!! При най-теж-
кия затворнически режим на 
фашистките тюрми, все пак 
достойнството на човека за-
творник бе запазено...

БКП носи отговорност за 
всички, които заедно с мене 
бяха измъчвани – хиляди и 
хиляди жертви. Смяната на 
името не може да измие по-
зора.

Реабилитацията не ме 
радва. Тя е само формално 
признание за извършените 
беззакония, насилия и оклеве-
тявания. Скърбя, че целият 
ми живот премина под зна-
ка на вярата в социализма, а 
той се оказа компрометиран 
и зловещ. Вярвам в демокра-
цията, социалната справед-
ливост и хуманизма!”

Няколко месеца по-късно 
Димитър Гачев умира. •

Георги Данаилов

БОРБА СЪС ЗАБРАВАТА

ЕДНА ИЗПОВЕД
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Игор Обросов: Вождовете на сталинщината

БРАЗИЛИЯ:

Как работи „работническата“ партия
Опасността от военна диктатура, стачката на шофьорите, екологията и корупцията от ляво и от дясно

Бразилия е по-голяма от Евро-
па – с 8,5 милиона квадратни 
километра и почти 210 мили-
она жители. Социалните раз-
личия са огромни: ако 50 ми-
лиона души получават месеч-
на помощ, благодарение на 
Работническата партия (РП), 
около 10 милиона са на ръба на 
глада.

Този последен катастрофа-
лен аспект на реалността по-
казва трудностите през де-
сетте години на управление 
на РП – в неизменно сътрудни-
чество с Десницата. Разпре-
делянето на помощите за бе-
дните е подобно на една мяр-
ка на чилийската военна дик-
татура скоро след преврата. 
РП обаче не удържа на обеща-
нието си „още по-бедните” да 
бъдат подпомогнати.

От една страна Работни-
ческата партия улеснява дос-
тъпа на децата от бедните 
семейства (до голяма сте-
пен мулати и чернокожи) до 
средното и университетско-
то образование, но в същото 
време продължава рутинната 
практика на десните прави-
телства – презрение към еко-
логията и затъване в коруп-
ция.

Два прости примера за пре-
небрежението към околната 
среда: изоставянето на Ама-
зонка (кислородния резерв на 
Планетата) да бъде разграбе-

на от бразилската армия и го-
лемите национални и между-
народни компании; и смешни-
ят железопътен транспорт – 
загърбен за сметка на разви-
тието на автобусни линии и 
камиони.

Заливът Сантос  (приста-
нище, свързано със Сао Пауло) 
е в бедствено положение, пре-
дизвикано от отпадъците на 
компаниите Родиасета и Шел 
и замърсяването от химиче-
ския комплекс Кубато. При сил-
ни бури (често срещани) лави-
ни поразяват хълмовете, по-
крити с бидонвилите на Рио 
де Жанейро. Работническата 
партия явно не прави нищо за 
защитата и окончателната 
евакуация на намиращото се в 
опасност бедно население.

Корупцията торпилира PП: 
в нея се „къпят” почти всич-
ки – от бившия президент 
Лула и неговите деца до де-
сетки парламентаристи.

Хималаите на корупция-
та засягат и традиционна-
та десница – присвояването 
на част от средствата на 
многонационалната компания 
Петробрас, колосалните под-
купи на парламентаристите 
в страната и в повечето дър-
жави от Латинска Америка 
от строителната компания 
Одебрехт, която продължава 
гадните си практики в про-
дължение на десетилетия.

Цифрата 70% от депута-
тите и сенаторите, обви-
нени в корупция и прелюбо-
действо (и защитени с имуни-
тета си от затвора) изглеж-
да по-малка, отколкото е в 
реалност. Мишел Темер – ви-
цепрезидент на бившия пре-
зидент от РП Дилма Русев – и 
повечето от неговите мини-
стри са подсъдими в замразе-
ни процеси.

При тези условия поддър-
жащите десницата социални 
слоеве искат незабавни мер-
ки за въвеждане на извънред-
но положение. С други думи, ле-
гална намеса на армията. Ня-
кои офицери открито я пред-
лагат.

Продължаващата генерал-
на стачка на шофьорите на 
камиони (предвид малката же-
лезопътна мрежа) напълно па-
рализира тази страна, голяма 
колкото континент. Причина-
та за стачката е рязкото по-
качване на цената на дизело-
вото гориво.

Мнозинството подкрепят 
стачката и помагат на вода-
чите на товарни автомобили 
(с доставки на храни, патрули 
за защита и др.).

Мнозина обаче смятат, че 
единствената честна власт 
в страната може да бъде 
само тази на армията.

Изборното участие на една 
бивша или все още марксист-

ко-ленинска левица се оправда-
ва с изгледите за революцион-
на промяна по парламентарен 
път и придаването на социа-
лен аспект на бразилския нео-
либерализъм (който е откри-
то криминален в северната 
част на страната), като съ-
щевременно се сключва сго-
вор с десницата. Това е добър 
пример за един идеологически 
и практически капут.

Парламентарната десница 
винаги е защитавала зачита-
нето на християнските и де-
мократичните ценности, по-

ставяйки ги на светлинни го-
дини далеч от решенията си. 
В този смисъл нейният про-
вал е още по-голям от този на 
PП.

Левицата и десницата с 
общи „усилия” проправят пътя 
за вероятното идване на во-
енните на власт, желано от 
част от населението – било 
чрез гласуване на следващите 
избори, или чрез даване на до-
верие, в случай че тя се наме-
си, за да „спаси страната”. •

Франк Минц
02.06.2018 г.


