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За кого гласуват 
работниците?

Поредните избори в България 
донесоха спокойствие за уп-
равляващите, депресия за па-
триотите и лъч надежда за 
нов шанс на бившите и бъде-
щи патерици на ГЕРБ от град-
ската десница. БСП за поре-
ден път не успя да постигне 
значителни резултати, кое-
то до голяма степен се дъл-
жи на липсата на каквато и да 
било идеология в партията, 
отдавна следваща неолибе-
ралния път и водеща откри-
то десни антиработнически 
и пропазарни политики, от-
скоро гарнирани и с консерва-
тизъм. Изглежда най-логични-
ят път за тази партия е да 
последва съдбата на френска-
та социалистическа партия и 
да се разпадне на съставните 
си олигархични части. За съ-
жаление този разпад в българ-
ските условия, където избира-
телите на БСП не са особено 
взискателни към идеологията 
и политиката на партията 
си, изглежда ще бъде продъл-
жителен и през това време 
БСП ще продължава да мими-
крира, изпразнена от каквото 

и да било съдържание, в поли-
тическия живот на страна-
та.

Всички тези емоции заля-
ха обаче един силно ограничен 
кръг от хора. За повечето от 
нас изборната кампания до-
несе преди всичко две седми-
ци досадни статуси във фейс-
бук, призоваващи към изпълне-
ние на върховния граждански 
дълг, свързан с тъпкане на бю-
летини в кутии. Мнозинство-
то хора в страната стоиче-
ски изтърпяхме натрапените 
ни физиономии усмихващи се 
мазно от билбордове и плака-
ти, както и кухите им лозун-
ги, обещаващи едновременно 
всичко и нищо. В кампанията 
активно се включиха преди 
всичко партийните централи 
и самите кандидати, които 
наводниха социалните мрежи 
със суперлативи за себе си, са-
мопредлагаха на отегчената 
публика и набираха приятели 
и роднини досущ като „руби-
нени мениджъри” на Орифлейм 
или Ейвън. Повечето едри биз-
несмени в страната присъст-
ваха по един или друг начин в 
предизборната надпревара – 
и като спонсори, и като при-
съствие в листите.

В този контекст офисите 
и магазини на дребния и сред-
ния бизнес, накичени с предиз-
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БУНТОВЕТЕ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

Взривоопасната смес
ВРЪЗК АТА  МЕ Ж ДУ  СПОНТАННИТЕ  БУНТОВЕ  СРЕЩУ  НЕОЛИБЕРА ЛИЗМА

През последните два месеца 
станахме свидетели на масо-
ви социални бунтове из раз-
лични части на света. През ок-
томври в Еквадор десетки хи-
ляди нахлуха в големите градо-
ве на страната, противопос-
тавяйки се на пазарните ре-
форми, налагани от Междуна-
родния валутен фонд. В Чили 
протестите избухнаха малко 
по-късно, но се разраснаха тол-
кова бързо, че скоро обхванаха 
цялата страна, като милиони 
хора продължават протести-
те и барикадите вече повече 
от месец. Конкретният повод 
беше увеличението на цените 
на публичния транспорт, но ис-
канията бързо се радикализи-
раха и сега протестиращите 
настояват за край на неолибе-
рализма и неговите политики 
на приватизация, дерегулация 
и либерализация, за радикална 

промяна на целия политически 
и икономически модел на стра-
ната. Те са посрещнати с наси-
лие от дясното правителство 
на милиардера Пиньера, което 
доведе до убийствата на де-
сетки протестиращи, а сто-
тици бяха осакатени. По съ-
щото време мащабни народни 
бунтове избухнаха и в Ливан, 
където поводът беше налага-
нето на данък върху съобщени-
ята в приложението WhatsApp. 
Там протестиращите поста-
виха подобни искания на тези 
на протестиращите в Чили 
и успяха да свалят правител-
ството. В съседен Ирак проте-
стите започнаха преди тези в 
Ливан и се оказаха най-кървави-
те до момента. Според офици-
алните данни над 300 души са 
убити от началото на проте-
стите, като е много вероятно 
броят им да се окаже много по-
голям. Иракчаните се надигна-
ха на пълномащабен бунт сре-
щу социалната разруха, пълно-
то унищожение на публичните 
услуги след американската оку-
пация, корупцията, безработи-
цата и икономическото нера-
венство в страната. През ок-
томври масови протести из-
бухнаха в Колумбия, в Хаити 
и другаде, и продължават и в 
момента. Към глобалния бунт 
се присъедини и Иран, където 
протестиращи атакуваха и 
запалиха над 15 банки из стра-
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борни плакати – къде заради 
зависимост, къде заряди обик-
новено слагачество на власт-
та, – изглеждат съвсем в реда 
на нещата. Обикновените 
хора, работниците, пенсионе-
рите, не закичихме нито до-
мовете, нито колите си с пре-
дизборна пропаганда. Това не 
означава, че много от нас не 
гласуваха, но работническа-
та класа инстинктивно усе-
ща, че тя не играе главна роля 
в изборния спектакъл и никой 
не очаква това от нея. Нито 
една от партиите и отдел-
ните кандидати не се обръ-
ща към работническата кла-
са. Работещите не присъст-
ват в техните политически 
програми. Кампаниите на кан-
дидат-управляващите тради-
ционно са насочени към бизне-
са, чуждестранните инвести-
тори и пазара. Единственото 
съприкосновение с работещи-
те е налагането от партий-
ните централи на приобщава-
щото понятие „гражданите”, 
целящо да набута честните 
работещи хора в един кюп с 
шефове, олигарси и политици, 
все едно и едните, и другите 
имаме едни и същи интереси.

Лозунгите за управление „в 
полза на гражданите” са иден-
тични с клишета като „ще ра-

ботя за хората”. Все пак добре 
е да знаем, че въпросната по-
литическа сила ще работи за 
хората, а не за извънземните 
примерно.

Отсъствието на работни-
ческата класа от политиче-
ския дневен ред на кандидат-
властниците не трябва да 
ни учудва. Първо, защото са-
мите те не са работници, а 
бизнесмени. Да сте виждали 
работници в парламента? По-
вечето партийни кандидати 
и активисти и всички от ръ-
ководството на партиите са 
финансирани от бизнеса, а го-
ляма част от тях самите са 
бизнесмени, свикнали да гле-
дат на работниците като на 
„човешки ресурс”, съответно 
на избирателите от работ-
ническата класа като на без-
волева и безлична електорал-
на маса, която трябва да бъде 
експлоатирана и дисциплини-
рана по същия начин, по който 
е експлоатирана и дисципли-
нирана в техните фирми.

Второ, отсъствието на ра-
ботническата класа от поли-
тическия дневен ред е породе-
но и от факта, че работниче-
ската класа като класа напъл-
но отсъства от публичното 
говорене в страната. Няма да 
чуете политици, анализато-
ри и журналисти да говорят 
за работещите като за са-

мостоятелен политически су-
бект със собствени интере-
си. Затова и няма отговор на 
въпроса, зададен в заглавието 
на тази статия – за кого гла-
суват работниците? Просто 
статистическите агенции не 
водят подобна статистика. 
Както за политиците, така 
и за тях работническата кла-
са не съществува или поне 
трябва да се правим, че не съ-
ществува. Според официал-
ната доктрина има два вида 
интереси – на бизнеса и на 
„обществото”/”гражданите”, 
като двата често се припо-
криват, тъй като според съ-
щата доктрина интересите 
на бизнеса доминират във вся-
ка обществена сфера – държа-
вата трябва да осигурява до-
бри условия за бизнес, учили-
щата трябва да подготвят 
кадри за бизнеса, болниците 
трябва да създават условия 
за търговия и печалба на биз-
неса, работещите трябва да 
спрат да пречат на бизнеса с 
техните нагли искания за до-
стойни заплати и условия на 
труд.

Работническата класа в 
България обаче има собствен 
дневен ред, различен и проти-
воположен на официалната 
доктрина. В контекста на из-
борите тя винаги се е води-
ла от мъдрата в своята прос-

тота народна максима „всич-
ки са маскари”, не само когато 
бойкотира вота (както на-
правиха повечето работни-
ци на тези избори), но и кога-
то все пак гласува за някои от 
кандидатите, като този вот 
обикновено не е заради някак-
ва особена привързаност към 
съответния кандидат или 
партия, а за да накаже съпер-
ниците му, които ненавижда. 
Като цяло, работещите хора 
не виждат решение на свои-
те проблеми и реализация на 
своите интереси в изборите, 
особено когато говорим за из-
борите в България, изцяло до-
минирани от бизнес ориенти-
рани десни политически сили. 
И са прави. Работниците реа-
лизират своята политическа 
сила по друг начин и на друго 
място – в икономиката.

Именно икономиката е по-
лето на действие на работ-
ническата класа и там тя е 
силна. Като работници наша-
та продуктивна роля в обще-
ството, предопределена от 
факта, че ние произвеждаме 
всички стоки и услуги в това 
общество, ни дава икономи-
ческата сила на индустриал-
ното действие – стачката. 
Чрез индустриални действия 
ние можем да извоюваме зна-
чителни икономически при-
добивки и да наложим наши-

те интереси. За съжаление, 
по този параграф, както и по 
много, други отново оглавя-
ваме черната статистика – 
България е на предпоследно 
място в цяла Европа по стач-
на активност. Но дори малко-
то индустриални действия, 
които организират работе-
щите в страната, водят до 
значителни успехи в иконо-
мическата сфера, немислими 
на арената на електорална-
та политика. Пътят към по-
добрение на положението на 
мнозинството от хората в 
България (да не забравяме, че 
над 90% от заетите в иконо-
миката на страната са наем-
ни работници) е именно чрез 
интензивни индустриални 
действия – стачки и проте-
сти, които да наложат наши-
те интереси над тези на па-
разитите, живеещи на наш 
гръб и разграбващи страна-
та. Едва когато работниче-
ската класа в страната, чрез 
своята активност в икономи-
ческата борба добие опреде-
лено ниво на организираност 
и сила, тогава тя може да обо-
соби и наложи не само своите 
икономически, но и своите по-
литически интереси. Тогава 
мазните усмивки от предиз-
борните билбордове и плака-
ти ще изчезнат. •

Никола Петканов
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ната. Там поводът за проте-
стите се оказа драстичното 
увеличение на цената на гори-
вата.

В настоящият анализ умиш-
лено изключваме вълненията в 
Каталуния и Хонконг, които се 
случват по същото време, тъй 
като те са предизвикани пре-
ди всичко от сепаратистки, 
а не от социални настроения. 
Каталунските протести все 
пак съдържат определен социа-
лен заряд поради исторически-
те предпоставки в региона и 
участието на много радикални 
леви организации и синдикати, 
но те не следва да бъдат раз-
глеждани на една политическа 
плоскост със социалните бун-
тове по света. Същото важи 
и за бунтовете срещу десния 
преврат в Боливия в момента, 
в който конкретните борби 
са насочени по-скоро срещу ре-
пресиите на подкрепените от 
САЩ религиозни фундамента-
листи, опитващи се да овладе-
ят страната, отколкото към 
перспективата за социална 
промяна.

Какви са причините?

Макар и поставени в различен 
местен контекст, оказващ го-
лямо влияние върху характера 
на бунтовете, обединител-
ните линии между масовите 
протести в различни части 
на света са очевидни. Въпре-

ки различните конкретни по-
води, които като спусък задей-
стват недоволството, причи-
ните за тях са почти идентич-
ни. Всяка от страните, кои-
то в момента се тресат от 
протести, както и повечето 
страни по света последните 
30-40 години, е преминала през 
десетилетия на неолиберални 
реформи, свързани с орязване 
на публичните услуги като об-
разование, здравеопазване и 
социално подпомагане, подрон-
ване на правата на работещи-
те и пълно политическо господ-
ство на бизнеса. В България, къ-
дето тези политики бяха при-
ложени особено агресивно, сме 
до болка запознати с ефекти-
те от тях – драстично уве-
личаване на неравенството, 
влошаване на публичните услу-
ги, бедност, неграмотност и 
т. н. Разликата с България е, че 
в страните, които коменти-
раме, като Чили, Ливан и Ирак, 
тези ефекти са съчетани с по-
ложителен демографски рас-
теж и поразяват преди всичко 
младите. Цяло едно поколение, 
родено през 90-те по време на 
Прехода, се оказва в капана на 
неолиберализма, при който, въ-
преки дипломите и уменията 
си, за тези млади хора просто 
няма перспектива – те са об-
речени на нископлатена, неси-
гурна работа, като доходите 
от нея просто не стигат, за 
да се покрият все по-скъпите 
публични услуги. Това е и една 
от причините всички бунтове 

срещу неолиберализма да бъ-
дат предвождани от студен-
ти (без тези в Еквадор, където 
водеща роля имаха синдикати-
те на коренното население), 
които стават все по-радикал-
ни. В тези страни израства 
цяло поколение от гневни, ра-
дикални студенти и изобщо 
младежи, които не виждат ни-
какво бъдеще в рамките на се-
гашната икономическа и поли-
тическа система и са твърдо 
решени да я съборят из основи.

Защо сега?

Фактът, че тези протести 
избухнаха почти по едно и 
също време, из различни точ-
ки на земното кълбо, изглежда 
по-труден за анализ. Към мо-
мента бунтовете се разпрос-
траняват предимно в пери-
ферията на глобалния капита-
лизъм, като твърде възмож-
но е именно в тази периферия 
да се усещат първите трусо-
ве на предстоящата глобална 
икономическа криза. Повече-
то икономически анализато-
ри са единодушни, че предсто-
ят икономически сътресения, 
които вероятно ще започнат 
през 2020 г. и в зависимост от 
оптимизма на конкретния ана-
лизатор (който се мени според 
това кой плаща за настроени-
ята му), прогнозите варират 
от дълбока рецесия, до пълно-
мащабна глобална икономиче-
ска криза, подобна, а може би 
и по-тежка от тази през 2008 

година. Ако тези прогнози се 
сбъднат, то социалните въс-
тания скоро ще се разпростра-
нят и интензифицират. В Бъл-
гария вече се усеща засилване 
на работническите и социал-
ни борби през последните го-
дини, като изглежда само въ-
прос на време те да катали-
зират общ социален взрив. До-
като икономическите факто-
ри за това отдавна са налице, 
дори в по-голяма степен от 
страни като Чили, тук следва 
да вземем под внимание мест-
ната специфика, която оказ-
ва възпиращ ефект и спасява 
местните елити от сериоз-
ни социални вълнения. Това от 
една страна е демографската 
криза, която оставя след себе 
си една страна със застарява-
що население, все по-отчаяно 
и неспособно на политически 
действия, докато студенти-
те и младите изобщо намират 
изход от социалната криза в 
безсрочната, мълчалива, но 
масова стачка на трудовата 
миграция. Дори самата идея за 
евентуална миграция като из-
ход от мизерията играе възпи-
раща роля за социалните про-
цеси в страната и продължава 
да отлага неизбежния социа-
лен взрив.

Взривът се отлага, но не се 
отменя – той неминуемо пред-
стои и ще разклати из осно-
ви устоите на икономическо-
то и политическото статук-
во, както у нас, така и по све-
та. Към момента милионите, 

заливащи улиците на Сантяго, 
Бейрут, Багдад и Порт о Пренс 
все още не успяват да форму-
лират ясна алтернатива на не-
олибералния капитализъм. Тех-
ните действия се огранича-
ват в съпротива срещу него-
вите най-остри прояви, като 
най-голямата стъпка отвъд 
тази защитна позиция е иници-
ативата на чилийския народ за 
нова конституция, която цели 
да премахне легалната основа 
на неолиберализма и да поста-
ви страната на пътя на соци-
алната справедливост. Това 
обаче не е достатъчно. Тепър-
ва предстои бунтуващите се 
народи да родят своята визия 
за радикална социална промяна, 
способна да вдъхнови глобална-
та борба. Тази визия може да се 
роди единствено в бунта и от 
неговата стихийна творческа 
дейност. В момента наблюда-
ваме бавното възстановява-
не на работническите движе-
ния след разгрома през 80-те и 
90-те. Видяхме част от този 
потенциал реализиран в Чили, 
където работническите син-
дикати изиграха ключова роля 
в социалния бунт, като блоки-
раха пристанищата и свика-
ха обща стачка. Именно съче-
танието между икономиче-
ската сила на организираните 
работници и радикализма на 
студентите може да се окаже 
взривоопасната смес, способ-
на да постави на колене упра-
вляващите елити. •

Никола Петканов

БУНТОВЕТЕ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

Взривоопасната смес
» » » продължава от страница 1
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Власт, опозиция и революция в България
След 10 ноември 1989 г. стра-
ната беше заляна от „опози-
ционни” митинги. За един от 
провинциалните – в град Кар-
лово – Г. Хаджиев публикува 
дописка в „Наш път”, придру-
жена от речта на неговия ко-
респондент „Дъб” или „мал-
кия” Христо Колев. В нея по-
следният изказваше условна 
поддръжка на новия генерален 
секретар на БКП – др. Петър 
Младенов – и безусловна – на 
преустройството.

Тази реч, най-меко казано, 
свидетелстваше за пълното 
неразбиране на историческия 
момент и от някои анархи-
сти, за които като че ли пре-
караните в лагери и затвори 
години бяха… недостатъчни. 
Вбесени от опортюнизма им, 
искахме – може би безнадежд-
но – да коригираме отдалече 
мерника с помощта на ста-
тии като тази, която следва, 
предадена им от нашия Георги 
Илиев при посещението му в 
„Н”РБ в края на 1989 г.:

ВЛАСТ, ОПОЗИЦИЯ И 
РЕВОЛЮЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

И друг път сме казвали, че по-
вечето от революциите са 
започвали „отгоре” – във вър-
ховете на господстващата 
класа и сред заобикалящите 
ги клубове и салони на „фор-
мални” и „неформални”… ек-
скременти на отиващия си 
стар режим и на „другояче” 

виждащите изход от надви-
сналата вътрешна и между-
народна криза.

Разбира се, дворцовите „ре-
волюции” на върхушката са за-
почвали тогава, когато рево-
люционната криза е давала на 
всички да почувстват, че ней-
ният призрак няма да напусне 
вече техния безгрижен и за-
дружен пир, а мрачното от-
чаяние и недоволство на на-
рода, колкото и приглушено 
да е било в предшестващите 
периоди на свирепост и ре-
пресии, е започнало отново да 
вселява вледеняващ страх в 
душите на властниците и на 
техните шутове.

Така е било с Великата френ-
ска революция, която започна 
с Мирабо и Сийес, така беше 
с Руската от 1917, в която 
абдикацията на Николай Ро-
манов бе поискана от верни-
те му довчера царедворци, за 
да бъде оглавено новото „ре-
публиканско” правителство 
от… княз Лвов. Така генерали-
те и полковниците на Салазар 
наченаха „революцията на ка-
рамфилите” от 1974 г. в Пор-
тугалия, за да не изброяваме 
други по-близки или по-далеч-
ни илюстрации на тоя „закон” 
на революционните кризи.

През какви етапи ще мине 
една започваща революция, 
кои нейни „деца” ще бъдат из-
ядени и от кого, до каква дъл-
бочина ще стигне тя или ще 
започне „успокояването” ґ, 

откритото връщане или мас-
кираната реставрация под 
една или друга форма, зависи 
най-вече от два фактора:

1) От съзрялостта или дос-
татъчността на условията 
за революционно решение на 
материалните, духовните и 
моралните проблеми на обще-
ството и 2) от степента на 
готовност на масите да оти-
дат отвъд пределите и хори-
зонтите на днешния „ред”.

Последното зависи не на 
последно място и от опита, 
качествата и жертвоготов-
ността на революционери-
те и тяхната организация, 
от способностите им да фор-
мулират задачите на револю-
цията, да превърнат стихий-
ните стремежи и искания на 
трудовия народ в мобилизи-
ращи лозунги, да го организи-
рат в бойни и професионални 
организации, да преодолеят 
с тях колебанията у масите 
и тяхната доверчивост към 
политическите шарлатани, 
които ще се опитват с всич-
ки средства да спрат запо-
чналата революция на един 
от предишните ґ етапи, за 
да могат по-добре да я заду-
шат в някой от следващите 
и я препарират във формите 
на някаква „нова”, „временна”, 
„учредителна” и дори „работ-
ническа” власт, в която ще се 
разиграва кадрилът на вода-
чите на новопоявилите се и 
на „историческите” партии и 

групировки, спорещи за броя 
на министерските кресла, за 
процентите частна и дър-
жавна собственост, за учас-
тието на чуждите капита-
ли във „възстановяването” на 
икономиката, за сроковете 
на изплащане на лихвите им 
и разпределението на печал-
бите между „новите” актьори 
на стопанския и политически 
живот.

Тези исторически конста-
тации напомняме отново във 
връзка с разливащата се рево-
люционна криза из съветска-
та Империя и нейните коло-
ниални периферии (от които 
„НРБ” е интегрална част). Със 
своите социални и интерна-
ционални „аспекти” тази кри-
за доведе до днешните проме-
ни и в българската върхушка. 
„Под мъдрото ръководство на 
БКП” тя води страната към 
поредната катастрофа и на-
рода към студ, глад и кървави 
бунтове. (Бележка на автора 
(2019): народът получи всич-
ко изброено, освен последно-
то, което единствено може-
ше да го спаси от студа, гла-
да и цялата задушаваща и да-
веща го мръсотия.) Тази криза 
разтърсва цялата имперска 
машина и поражда страхове-
те на Кремъл, че движещите 
се с различни скорости нейни 
колела, части и масиви, могат 
да я дезинтегрират. Затова, 
между другото, Горбачов по-
даде оставката на своя со-

фийски слуга. Той и неговите 
агенти от ЦК на БКП се опит-
ват да удължат агонията на 
системата и собственото си 
пребиваване на власт.

И в България не измислиха 
нищо друго, освен познатия 
трик със смяната на „генерал-
ния секретар”. Едно нищоже-
ство бе заменено от друго. 
Подавайки оставката на бив-
шия милиционерски началник 
и „виден деец на международ-
ното раб. и ком. движение”, 
Москва назначи отгледания в 
инкубатора на своите шпион-
ски школи „дипломат” и стар-
ши научен сътрудник на ВИН-
ПРОМ Петър Младенов, дъл-
гогодишен външен министър 
и член на командваното от 
Живков политбюро. Както е 
обичаят в подобни ситуации, 
западната преса го обяви за 
умерен или потенциален „ре-
форматор”.

Въпреки отправените бла-
годарности към злополучния 
предшественик, Петър Мла-
денов и компания се опита-
ха да ни накарат да повярва-
ме, че е имало „държавен пре-
врат”, резултат на драма-
тична и рискована борба пре-
ди и по време на пленума от 
10 ноември. Всъщност впиян-
ченият нов „вожд” не е тряб-
вало да крие в нелегалност се-
мейството си, нито Живков 
се е съпротивлявал пред ве-
рните си копои Джуров, Йо-
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„Велики“ мисли на „велики“ хора
Този път представям небезиз-
вестните Бенито Мусолини, 
Владимир Путин, Ал Капоне и 
Йозеф Гьобелс. В тази компа-
ния определението „свестен 
човек” приляга само на ганг-
стера, когото американската 
държава успя да хване и осъди 
единствено за неплатени да-
нъци – не толкова защото е 
било невъзможно другото, а 
понеже посягането на закон-
ния рекет на властта пред-
ставлява наистина най-теж-
кото престъпление в нейните 
очи.

Затова започвам с една не-
гова крайно уместна забележ-
ка, доста по-неизвестна от 
прочутото му С добра дума 
и револвер се постига повече, 
отколкото само с добра дума: 
Капитализмът – това е ле-
галният рекет на управлява-
щата класа.

Твърди се, че именно Ал Ка-
поне въвежда в употреба ду-
мата „рекет”. Води се и автор 
на израза „пране на пари”. Ро-
дом от Бруклин, Ню Йорк, той 
прави кариерата си на мафи-
отски тартор в Чикаго. Нес-
лучайно в Щатите понятието 
„чикагски политик” и по-общо-
то „илинойски политик” е на-
рицателно за мафиозна поли-
тика или политическа мафия. 
Комай последният им губерна-
тор още е в дранголника, след-

ващ светлия пример на много 
свои предшественици. Капоне 
е „бизнес приятел” на мнозина 
градски големци, включително 
кмета, а за известно време е и 
кумир на обикновените граж-
дани (носи му се робинхудска 
слава). Прекалено е избухлив 
обаче, за да задържи тази си 
репутация. Кървавите улични 
войни с конкуренти отблъск-
ват симпатиите на хората.

Подобно на Капоне, Мусоли-
ни също е буен и славолюбив 
персонаж. Политическата си 
кариера започва като марк-
сист-социалист, отхвърляйки 
внушаваната от баща му по-
чит към Бакунин. Достига ви-
соки позиции и печели голямо 
влияние в социалистическата 
партия, но с началото на Пър-
вата световна внезапно про-
меня убежденията си, отива 
на фронта, прегръща идеоло-
гията на „Велика Италия”. От-
там нататък го знаем като 
създател, идеолог и вожд на 
фашизма. Във фашистката 
доктрина лесно се виждат оп-
ити за „подобряване” на посту-
латите на Маркс, така както 
самият Маркс на практика е 
дал съвети за усъвършенст-
ване на капитализма (вместо 
формулиране на теоретични-
те и организационни основи, 
нужни за унищожаването му). 
При все умелата си демаго-

гия (ненапразно Ленин е харес-
вал дучето, сродни души), ба-
ламосала милиони италианци, 
а после и други народи, в край-
на сметка фашизмът изисква 
жертви, с каквито отрезвя-
ващите хора не са съгласни. 
Изглежда не са приемали бук-

вално словата на вожда си, че 
здравето на нацията изисква 
водене на войни, в които да 
участва всяко поколение. Учас-
тието във война обаче включ-
ва умиране, осакатяване, загу-
би на близки – все неща, които 
не вдъхновяват нормален чо-
век. В началото на възхода на 
фашизма Мусолини все пак пе-
чели сърцата на масите с ня-
кои безспорно верни конста-
тации, като тази:

Демокрацията е прави-
телствен режим, който дава 
или се опитва да даде на на-
рода илюзията, че той, на-
родът, е господар в страна-
та си. Горко на повярвалите 
в това.

Така дучето пробутва на 
сънародниците си илюзията, 
че е възможна партия, държа-
ва и партия-държава, която 
„ще се грижи за добруването” 
на поданиците си. За тази си 
измама накрая беше възнаг-
раден от италианците с раз-
стрел и обесване на трупа му 
с главата надолу.

Интересното е, че Гьобелс 
смята Мусолини за „недоста-
тъчно революционно настро-
ен деец”. Йозеф Гьобелс, също 
като началника си, е жертва 
на нереализирани амбиции – 
мечтае за поприще на лите-
ратор, журналист, но не по-
стига нищо, преди да се запи-

ше в нацистката партия. Из-
вестен е най-вече с изказване-
то си: Повторена многократ-
но лъжа става истина. За тази 
статия обаче избрах нещо по-
казателно:

Бий негодника! Помни, че 
ако някой отнема правата 
ти, имаш право да го унищо-
жиш!

Естествено, когато заед-
но със съучастниците си идва 
на власт, се погрижва обезпра-
веният германски народ да не 
може да бие негодниците, а 
само да напада като насъска-
но куче собствени съгражда-
ни, съседи… и да понася ответ-
ните удари.

И накрая – един свързан с 
Германия оперативен работ-
ник, настоящ президент-само-
държец на Русия, заради греш-
ка в речта на когото момен-
тално биват преименувани 
технически проекти, така че 
да съответстват на височай-
шата грешка. Самопризнание-
то на Владимир Путин:

Страната ни дава огро-
мни възможности не само на 
престъпниците, но и на дър-
жавата.

Коментарът е излишен в 
случая.

Както казва руският писа-
тел Венедикт Ерофеев: Нищо 
не е вечно, освен позорът. •

Христо Николов

„Капитализмът – 

това е легалният 

рекет на 

управляващата 

класа“
Ал Капоне

„Страната ни 

дава огромни 

възможности 

не само на 

престъпниците, 

но и на 

държавата“
Владимир Путин
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тов и пр. негодяи. Всичко е 
станало с един банален теле-
фонен звън от Кремъл, чийто 
нов господар е „посъветвал” 
стария български лакей да се 
оттегли без шум и глъч от 
софийската сцена. Живкова-
та самонадеяност се е спука-
ла като сапунен мехур. Изчез-
нал е циничният хумор за дъл-
голетието на рода и властта, 
с които правешкият деспот 
забавляваше чуждите журна-
листи. Останала е само вкис-
натата ґ безжизнена, не от 
мира сего физиономия, с коя-
то Живков присъстваше само 
телом на „радостното съби-
тие”. „Съратниците” с меха-
нично вдигане на ръка оформи-
ха изработения в кремълските 
кабинети смъртен акт.

С това една „епоха-кърмач-
ка” – ако не най-тежката в Бъл-
гарската 13-вековна история, 
то сигурно най-срамната – 
приключи като… фарс. Епоха-
та на тридесет и петгодиш-
ното владичество в българ-
ския политически, обществен 
и културен живот на една жал-
ка фигурка, която при нормал-
ни условия би могла да стигне 
най-много до поста на старши 
общински стражар в родното 
му село Правец. Колкото и ни-
щожна да е тази уродлива фи-
гурка и мизерни да са сценари-
ят и контекстът, в който се 
разигра нейната лична „драма”, 
тя може да се окаже начало на 
българската революция, ако 
получи ускорителни тласъци 
от започналата вече в други-
те източноевропейски стра-
ни развръзка и най-вече от 
надвисналата над Русия соци-
ална буря. (Бележка на автора 
(2019): „Скрити вопли…”)

У нас сега в ход е дворцова-
та революция, защото „върхо-
вете не могат да управляват 
по старому”, но масите не са 
дали още достатъчни доказа-
телства, че не желаят да тър-
пят ни старите, нито новите 
обитатели на партийния дом 
и държавните канцеларии.

Ще бъде ли приключилият 
на 10 ноември в София срамен 
фарс последван от нови? Мно-
зина вътре и вън от страната 
вече работят за това. Ролите 
се разучават трескаво, сменя 
се декорът и скоро ще се вди-
гне завесата, за да се разиграе 
поредната сценка пред очите 
на още несъвзелата се и прека-
лено дълго оглупявана от всич-
ки публика, която следи със за-
таен дъх играта, без да разби-
ра достатъчно нейния „исто-
рически смисъл”. А той е еле-
ментарен.

Имперската и социална по-
литика на Кремъл претърпя 
фалит по всички линии. Сега 
новият екип на Горбачов, в 
най-тясно сътрудничество с 
„големите” от света на капи-
тала, търси ново равновесие 
и контрол над разразилата се 
върху Евразийския континент 
революционна криза.

Либерализиращите се ста-
линско-брежневски апаратчи-

ци се стремят с помощта на 
реформистични кръпки да съх-
ранят възможно по-големи къ-
сове власт и привилегии в ме-
трополията и перифериите ґ. 
Постепенно, някакво подобие 
на прословутото британско 
общежитие на народите ста-
ва техен идеал. Към това ги 
тласка и фактът, че Импери-
ята се превръща все повече 
в губещо предприятие. Кон-
турите на замислената „пе-
рестройка” стават все по-
размити и неудържими. Не е 
далече моментът, когато па-
никата в стана на властници-
те ще бъде пълна.

Използвайки това състоя-
ние на нещата, „свободният 
свят” търси от стария во-
енновременен „съюзник” едно 
ново, този път мирно пре-
разпределение на картите на 
властта и процентите вла-
дичество над всяка от стра-
ните на Източна Европа, по-
добно на ялтенската спогод-
ба, която имаше за своя „юри-
дическа” основа изписаните 
от Чърчил върху една хартий-
ка и одобрени от Сталин про-
центи.

Разбира се, апетитът на 
западния капитал – особено 
в условията на разгръщаща-
та се у него роботронна рево-
люция – днес надхвърля дале-
че някогашните проценти, но 
теренът на Изток е така ми-
ниран и опасността от вза-
имодействие между източ-
ноевропейската и руската 
революция толкова голяма, с 
всички непредвидими последи-
ци за цялата планета, че аме-
риканският президент Буш е 
готов да предостави велико-
душно (срещу приличен лихвен 
процент) на своя колега Горба-
чов не само храни, за да пре-
живее „съветската” власт на-
стъпващата тежка зима на 
1990 година, но и картбланш 
за умиротворяване на руския 
народ с помощта на армията, 
както това стана в Китай 
през месец юни (1989). Още по-
вече, че днес единственият 
гарант за изплащане на мно-
гомилиардните задължения на 
СССР е „Горби”.

Успехът на тази политика 
обаче се нуждае от средства 
и от инструменти.

Дворцовите преврати или 
смените във върхушката под 
напора на непредвидената, но 
за съжаление дезориентирана 
народна стихия, реалните или 
мними реформи отгоре, за-
падните капиталовложения и 
„помощи”, оглупяващото тър-
сене на рай в небесата или в 

далечни, екзотични страни, 
хвърлянето на банани сред из-
гладнялата берлинска тълпа, 
като на шебеци в зоопарка, на-
сочването ґ срещу символи, а 
не срещу институциите и ре-
алните властодръжци, под-
готвяната икономическа, со-
циална и политическа конвер-
генция между частния и дър-
жавния капитализъм, са сред-
ствата за съхраняване на 
контрола над започващия на 
Изток революционен процес и 
матирането му. Инструмен-
тите, „задните окопи” и „ре-
зервните части” на своята 
„нова” политика в днешната 
обстановка както Москва, 
така и Вашингтон намират 
в лицето на различните диси-
дентски организации, групи и 
личности. От тях, чрез селек-
ция, реклама, манипулация, об-
работка, отстраняване на не-
пригодните или неподдаващи 
се на третиране елементи, 
се подготвят „опозиционни-
те” партньори на партийни-
те „реформатори” за някак-
ви нови издания на различни-
те „патриотични фронтове”, 
каквито нацъфтяха на другия 
ден след края на Втората све-
товна война.

Този процес се вижда много 
ясно в България, тъй като тук 
той не е маскиран от мощни 
стихийни народни движения, 
каквито са случаите в Полша, 
ГДР или Чехословакия. С нас-
таняването на П. Младенов 
в овакантеното от Живков 
кресло настъпва часът и на 
различните „неформални” гру-
пички, за чиято популярност и 
кредит еднакво грижливо по-
работиха както ДС с нейни-
те средства за масова дезин-
формация, така и „гласовете” 
на западните радиостанции – 
от „свободна Европа” до BBC. 
Първите – чрез създаването 
на мъченически ореол с разни-
те уволнения, няколкочасови 
или седмични арести, експул-
сирания с паспорти и откри-
ване на възможности за връ-
щане на „изгнаниците”, ако 
по време на късото си преби-
ваване на Запад не са излезли 
вън от коловоза на „национал-
ното помирение” и легалното 
опозиционно скудоумие. Вто-
рите (гласовете) – с опити-
те да създадат една опозиция 
по свой образ и подобие: уме-
рена, опитомена, празнослов-
на и най-вече послушна, как-
то подобава на една полити-
ческа мозайка от наследници 
на бивши безпартийни фаши-
сти и покаяли се сталинисти, 
преминали на служба от един 

господар на друг. Тази инфил-
трирана от всякакви агенти 
„опозиция”, заедно с „петата 
колона” в нея от бивши, реаби-
литирани или настоящи пар-
тийни членове, днес ликува в 
София.

Това, което ще последва, 
може да се предскаже почти 
безпогрешно:

След взаимни „отстъпки, 
компромиси и самопречиства-
не от „екстремистки елемен-
ти” с помощта на явната и 
тайна „милиция”, „борците” от 
различните „неформални” клу-
бове, дружества, форуми и пр. 
ще бъдат легализирани, ще се 
обединят помежду си, а може 
би и с някои от дублиращи-
те ги казионни организации 
(властта също има своите 
„правозащитници”, „еколози” 
и т. н.), след което ще седнат 
на кръглата или четвъртита 
„зелена маса” заедно с палачи-
те на българския народ, за да 
обсъдят „най-належащите ре-
форми”, получат „кесаревото” 
под форма на някое и друго 
министерско кресло в „плура-
листичното” правителство и 
изпратят за зелен хайвер на-
деждите на народа за свобода 
и хляб.

Но километрическите 
сметки, заедно с мизерията 
на народа, стоят открити и 
едва ли „зелените маси, демо-
кратическите игри, комбина-
циите и премахването на чле-
нове от конституцията” ще 
спрат народната съпротива 
и радикалното разчистване 
на натрупаните авгиеви обо-
ри във всички сфери на живо-
та. Напразно и прибързано ка-
зионни „философи” от рода на 
заместник-държавния секре-
тар на САЩ Франсис Фукуяма 
се поздравяват с края на ис-
торията и на социалните ре-
волюции. Те предстоят – кон-
тинентални революции, кои-
то ще обхванат във всеочис-
тителните си пламъци три-
те свята на насилие, измама, 
разгул, банкети, кръв и мизе-
рия, светове на властници и 
богаташи, за да бъде човекът 
свободен!

Ние, анархистите, не хра-
ним илюзии, че идейната, пси-
хологическа, организационна и 
техническа подготовка на ма-
сите за такава революция ще 
бъде лесна, нито че утре ще 
бъде „последният и решите-
лен бой”. Достатъчно е да ана-
лизираме събитията и крачки-
те напред и назад в Полша, Ун-
гария, СССР, ГДР и Чехослова-
кия, за да се убедим в това. Ре-
волюцията ще премине през 

горнилото на разрушаващи-
те се една след друга илюзии 
на масите и кореспондиращи-
те им отделни етапи. У нас 
тя се намира в своя зародиш 
и никой не може да каже колко 
дълго ще трае всеки от ета-
пите, през които тя ще пре-
мине. Единственото, за кое-
то може и трябва да се рабо-
ти, е тяхното съкращаване.

Какви са задачите ни във 
връзка с тази непосредстве-
на цел?

• Възстановяване на дей-
ността на ФАКБ и нейния 
печатен орган – седмичник 
или ежедневник.

• Свикване на конгрес или на-
ционална конференция за 
ясно формулиране на ор-
ганизационните задачи, 
стратегическата и так-
тическа линия и изработ-
ване на Програма.

• Набиране на средства, съз-
даване на мрежа за разпрос-
транение на програмата, 
вестника, брошури и книги 
и определяне на апостоли и 
организатори за изгражда-
не на идейни организации в 
предприятия, учреждения, 
учебни заведения и войниш-
ки поделения.

Програмата, която ще бъде 
разработена и приета от кон-
греса, трябва да води маси-
те към реализиране на анар-
хистическия идеал, чиято цел 
е свободата, равенството 
и братството между всички 
труженици, между всички на-
роди. Същевременно тя тряб-
ва да обясни ясно и лаконично 
принципите на функционира-
не на свободното общество, 
съставено от свободни хора, 
към което се стреми нашата 
революция и да посочи пътя 
към нея, тръгвайки от днеш-
ното състояние на българско-
то общество. (Бележка на ав-
тора (2019): И за кой ли път – 
отново скицирах революцион-
ни програми и апели, които 
щяха „да преминат тихо, като 
през пустиня”.)

Ние сме абсолютни при-
върженици на свободата на 
всеки и всички и затова от-
хвърляме всякакви референду-
ми, избори и други форми на 
„народния вот”, докато кон-
центрацията на властта е 
факт и средствата за инфор-
мация и съществувание са в 
ръцете на държавните инсти-
туции.

По същите причини ние счи-
таме, че ползването на свобо-
дата от всеки гражданин или 
група, възможността за сво-
бодна волеизява и вземане на 
решения по всички въпроси 
на социалния, икономическия 
и културния живот е измама, 
докато съществуват нера-
венството и експлоатация-
та, монополът и господство-
то, осъществявани чрез дър-
жавната или частната капи-
талистическа собственост.

За да не бъде мъжът роб, а 
жената проститутка, както 
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дефиницията на революционна 
ситуация – куражът
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Власт, опозиция и революция в България
казваше нашият Шейтанов, 
ние анархистите сме враго-
ве на държавата, капитала и 
духовната власт над човека, 
осъществявана от агитпро-
пи и попове, маскирани като 
„историческа необходимост” 
или „пръст божий”.

Ние сме врагове на държа-
вата, защото тя е апарат 
на паразити, които с насилие 
и измама разделят човешкия 
род на властници и изпълни-
тели, на бюрократи и команд-
вани. Държавата и свободата 
са несъвместими.

Ние сме врагове на капита-
ла – държавен или частен и на 
експлоатацията на наемния 
труд, защото той разделя чо-
вешкия род на експлоататори 
и наемни роби. Капиталът и 
социалното равенство се из-
ключват взаимно.

Затова ние сме за разпус-
кането на държавните инсти-
туции и органи, за унищоже-
нието на монополите, експро-
приирането на собственост-
та и имуществата им, поста-
вянето им под контрола на въ-
оръжения народ и едва тогава 
пристъпване към изграждане-
то на структури във всички 
сфери на живота и изработ-
ване на правила за функциони-
рането им пак под контрола 
на същия този народ, който 
ще остави оръжието настра-
на, само когато правилата на 
свободното и равно общува-
не бъдат приети като норма 
от всички, когато никой няма 
дори да посмее да помисли, че 
може да третира човека като 
слуга, роб или впрегнат доби-
тък.

Ние сме за самоуправлява-
ща се организация на обще-
ството, за свободен съюз на 
автономните общини, в кои-
то инициативите и решени-
ята ще принадлежат на тру-
жениците, които чрез общи-
те си събрания и излъчените 
от тях делегати за конферен-
ции и конгреси, снабдени с им-
перативни мандати, отразя-
ващи волята на мнозинство-
то, ще решават пряко и от-
крито всички въпроси на своя 
обществен живот и провеж-
дат взетите решения. Тези 
делегати, както броят на ра-
ботещите в различните об-
ществени служби, ще бъдат 
определяни – отзоваеми и 
сменяеми по всяко време – от 
общите събрания. Там ще се 
решава и размерът на тех-
ните възнаграждения, който 
няма да надхвърля този на ос-
таналите труженици.

Ние сме привърженици на 
колективизма в производ-
ството и разпределението 
на благата, на организиране-
то и осъществяването им от 
свободните производстве-
ни и потребителски съюзи на 
тружениците и считаме, че 
развитието в посока на авто-
матизирането и роботизира-
нето на тези човешки дейнос-
ти създава нужната инфра-
структура за решаването на 

социаликономическите про-
блеми, съобразно най-справед-
ливия принцип: от всеки спо-
ред възможностите, всеки-
му според потребностите. 
Докато естественото разви-
тие на науката и техниката 
направи възможно реализира-
нето му и дори излишен всяка-
къв обществен контрол над 
човешкия труд и разпределе-
ние на плодовете от него, ние 
сме за гарантиране пълната 
свобода на колективните и 
лични инициативи във всички 
сфери на икономиката, наука-
та и изкуството с премахва-
не на експлоатацията на на-
емния труд. Ние сме за абсо-
лютна свобода на духовното 
творчество и следователно 
за ликвидирането на всеки мо-
нопол – политически или фи-
нансов, на всякаква цензура, 
регламенти и казионност в 
тази сфера.

За създаване на равни въз-
можности за обучение и об-
разование на всеки и на всяка, 
за техния достъп до училища-
та и университетите, до на-
уката, изкуството и остана-
лите достижения на общочо-
вешката култура и гаранти-
рането им от обществото.

За решението на тези за-
дачи на социалната револю-
ция, както и на непосредстве-
ните, свързани с излизането 
от кризата, разрухата и над-
висналата катастрофа, до 
които диктатурата на БКП 
доведе българското обще-
ство, за спасяването на наро-
да от мизерията, студа, без-
работицата и инфлацията, 
които властта му готви с 
„перестройката” на прогнила-
та държавнокапиталистиче-
ска пирамида, ние сме за неза-
бавното прилагане на следни-
те мерки:

• Създаване на революционни 
комитети за мобилизиране 
на хората от предприятия, 
учебни заведения, учрежде-
ния и казарми за избиране 
на органи на народното са-
моуправление във всички 
териториални, производ-
ствени и войскови единици 
в страната.

• Самовъоръжаване на на-
рода и разоръжаване на 
ДС, милицията, офицерския 
корпус и останалите бас-
тиони на диктатурата и 
насилието над трудовите 
хора, които трябва да бъ-
дат разпуснати и последва-
ни от интегриране на вой-
ниците във всеобщата ми-
лиция на въоръжения народ 
във всеки населен пункт! 
Само въоръженият народ 
може да гарантира своята 
свобода и защитата на ре-
волюционния ред. Ако са не-
обходими специалисти кри-
миналисти, те ще бъдат 
назначавани, издържани и 
пряко подчинени на общи-
ните, лишени от власт над 
гражданите, от униформи-
те си и другите символи на 
полицейщината и милита-
ризма.

Ако международното поло-
жение налага, ще се изградят 
бойни единици от въоръжения 
народ, подобни на швейцар-
ските, като се въведе избор-
ност, отзоваемост и сменяе-
мост на техните съвети и ко-
митети от военни специали-
сти и преподаватели, без вся-
какви чинове и отличия. С въз-
награждения, равни на тези на 
останалите въоръжени граж-
дани.

Ликвидиране на държав-
ния и партиен апарат, от 
горе до долу, чрез уволнение 
на цялата бюрокрация – от 
държавния съвет, правител-
ството и парламента, през 
областните ґ звена до кмет-
ствата и местните филиали 
на държавните и партийните 
институции.

• Разпускане на съществу-
ващата административ-
на, партийна и профсъюзна 
бюрокрация във всички сфе-
ри и от всички нива на сто-
панския живот.

• Разпускане на съдилищата, 
прокуратурата и адвока-
турата и създаване в те-
риториалните и производ-
ствени единици на револю-
ционни трибунали на въоръ-
жения народ.

• Свободно съюзяване на об-
щините в самоуправлява-
ща се федерация с право за 
напускането ґ.

• Избиране на общински съ-
вети и делегати за област-
ните и федералните кон-
ференции и конгреси от съ-
бранията на въоръжения на-
род в общините или техни-
те райони.

• Избиране от въоръжените 
труженици във всяка сто-
панска единица на произ-
водствени съвети за непо-
средствено управление и 
разпределение на отделни-
те трудови задачи между 
работещите в съответ-
ния колектив.

• Избиране от тези колек-
тиви на представители за 
създаване на стопански ко-
ординационни съвети към 
общините за изработване 
на производствени плано-
ве, съобразени с нуждите 
на населението и същест-
вуващия производствен ка-
пацитет, за организиране 
на транспорта, снабдява-
нето и разпределението с 
оглед задоволяване нужди-
те на гражданите от пред-
мети за потребление и ус-
луги и тези на стопански-
те единици – от машини, 
инструментариум и суро-
вини.

• Включване на всички увол-
нени държавни и партийни 
бюрократи и паразити в об-
щественополезен труд по 
преценка и с взаимодейст-
вие между координацион-
ния съвет на общината и 
производствените съвети 
на стопанските единици в 
общината, под контрола на 
техните колективи от въ-
оръжени труженици.

Бидейки привърженици на ра-
венството при разпределе-
нието на трудовите задъл-
жения и възнаграждения, ние 
анархистите следва първи 
да дадем пример. Единстве-
ните корективи могат да бъ-
дат продиктувани от инте-
лектуалните и физическите 
възможности на труженици-
те, опасния характер на тех-
ния труд и числеността на 
техните семейства. Интег-
рирането в трудовия процес 
и възнаграждението на всеки 
труженик е резултат от ре-
шението на трудовия колек-
тив с участието на желаещ-
ия да поеме определени функ-
ции в него.

Трудовите колективи изби-
рат своите делегати за ико-
номическите конференции и 
конгреси по браншове, обла-
сти и за страната, за реша-
ване на икономическите, на-
учно-техническите и произ-
водствените проблеми, над-
хвърлящи тези на отделната 
община, на основа на същите 
принципи, валидни за терито-
риалните единици на федера-
цията.

В името на солидарност-
та и взаимопомощта ние ще 
участваме в тези конферен-
ции и конгреси при разработ-
ването на перспективни пла-
нове с оглед общите интере-
си на народа, за ускорено раз-
витие на изостаналите сто-
пански единици, общини и ра-
йони в страната.

• Чрез перспективните ико-
номически планове ние сме 
за отделяне на значител-
на част от обществения 
доход за модернизиране на 
селското стопанство, кое-
то си остава един от най-
важните сектори за удов-
летворяване на жизнено-
важните нужди на обще-
ството и отделните граж-
дани.

Паралелно с тези разруши-
телни и съзидателни задачи 
на социалната революция, ние 
анархистите сме за:

• Завземане на всички сред-
ства за информация и раз-
пространението ґ от въо-
ръжения народ и предоста-
вянето им за ползване от 
всички обществени групи, 
организации и съюзи във 
всички населени пунктове.

• Конфискация на сградите, 
жилищата, вилите, имуще-
ствата и вътрешните и 
външни влогове на номен-
клатурата и забогатели-
те под нейно покровител-
ство мафии и спекулан-
ти, след ревизия от рево-
люционните трибунали на 
нотариалните им актове, 
банкови влогове и касетки.

Ние сме за поставяне на кон-
фискуваните недвижими и 
движими имущества, суми и 
богатства в разпореждане на 
общинските съвети на въоръ-
жения народ за ползването и 

разпределението им с оглед 
обществените нужди и тези 
на най-онеправданите граж-
дани.

Ние сме за подвеждане под 
лична отговорност пред ре-
волюционните трибунали:

• на всички престъпници от 
партийния и държавен апа-
рат – от горе до долу, – ви-
новни за терора и насилие-
то, за екзекуциите, проце-
сите, изпращанията в кон-
цлагери, арестите, побо-
ищата и интерниранията 
на всички, които са се съ-
противлявали срещу дик-
татурата, експлоатаци-
ята и мракобесието през 
изтеклите четиридесет и 
пет години.

• на всички номенклатурчи-
ци и техните протежета, 
обогатили се със „законни” 
или не грабежи и от коруп-
ция.

• на всички, които с перо, 
слово или доноси са подпо-
магали палачите в техния 
кървав и безкръвен терор 
срещу народа.

Само след провеждането на 
тези революционни мерки в 
българския обществен и сто-
пански живот у нас може да 
има свобода и справедли-
вост за всички хора на тру-
да.

Анархисти, настъпват ре-
шителни моменти! Всеки 
от нас, където и да се нами-
ра, трябва да отиде сред на-
рода и да изпълни своя РЕВО-
ЛЮЦИОНЕН ДЪЛГ!

Послепис (2019 г.)
Така преди 30 години вижда-
хме „запазването на граждан-
ския мир” и завършването на 
нескончаемия „мирен преход” 
от диктатурата на държав-
ния капитал към свободния 
комунизъм. И когато наши-
ят призив не предизвика от-
звук сред анархистите от въ-
трешността на страната, 
ние го адресирахме до офици-
алните медии, които го пуб-
ликуваха… осакатен и окари-
катурен. Въпреки това, оцеле-
лите „отговорни деятели” на 
ФАКБ се разграничиха от про-
вокаторския и екстремистки 
тон на апелите, идващи – как-
то казваше Жорж Балкански – 
„Хаджиев” – от топлите па-
рижки кафенета. И този път 
„победи разумът” и… опортю-
низмът.

Като че ли има още един, 
шести фактор, с който тряб-
ва да се допълни дефиниция-
та на революционна ситуа-
ция – куражът. Май неслучай-
но един друг Жорж беше из-
рекъл: De l‘audace, encore de 
l‘audace et toujours de l‘audace! 
(Дързост, пак дързост и вина-
ги дързост! – Дантон).

Да се надяваме, че следва-
щия път връх ще вземат „бе-
совете”! •

Георги Константинов
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10. Краят на държавния 
капитализъм

Желаейки да разширят стоко-
вото стопанство, да дадат 
„простор на законите на паза-
ра и частната собственост”, 
за да коригират „социализма” 
горбачовци, само доказаха, че 
са в закъснение с една епоха 
в анализите си на предизви-
каната от собствената им 
система криза на „съветско-
то” общество. Защото и в 
него, макар със закъснение, РР 
навлезе в ролята си на велик 
дестабилизатор. В условията 
на държавния капитализъм тя 
доведе до ерозия на социални-
те, икономическите и поли-
тическите структури, като 
извърши далече отиващи про-
мени в класите и професио-
налните слоеве в „Съветска-
та” империя. Конкуренцията 
с другите империи и страхът 
от изоставането принуди но-
менклатурата да търси спа-
сение в реформирането, кое-
то завърши с крах.

Научно-техническата ре-
волюция прави необходими и 
неизбежни промените в орга-
низирането и планирането на 
производствения процес, във 
формите на собственост, в 
разпределението и потребле-
нието на продукти и инфор-
мация, в ползването на ресур-
сите за лични и обществени 
нужди, в начините на вземане 
на решения и провеждането 
им в изпълнение, с две думи – 
промени в цялата обществе-
на организация! Тези револю-
ционни промени обаче бяха в 
абсолютно несъответствие 
с диктатурата на държавно-
капиталистическата класа 
във всички сфери на живота, 
с бюрократичното командва-
не, с централизацията в пла-
нирането и управлението, с 
потискането на творчески-
те възможности и инициати-
ви на милионите, с привилеги-
рованото положение на пара-
зитите от партийно-адми-
нистративната бюрокрация, 
която по своята същност е 
невежествена, нагла, с фео-
дално-фелдфебелски наклон-
ности при решаване на соци-
алните, икономическите и 
културните проблеми на об-
ществото. Тези методи бяха 
годни в предишните „цивили-
зации” на камшика и грабежа, 
но приложени днес (успоредно 
с компютрите и роботите) в 
свят, в който науката, позна-
нията, обмяната на информа-
ция, освободеният от схолас-
тика и догматика човешки 
интелект, свободата на лич-
ни и колективни начинания и 
творчество играят и ще иг-
раят все по-голяма роля, воде-
ха и доведоха до още по-дълбо-
ки кризи.

Създавайки материални-
те и технологически предпос-
тавки за реализиране на соци-
алната революция, роботрон-

ната отвори вратите пред 
идеите за изграждане на ново 
общество с нови начини на 
регулиране на отношенията 
между човешките личности, 
групи и населения в различни-
те райони и страни – от цен-
търа до перифериите на им-
перията. С това тя направи 
още по-анахронични и непоно-
сими полицейските методи и 
принципи на функциониране на 
системата.

Наред с вътрешното, РР 
дестабилизира и международ-
ното положение на Москов-
ското господарство. Поради 
по-голямата неприспособи-
мост на държавнокапиталис-
тическите динозаври и пара-
лизиращата роля на тяхната 
диктатура спрямо условията 
на начеващата научно-техни-
ческа революция, така нарече-
ният СССР изостана в разви-
тието на своя икономически 
и военен потенциал. Това до-
веде не само до пречупване-
то на острието на империа-
листическата му експанзия, 
която беше отдушник на въ-
трешната криза, но и до об-
ратния процес на свиване и 
изтласкване на имперското 
присъствие на Москва в све-
та под натиска на мултина-
ционалния и транснационал-
ния частен капитализъм…

Това постави „Третия Рим” 
пред избора да приеме ста-
тута на второразрядна, „про-
винциална” сила с всички про-
изтичащи от него последи-
ци ИЛИ с цената на „стъпки 
в неизвестността” (във въ-
трешната и външната поли-
тика) да се опита да се „пре-
устрои”, за да отвори врата-
та пред РР, и точно тук дър-
жавнокапиталистическата 
класа или „номенклатурата” 
се изправи пред една нереши-
ма дилема – нейните класови 
интереси и господството ґ 
изискваха това отваряне да 
се придружава от спускане 
на бариерата пред Социална-
та революция, с която импе-

рията беше бременна. Резул-
татът е известен: изправена 
пред опасността от револю-
ция, в сравнение с която – каз-
ваше Яковлев, един от отци-
те на „перестройката” – Ок-
томврийската ще прилича на 
буря в чаша вода, номенклату-
рата капитулира в Студена-
та война и с общи усилия, за-
едно с победителите, преодо-
ля най-голямата революцион-
на криза през втората поло-
вина на ХХ век, срещу което 
тя запази привилегиите и гос-
подстващия си социален ста-
тут в останките от „импери-
ята на злото”.

11. На кръстопът

При подобни тенденции, кои-
то ще доминират все повече 
живота на обществото, как-
во остава на желаещите да 
съхранят на всяка цена агони-
зиращите социални отноше-
ния на неравенство и приви-
легии и охраняващите ги ин-
ституции на властта? Как-
во остава на властниците и 
на паразитите (което е все 
едно)? Какво остава на чове-
чеството, което за пръв път 
в цялото си съществувание 
има възможности за тотал-
но освобождаване от наем-
ния труд и заедно с него от 
властта и експлоатацията 
във всичките им форми, за да 
постави началото на ново ле-
тоброене, от което ще започ-
не разселването и очовечава-
нето на космоса през идните 
нови хилядолетия?

С големи скорости власт-
ници и хора приближават 
кръстопът, от който пъти-
щата водят или към едно мо-
дерно и планетарно издание 
на Римската империя – с пар-
тийци вместо патриции, ро-
боти вместо роби и лумпени-
зирано население, с неизбежно 
придружаващите я декаданс, 
византийски интриги, кръ-
вопролитни борби за власт-
та от горе до долу, системно 

и поставено „на научни осно-
ви” оглупяване на поданиците, 
или към една световна, само-
управляваща се федерация 
на всички човешки групи, на-
селени пунктове и народи от 
всички континенти.

И така, Рим или анархия! – 
тази е действителната ал-
тернатива на настъпилия 
двадесет и първи век!

12. Социална революция или 
ново Средновековие

Тези процеси и „идеалите” на 
силните на деня създават со-
циални и интернационални 
„напрежения”. Те водят към 
нови конфликти и револю-
ционни кризи, несравними с 
всичко, което капитализмът 
е познавал досега.

В този смисъл роботрон-
ната революция, с последи-
ците и възможностите, кои-
то разкрива, е катализатор 
на революционните експло-
зии и на социалната револю-
ция. Алтернативата, която 
обскурантите предлагат, е 
своего рода крепостнически 
„капитализъм”.

Проблематиката, която 
повдига РР, поставя изисква-
ния и пред нашата пропаган-
да. Промените ще засегнат 
всичко – от теорията на со-
циалната революция до начи-
на на организиране, средства-
та и методите на борба с 
държавата. Много от насле-
дените от 19-и век лозунги 
стават негодни като мобили-
зиращ масите фактор. Скоро 
някои основни като „Земята 
на селяните!” и „Фабриките на 
работниците!” ще станат съ-
вършено безсмислени, защо-
то тези класи, дори да не из-
чезнат в близко бъдеще, ще 
продължат да свиват отно-
сителния си дял сред актив-
ното население, клонейки към 
нула в перспектива. Земята 
и фабриките не могат да бъ-
дат предадени на фантоми, а 
и едва ли ще бъде справедли-

во един огромен автоматизи-
ран завод за автомобили или 
житните поля на една цяла 
република, обработвани с те-
леуправлявани трактори, се-
ялки, вършачки и комбайни – 
и в двата случая обслужвани 
от по няколко дузини специа-
листи – да бъдат превърнати 
в тяхна колективна собстве-
ност.

Очевидно, все повече ще 
се налагат радикални проме-
ни както в лозунгите, така и 
в програмните ни искания и в 
пропагандата ни изобщо. Все 
повече зовът: „Искаме хляб и 
работа!” ще се заменя от ис-
кания за създаване на ком-
плексни и сходни за всички ус-
ловия и възможности за сво-
бодно избраното и хармонич-
но развитие на човешките 
личности, за свободното асо-
цииране на техните творче-
ски усилия, за развитието на 
солидарността и взаимопо-
мощта с оглед великото бъ-
деще, което предстои на чо-
вешкия род…

13. Структури и 
функциониране на 
анархистическото 
общество

Обществото, в което реше-
нията се приемат от всички 
заинтересувани индивиди на 
доброволни начала, предпола-
га структура и функционира-
не, различни от тези, които 
има сегашното общество в 
текущия момент.

Всеки човек, който желае 
да разреши някакъв проблем 
и има възможност да сто-
ри това самостоятелно, без 
да нарушава свободите, пра-
вата и интересите на други 
хора, просто се заема и го ре-
шава, без да иска разрешение 
от някакви специални инстан-
ции.

В случаи, когато пробле-
мът изисква участието на 
повече индивиди, в решение-
то му участват всички, кои-
то то засяга непосредстве-
но, като в хода на дискусия-
та се изработва решение на 
проблема с консенсус, т. е. със 
съгласието на всички учас-
тници в нея или обсъждания-
та продължават до постига-
нето му и до разпределение-
то на задачите по изпълне-
ние на взетото решение. По 
този начин в обществото, 
в териториалната единица 
или в предприятието се фор-
мират работни групи. Задача 
на конкретната група е реше-
нието на конкретен проблем 
или на комплекс от проблеми. 
След изпълнение на задачата 
групата автоматически се 
разпуска. Така е било в рево-
люционните епохи, така ще 
бъде и в бъдещата революция. 
Впрочем това става и днес – 
разликата с утрешните общ-
ности е в принципите, вър-
ху които те са построени и 
функционират, и целите, кои-
то преследват.
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Роботронната революция и социалната
14. Структура и 
функциониране на 
комуната и на федерацията

Комуната
В зависимост от характе-

ра и същността на пробле-
ма, общностите могат да се 
формират по различни при-
знаци: териториален, профе-
сионален, по общи интереси 
и т. н.

По териториален признак 
в анархистическото обще-
ство хората се обединяват в 
общности (в комуни или общи-
ни). Вътре в такива по-големи 
общности могат да дейст-
ват неограничен брой работ-
ни групи, които се състоят 
от участниците, тоест от 
жителите на дадена комуна.

Решаващ и същевременно 
изпълнителен орган на кому-
ната е общото събрание на 
всички нейни членове, които 
избират Съвет на комуната 
за координиране на текущи-
те дела, подчинен на техния 
контрол и на изработените 
от събранието принципи и 
правила.

Принципи на общежитието:

• премахване разделението 
на командващи и подчине-
ни, на потискащи и унизени 
чрез замяна на държавна-
та, йерархическа и власт-
ническа вертикална орга-
низация на обществото с 
хоризонтална, федерална 
организация на комуните. 
Техните общи събрания ре-
шават пряко своите локал-
ни проблеми, а общите – 
провинциални, регионални, 
континентални и плане-
тарни – отдолу нагоре, на 
конференции и конгреси със 
съответстващ обхват. 
Това става чрез делегати 
с императивен мандат, с 
пряка и обратна връзка с 
въоръжените труженици 
и граждани. Под техен кон-
трол се вземат решения с 
консенсус или съобразно из-
работените правила и про-
цедури. Задачите се раз-
пределят и приетите ре-
шения се привеждат в из-
пълнение.

• задължителните решения 
(без които животът в общ-
ността е невъзможен) се 
вземат с консенсус (с еди-
нодушие). Примери за за-
дължителни решения са 
свързаните с общоприети-
те правила на общежити-
ето, например, в начална-
та фаза трудът е задължи-
телен за всеки здрав негов 
член.

• останалите, второсте-
пенни решения се приемат 
с обикновено мнозинство, 
като те не са задължител-
ни за малцинството, но то 
няма право да пречи на про-
веждането им. Същевре-
менно несъгласните с взе-
тите решения имат право 
да се отделят и да образу-

ват своя комуна (съюз) или 
да се поставят вън от вся-
ко общежитие.

На общо събрание на всички 
жители на комуната се изби-
рат делегати за Съвета на ко-
муната. За тях важат следни-
те правила:

• те са снабдени с импера-
тивни мандати, т. е. не мо-
гат да се отклоняват от 
решенията на проблемите 
на делегиралите ги (от об-
щото събрание на комуна-
та или от това на кварта-
лите или районите при по-
голям брой на нейните жи-
тели).

• те са отзоваеми във всеки 
момент от базата.

• за времето, за което са 
откъснати от трудови-
те си задължения, те полу-
чават еднакви количества 
блага (продукти и услуги), 
като всички останали жи-
тели на комуната.

• делегатите се избират на 
ротационен принцип с ог-
лед предотвратяване на 
бюрократизирането им.

• те са под контрола на ор-
ганизирания и въоръжен 
народ, който е в право-
то си да изисква отговор-
ност от делегатите и да 
ги лиши от възможността 
за овластяване при изпъл-
нение на възложените им 
функции.

На събрание на делегатите на 
Съвета, в съгласие с общото 
събрание се конституират 
отдели за различните дей-
ности в комуната (производ-
ство, услуги, снабдяване и раз-
пределение, защита на рево-
люцията, вътрешен ред, три-
бунал, здравеопазване, обра-
зование, планов отдел и други 
според нуждите). Отделите 
излъчват по един или няколко 

представители, за да коор-
динират работата на отде-
лите. Отговорниците на От-
делите в Съвета на Комуна-
та привличат специалисти за 
текущата си дейност. За нея 
те дават отчет пред Общо-
то събрание, за да бъде тя на-
пълно прозрачна и контроли-
руема от базата.

Така се осъществява права 
и обратна връзка между де-
легатите и общото събра-
ние на комуната.

Взетите решения от об-
щото събрание се изпълняват 
от съответстващите им 
трудови колективи.

15. Функциониране на 
системата

Изчерпателните отговори 
са невъзможни поради изник-
ването на много непознати 
и непредвидени ситуации и 
проблеми. Те ще се решават 
в оперативен порядък от чле-
новете на комуните и федера-
циите.

Решенията за приемане на 
даден индивид в комуната или 
за изключването му се взе-
мат от нейното общо събра-
ние, в което участват всич-
ки пълнолетни жители (по съ-
щия начин се разглежда, реша-
ва и изпълнява всеки вътре-
шен проблем, засягащ живота 
и дейностите в дадена кому-
на). Встъпвайки в нея, новият 
участник декларира съгласи-
ето си с правилата, приети 
от нейните членове, и получа-
ва пълномощия за участие във 
вземането на всякакви по-на-
татъшни решения.

В по-глобален план тези 
общности се обединяват хо-
ризонтално (това ще рече 
между другото и абсолют-
но равноправно) във федера-
ция на комуните. Тя се занима-
ва с решаването на въпроси, 
изискващи взаимодействие-

то между няколко или всички 
нейни комуни. При решението 
на проблемите на ниво феде-
рация за делегатите на кон-
гресите и конференциите/
пленумите действат същи-
те принципи, валидни за ко-
муната, като за всеки конкре-
тен проблем от федератив-
но значение се създават и си 
сътрудничат по-мащабни ра-
ботни групи/асоциации.

Тъй като в процесите на 
обсъждане най-често са във-
лечени голям брой хора, реше-
нията се вземат с всеобщо 
гласуване. (За последното мо-
гат и дори ще бъде неизбеж-
но да се използват съвремен-
ните средства за електронна 
комуникация и информацион-
ни технологии, където това 
е възможно, както то става 
днес в така нареченото „на-
родно събрание”, но не с 240 
оядени и надути дупетати, а 
с всички жители на комуната, 
регионалната, националната, 
континенталната федерация 
или на планетарната конфе-
дерация.)

Ако по силата на особено-
стите и обхвата на пробле-
мите, поради големия брой 
участници в дискусиите и 
вземането на решения, пря-
кото обсъждане и гласуване 
са невъзможни, то те ще се 
осъществяват с делегати 
за конференциите и конгре-
сите. Както по-горе, делега-
тите са снабдени с импера-
тивен мандат – т. е. по вре-
ме на дискусиите и изработ-
ването на решенията те са 
задължени да се придържат 
само към такава линия на по-
ведение и да преследват само 
тези цели, които са били оп-
ределени отдолу от общите 
събрания на комуните. Делега-
тите нямат право на никак-
ви допълнителни привилегии. 
Комуната може да изпрати 
повече от един делегат в слу-

чаите, когато до началото на 
федералния конгрес или конфе-
ренция, на общото ґ събрание 
не е била изработена единна 
позиция по даден въпрос от 
дневния ред. В такъв случай 
броят на делегатите се опре-
деля от броя на предложения-
та за решаването на пробле-
ма.

По всяко време делегатът 
може да бъде отзован от де-
легиралата го комуна, като 
в такъв случай неговите де-
легатски пълномощия се пре-
кратяват незабавно. При за-
вършването на процедурите 
за вземане на решения по кон-
кретните проблеми конгре-
сът или конференцията, съз-
дадени за „стиковането” и ре-
гулирането им, автоматиче-
ски се разпускат и делегат-
ските мандати прекратяват 
своето действие.

Отчитайки съвременното 
ниво на развитие на информа-
ционните технологии, няко-
гашното присъствие на деле-
гатите на специфично сборно 
място няма да бъде задължи-
телно, тъй като те ще мо-
гат да изразят своята пози-
ция онлайн. Освен това кому-
ните, изпратили своите деле-
гати, ще могат да ги наблюда-
ват и контролират в режим 
онлайн и при нарушение на им-
перативния мандат да ги от-
зоват в оперативен порядък. 
(Върху ролята на РР за изграж-
дането и функционирането 
на съвременното анархисти-
ческо общество ще се спрем 
допълнително и по-подробно 
по-долу.)

Доколкото обществото 
функционира на принципа на 
свободния договор между ин-
дивидите при отсъствие на 
принуда, то консенсусът е 
приоритетен метод на взе-
мане на решения и разреша-
ване на споровете. В случа-
ите, когато консенсусът не 
може да бъде постигнат, ре-
шението се приема с гласу-
ване, като тези, които не са 
съгласни с приетото от мно-
зинството решение, имат 
право да не го изпълнят, но се 
задължават да не възпрепят-
стват неговото изпълнение 
от взелите го.

Малцинството има право 
на отделяне и образуване на 
нова общност.

Федералните, регионални-
те и конфедералните съве-
ти са органи, излъчени от кон-
гресите, като конституира-
ните отдели в тях и функци-
ите за връзка и координация 
действат по същите принци-
пи – отдолу нагоре, без да бъ-
дат овластени, с контрол от-
долу те се отчитат пред из-
лъчилите ги общности и асо-
циации, както е при общото 
събрание на комуната и кому-
налния съвет.

Два важни отдела към ко-
муналните и федерални съве-
ти са тези за поддържането 
на вътрешния ред и за защи-
та на Социалната револю-
ция. •

(следва)
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Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
» » » продължава от миналия брой

Анархизъм

Анархизмът е социална тео-
рия, чиято цел е осъществява-
не на анархията – на „безвлас-
тието”. С други думи, анархи-
змът е теория, която се стре-
ми да създаде общество, в кое-
то отношенията между хора-
та се изграждат на принципи-
те на равенството и свобод-
ния договор. Анархизмът също 
се противопоставя на всич-
ки форми на йерархията и на 
авторитаризма (а не само на 
държавата и на капитализма), 
като вредни за хората и накър-
няващи тяхната индивидуал-
ност.

Популярното разбиране за 
анархизма е антидържавно дви-
жение, но анархизмът е много 
по-дълбока и нюансирана тео-
рия, отколкото простото про-
тивопоставяне на правител-
ството. Анархистите се про-
тивопоставят на идеята, че 
властта и господството са 
необходими на обществото, и 
вместо това предлагат коопе-
ративни, антийерархични фор-
ми на социалната и икономи-
ческата организация на обще-
ството. [Л. Сюзън Браун. Поли-
тиката на индивидуализма]

„Анархизмът” и „анархията” 
несъмнено са най-изкривените 
представи в историята на по-
литическите теории. Често 
тези думи се използват за оз-
начаване на „хаос” или „безре-
дие”, като индиректно се смя-
та, че анархистите искат со-
циален хаос и връщане към „за-
кона на джунглата”. Този про-
цес на извращение е историче-
ски обоснован. Политическите 
сили, заинтересовани от под-
държането на статуквото в 
дадена страна, ще убеждават 
хората, че алтернативата 
на съществуващата система 
практически не работи и че но-
вата форма на социална струк-
тура ще доведе само до хаос. 
Или, както казва Е. Малатес-
та: Хората, които смятат, че 
правителството е необходи-
мо и че без него може да има 
само безредие, е естествено 
да твърдят, че анархията, коя-
то означава липсата на прави-
телство, трябва да звучи като 
отсъствие на ред.

Анархистите искат да 
променят това разбиране на 
„здравия разум” по отношение 
на „анархията”, така че хората 
да видят, че правителството 
и другите йерархични социал-
ни отношения са вредни и не-
нужни: Убедете хората, че пра-
вителството е не само нену-
жно, но и изключително вредно 
и тогава думата анархия няма 
да бъде възприемана така аб-
сурдно, а отсъствието на пра-
вителство ще се счита за ес-
тествен закон на човешкото 
общество.

Произходът на думата 
„Анархия”

Думата „анархия” е с гръцки 
произход, представката „ан” 

означава „не”, „отсъствие” или 
„липса”, плюс архос, което оз-
начава „владетел”, „директор”, 
„водач”, „отговорен човек” или 
„власт”. Или както казва П. 
Кропоткин, Анархията произ-
лиза от гръцки думи, означава-
щи „противното на властта.”

Гръцките думи анархос и 
анархия обикновено се използ-
ват за означаване на терми-
ните „няма правителство” 
или „живей без правителство”, 
но строгото, първоначално 
значение на анархизма е „ни-
какво правителство”. „Анар-
хия” означава „без владетел” 
или по-широко „без власт”. На-
пример в Кропоткин открива-
ме, че анархизмът отрича не 
само капитала, но и основни-
те източници на властта на 
капитализма: закона, властта 
и държавата. За анархистите 
анархията „не е липса на ред, 
както обикновено се твърди, 
а липса на власт”. [Б. Тъкър]

Анархизмът може да бъде 
разбран като социална и ан-
ти-политическа идея, която 
изразява отричането на всяка 
власт, суверенитет, господ-
ство и йерархично разделение 
и желанието да ги унищожи… 
Анархизмът следователно е 
повече от антиетатизъм, 
[дори ако] държавата е цен-
трален обект на анархистич-
ната критика. [Дейвид Уейк]

Поради тази причина анар-
хизмът не е просто антипра-
вителствено и антидържав-
но движение, а преди всичко 
движение срещу йерархията. 
Защо? Защото йерархията е 
организационна структура, 
която въплъщава и осъщест-
вява властта. Тъй като държа-
вата е „най-висшата” форма 
на йерархия, то анархистите 
по дефиниция са антидържав-
ни; това обаче не е достатъч-
но като определение за анар-
хизма. Анархистите са про-
тив всички форми на йерар-
хична организация, а не само 
на държавната. Според Бра-
йън Морис терминът Анархия 
произлиза от гръцка дума и по 
същество означава „никакъв 
властник”. Анархистите са 
хора, които отричат   всички 
форми на управление или при-
нудителна власт, всички фор-
ми на йерархия и господство. 
Те са против държавата, ка-
питала и църквата – „мрачна-
та троица” според мексикан-
ския анархист Флорес Магон. 
По този начин анархистите 
са врагове както на капита-
лизма и държавата, така и на 
всички форми на религиозната 
власт. Анархистите обаче се 
стремят също така да уста-
новят анархията, т. е. децен-
трализирано общество без 
принудителни институции – 
общество, организирано чрез 
федерация на доброволни асо-
циации.

Позоваването на „йерархи-
ята” в този контекст е срав-
нително скорошно развитие 
на учението – „класическите” 
анархисти като Прудон, Баку-
нин и Кропоткин използват 
тази дума, но по-рядко (обик-
новено предпочитат терми-
на „власт”   като синоним на 
„диктатура”). От техните 
писма става ясно обаче, че 
тяхната философия е насоче-
на срещу йерархията, срещу 
всякакво неравенство, власт 
или привилегии в отношени-
ята между хората. Бакунин 
говори за това, когато кри-
тикува „официалната” власт 
и защитава „естественото 
влияние”, а също и когато каз-
ва: Искате да лишите някого 
от възможността да потиска 
неговия събрат? Тогава напра-
вете така, че никой да няма 
власт.

Джеф Дрон обръща внима-
ние на факта, че тази тенден-
ция винаги е била скрита част 
от „революционния проект”, 
но едва наскоро е реализирана 
в по-широкото понятие – ан-
тийерархия. Източникът на 
тази тенденция е ясно видим 
в гръцките корени на думата 
„анархия”.

Подчертаваме, че това 
възражение срещу йерархия-
та за анархистите не се огра-
ничава само до държавата или 
правителството. Това включ-
ва всички авторитарни ико-
номически, социални и поли-
тически отношения, особе-
но тези, свързани с капита-
листическата собственост 
и заплатите. Това може да се 
види в аргументите на Пру-
дон: Капиталът … в полити-
ческата област е като прави-
телство … Икономическата 
идея за капитализма … [и] поли-
тиката на правителството 
или властта … са идентични 
… [и] са свързани по различни 
начини… Каквото капиталът 
прави с труда …, то държава-
та го [прави] със свободата … 
[Макс Нетлау].

Така установяваме, че Ема 
Голдман се противопоста-
вя на капитализма, тъй като 
той включва хората, които 
продават труда си и по този 
начин се гарантира, че нужди-
те на работника и неговите 
съждения са подчинени на во-
лята на капиталиста. Чети-
ридесет години по-рано Баку-
нин прави същия извод, кога-
то твърди, че при сегашната 
система работникът прода-
ва своя труд и свободата си 
за известно време на капита-
листа в замяна на работната 
заплата.

„Анархията” означава мно-
го повече от простата „липса 
на правителство”. Тя означава 
противопоставяне на всички 
форми на авторитарна власт 
и йерархия. По думите на Кро-

поткин, концепцията за анар-
хисткото общество идва от 
… критиката… на йерархични-
те организации и авторитар-
ните концепции на общество-
то и… от анализа на тенден-
циите, които се наблюдават 
в прогресивните движения на 
човечеството.

Затова всеки опит да се 
твърди, че анархизмът е прос-
то антидържавно движение, е 
стесняване на значението на 
думата и на идеята, при кое-
то те са използвани от анар-
хисткото движение. Брайън 
Морис пише: изследвайки про-
изведенията на класически-
те анархисти …, както и осо-
беностите на анархистиче-
ските движения …, е очевид-
но, че анархизмът никога не е 
имал толкова ограничено виж-
дане [да бъде само срещу дър-
жавата]. Анархизмът винаги 
е бил против всички форми на 
властта и експлоатацията и 
е бил и е толкова враждебно 
настроен срещу капитализма 
и религията, защото те под-
крепят държавата.

Затова анархията не е 
хаос; анархистите не се стре-
мят да създават хаос или без-
редие. Ние искаме да създадем 
общество, основано на инди-
видуалната свобода и добро-
волното сътрудничество. С 
други думи, редът първоначал-
но не е безредие, който се пре-
връща изключително в ред от 
решения на властта отгоре.

1.2 Какво означава 
„анархизъм”?

Според Кропоткин анархи-
змът е социалистическа сис-
тема без правителство. С 
други думи, премахването на 
експлоатацията и потисни-
чеството на човек от човека 
е същевременно и премахва-
не на частната собственост 
[тоест на капитализма] и на 
правителството. [Ерико Ма-
латеста]

Следователно анархизмът 
е политическо движение, чи-
ято цел е да създаде обще-
ство без политически, иконо-
мически или социални йерар-
хии. Анархистите смятат, 
че анархията е жизнеспособ-
на форма на социалната сис-
тема и по този начин тя ра-
боти за максимална свобода 
на личността и социално ра-
венство. Те виждат целите 
на свободата и равенството 
като взаимно обусловени в из-
вестната мисъл на Бакунин: 
Ние сме убедени, че свобода-
та без социализъм е привиле-
гия и несправедливост, а со-
циализмът без свобода е роб-
ство и зверство.

Историята на човешкото 
общество доказва това. Сво-
бодата без равенство е само 
свободата на силните, а ра-

венството без свобода е роб-
ство.

Има различни видове анар-
хизъм (от анархоиндивидуа-
лизъм до анархокомунизъм), 
но те винаги се основават на 
две общи точки – противо-
поставяне на правителство-
то и на капитализма. Според 
анархистичния индивидуа-
лист Бенджамин Тъкър анар-
хизмът се застъпва за унищо-
жаването на държавата и лих-
варството; премахването на 
властта и експлоатацията 
на човек от човека. Всяка пе-
чалба в представите на анар-
хистите, процентите и арен-
дата – лихварството (тоест 
експлоатацията) – ги проти-
вопоставят на онези усло-
вия, които ги правят възмож-
ни, т. е. на правителството и 
държавата.

По-широко, по думите на Л. 
Сюзън Браун, връзката на обе-
динението в рамките на анар-
хизма е универсалното осъж-
дане на йерархията и господ-
ството и готовността да се 
борим за свободата на човеш-
кия индивид. За анархисти-
те човек не може да бъде сво-
боден, ако е подчинен на дър-
жавна или капиталистическа 
власт.

Анархизмът е социална 
теория, която се застъпва 
за създаването на анархия, 
т. е. на общество, основано 
на принципа „никакви власт-
ници”. За да постигнат това, 
заедно с всички социалисти, 
анархистите смятат, че вре-
мето на частната собстве-
ност върху земята, капитала 
и машините е минало; че тя е 
осъдена да изчезне и че всичко 
необходимо за производство-
то трябва да стане собстве-
ност на обществото и тряб-
ва да се управлява от произ-
водителите на богатства-
та. Те твърдят още, че иде-
алът на политическата орга-
низация на обществото е със-
тояние, при които функциите 
на правителството са сведе-
ни до минимум и че крайната 
цел на обществото е да сведе 
тези функции до нула – тога-
ва ще има общество без пра-
вителство, с анархия. [П. Кро-
поткин]

Следователно анархизмът 
има както отричащ, така и 
утвърждаващ аспект. Той ана-
лизира, подлага обществото 
на критичен анализ и същевре-
менно предлага виждане за по-
тенциално ново общество – 
общество, което максимално 
утвърждава някои човешки по-
требности, които настоящо-
то отрича. Тези най-основни 
потребности са свободата, 
равенството и солидарност-
та, които ще бъдат разгледа-
ни в раздел 2. Анархизмът съ-
четава критичния анализ с на-
деждата или както изтъква 
Бакунин, страстта да унищо-
жаваш е творческа страст. 
Не можем да изградим по-до-
бро общество, ако не осъзна-
ем, че съществуващото не е 
такова. •

(следва)

Не можем да изградим по-добро общество, ако 
не осъзнаем, че съществуващото не е такова
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НАРОДЕ????
Даваш ли, даваш балканджи Йово,
хубава Яна на турска вяра?
Море, войводо, глава си давам,
Яна не давам на турска вяра!
Отсякоха му и двете ръце,
та пак го питат и го разпитват:
– Даваш ли, даваш балканджи Йово,
хубава Яна на турска вяра?
– Море, войводо, глава си давам,
Яна не давам на турска вяра!
Отсякоха му и двете нозе,
та пак го питат и го разпитват:
– Даваш ли, даваш балканджи Йово,
хубава Яна на турска вяра?
– Море, войводо, глава си давам,
Яна не давам на турска вяра!
Избодоха му и двете очи
и не го пита, нито разпитват,
току си зеха хубава Яна,
та я качиха на бърза коня
да я откарат долу в полето,
долу в полето, татарско село.
Яна Йовану тихом говори:
– Остани сбогом, брате Йоване!
– Хайде със здраве, хубава Яно!
Очи си немам аз да те видя,
ръце си немам да те прегърна,
нозе си немам да те изпратя.

*   *   *
Откога се е, мила моя майно льо, зора зазорила,
мила моя майно льо, зора зазорила.
От тогаз се е, мила моя майно льо, войска провървяла,
мила моя майно льо, войска провървяла.
Огън свети, огън свети, а-а-а
като препускат, като препускат – силен буен вятър.
Кон до коня, мила моя майно льо, юнак до юнака,
мила моя майно льо, юнак до юнака.
Сабите им, мила моя майно льо, като ясно слънце,

мила моя майно льо, като ясно слънце.
Бой да правят, бой да правят, за Христова вяра,
сам ги води, сам ги води цар Иван Шишман.
Бой да правят, бой да правят, за Христова вяра,
сам ги води, сам ги води цар Иван Шишман.
Отишли са, мила моя майно льо, на Софийско поле,
мила моя майно льо, на Софийско поле.
Бой да правят, мила моя майно льо, за българско име,
мила моя майно льо, за българско име.
Бой да правят, бой да правят, за Христова вяра,
сам ги води, сам ги води цар Иван Шишман.
Бой да правят, бой да правят, за Христова вяра,
сам ги води, сам ги води цар Иван Шишман.
Откога се е, мила моя майно льо
Откога се е, мила моя майно льо
Откога се е, мила моя майно льо, зора зазорила,
мила моя майно льо.

*   *   *
Ка йе било на ден, на Великден,
справи Марко коня Шарколия,
па си зима юначко оружйе,
па си пойде през полье широко,
па настана у гора зелена,
а гора йе рано повехнала,
а Марко си на гора говори:
– Е, горице, горице зелена,
що си, горо, рано повехнала?
Дали те йе слана попарила,
или те йе секира посекла?
А гора си на Марко говори:
– Фала тебе, Марко добър юнак,
нито ме йе слана попарила,
нито ме йе секира посекла,
нел‘ минаа туре яничаре,
прокараа три синджира робье –
един синджир се млади момчета,
други синджир гиздави девойки,
треки синджир се млади невести;

със душа ми шума обориа,
със копито корен подкопаа,
затова съм рано повехнала.
Варкай, Марко, варкай да ги стигнеш,
че ги стигнеш на река Ситница,
на Ситница, на чешма Дребница.
Туре пия студена водица,
а на робье вода не давая,
робье пища као люти змии!
Марко стои, та си сеир чини,
та па се йе Марко провикнало:
– Фала вие, туре яничаре,
дайте, море, на робье водица,
да не пища као люти змии!
Говора му туре яничаре:
- Надзад, надзад, непознан делио,
и за тебе празна алка има!
И турци са на оро станали,
та Маркоте у оро турили,
та Маркоте у ръце да вана,
да го тура у ситни синджире,
Марко се йе младо разсърдило,
та си търгна сабля димиския,
та погуби туре яничаре,
та отпущи три синджира робье.
Сички робье дома си ойдоа,
сите робье Великден правиа.
Гледая го гяци и попове,
па са Марку млогу люто клели,
защо прави кърви на Великден.
Кога ойде у честни манастир,
попове са църкви затворили,
сами са се църкви отворили,
сами са си мощи продумали:
– Фала вие, гяци и попове,
не йе Марко тури кърви направил,
нел йе Марко три църкви саградил.
Дайте Марку комка да се комка,
да си земе комка и нахора.

През 50-те години на миналия 
век бяхме в една килия-едино-
чка в пазарджишкия затвор с 
Осман Калъч – български тур-
чин от Делиормана, учител 
по история, осъден на смърт 
за шпионаж – по всяка веро-
ятност заради официалното 
му искане да си замине през 
1948 г. за Турция. С нас в ки-
лията имаше още четирима 
съзатворници. Време бол – по 
24 часа на денонощие, – кои-
то, когато не бивахме наказа-
ни, прекарвахме в четене или 
в разговори на всички възмож-
ни теми. Един ден между Ка-
лъч и о. з. полковника „от ар-
мията на негово величество” 
Петър Зафиров, патриот и 
доносник, се проведе разгоре-
щен спор, в който Осман каза:

– Г-н полковник, престане-
те с тия песни за балканджи 
Йово и други фолклорни герои. 
Като всеки народ и български-
ят се е нуждаел от героична 
митология, особено когато 
тя отсъствала от живота 
му. Думата ми е за потурчва-
нето, при което пълчищата 
на Султана, за да склонят ра-
ите да повярват в Пророка, 
режели ръце, крака и глави. Ис-
торическата истина е малко 
по-различна. Навлизайки в зав-
ладените територии, заво-
евателите, които искали да 
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ДОЗА АНТИИДИОТИК

Народна мръдналост
Поговорките – това, което 
казваме за себе си. Нашите 
самопожелания, самозаблуди, 
тук и там проблясъци на умен 
извод за живота, Вселената 
и всичко останало. Да видим 
тогава как е „разкрита тема-
та” относно българското въз-
приемане на нещото, нарече-
но „ум – разум”.

Най-известното: Ум цару-
ва, ум робува, ум патки пасе.

Може да не е очевидно, но 
тук съзирам признание, че 
всички човеци сме равни, а 
разумът ни е универсален, 
което значи – способни сме да 
бъдем изпълнители на всякак-
ви житейски роли.

Следващата е интересна 
и според мен тъжна, защото 
пак мерим неизмеримото и 
то със жалък аршин: Ум с пари 
не се купува, но пък най-мно-
го пари струва.

И преди съм казвал – в би-
серите без кавички често се 
вмъква самодоволството на 
паралията, важният единак 
сред тълпата далеч по-скром-
ни в „материално отношение” 
люде. По правило такъв персо-
наж не е най-умен, ала винаги 
вади от пазвата „убийстве-
ния” си коз: като си умен, къде 
са ти парите? Нима обаче мо-
тото на един човек, особено 
когато е дребнаво и вързано 
към инструменти за причи-
няване на нещастия и раздо-
ри, следва да стане „знаме на 
мнозина”?

Още по-зле звучи „Умен да 
те бие, глупав да не те мил-
ва”. Сигурно има някакъв сми-
съл, например че умният ще 
намери за уместно да те скас-
три за нещо, за което глупа-
кът ще те хвали и така дър-
па в простотията. За съжале-
ние, доколкото съм разпитвал 
буквално случайно срещани 
хора, повечето възприемат 
тази поговорка като синоним 
на съмнителното изречение 
„трябва да управляват умни-
те”.

Ха така… Ами, ето – ско-
ро минаха изборите, погле-
днете спечелилите муцуни 
от рекламните плакати. Из-
брания за кмет или съветник 
признавате ли го за по-умен 
от себе си? А защо все таки-
ва простаци печелят? Ами да 
се сетим за един иначе умен 
човек, който се казвал Богдан 
Филов (често му пишат първо 
име Професор). Филолог, архе-
олог, историк, изкуствовед. 
Завършва престижни учебни 
заведения. Дипломните му ра-
боти и дисертации се изда-
ват веднага в отделни книж-
ки и ги отнасят към „принос 
към науката”, още преди да 
го кръстят Професор. Ната-
тъшната му дейност също е 
впечатляваща. Откъдето да 
го погледнеш – абе умник от-
всякъде.

А колко злини причини на 
„своя” народ? Вкара страната 
в съюзничество със същински 

дяволи – много по-дяволи от 
останалите, изключая болше-
вишките бесове. Вносител на 
Закона за защита на нацията, 
инициатор на депортация на 
„нечистите” сънародници към 
концлагерите на смъртта. 
Не стига, че връзва България 
към Третия Райх, ами и обявя-
ва „символична война” на САЩ 
и Великобритания, – които не 
чакат по-настоятелна пока-
на и с удоволствие подлагат 
наши градове и села на бомбе-
ни порои, вярно само намек на 
това, което стоварват вър-
ху Германия и Италия. Нали не 

мислите, че бомбите тогава 
(както и сега всъщност) са 
различавали нацисти и фаши-
сти от поробено от нацисти 
и фашисти население?

Та ето пример за „умен уп-
равлява”. Някои дори плачат 
за екзекуцията на тоз умник. 
Бил „цвят на нацията”. Цвят, 
причинил доста страдания не 
само на чужди, но и на свои. 
Наченатата от него полити-
ка във „възвърнатите българ-
ски земи” е причината само 
след две години посрещалите 
„освободителната българска 
армия” с радост, хляб и сол, 
да почнат да се изнизват към 
югославските партизани, за-
щото царската администра-
ция и военни се държат като 
същински окупатори и маро-
дери – и то към „братята”. 
Срамни факти, но историче-
ски доказани.

Да продължим нататък с 
поговорките за ума.

Умна глава – сто ръце.
Забележете – не сто жъл-

тици. Значи поне от време на 
време в народното съзнание е 
блещукало разбирането, че па-
рите не са всичко. Ако измер-
ват нещо, то е само алчност-
та, а тя е обратна на онова, 
което смятаме за „доброта”.

Помислете дали предпочи-
тате умния гадняр пред прос-
товатия добряк. Освен ако не 
сте решили да чиракувате на 
гадняра, разбира се. Нещо от 

сорта: Служи на умния, за да 
заповядваш на лошия.

Хубаво де, щом заповядваш 
на лошия, какъв си в крайна 
сметка? Дваж по-лош – мини-
мум.

Ето така стигаме до про-
зрението, че Ако няма ум в 
млада главица, не го търси 
над бяла брадица.

И още едно вярно нещо: По-
добре в ада с умните, откол-
кото в рая с глупавите. Пас-
ва на спомените на онези дру-
гари, които попаднали в за-
твора на хора – анархисти – 
и наистина станали човеци, с 
ясен поглед към света и сила 
да понасят онова, което са им 
трупали… не, не точно глупа-
ците. Обикновените изпълни-
тели, умни, глупави, всякакви. 
Злобари и просто нагаждачи. 
Кой ще си спомня за тях?

Затова накрая люпилнята 
на крилати мисли тегли чер-
тата:

Ако не си роден личен и бо-
гат, стани умен и честен.

За тази поговорка свалям 
шапка на народа, колкото и 
абстрактен да е той – „личен” 
и „умен” се противопоставят, 
а „богат” и „честен” наистина 
се връзват едно с друго един-
ствено като рядко изключе-
ние.

Друго време – друг ум.
Въпросът е да дойде друго-

то време, макар че то самич-
ко не идва, иска покана. •

Шаркан

Нима мотото 
на един човек, 
особено когато 
е дребнаво и 
вързано към 
инструменти 
за причиняване 
на нещастия и 
раздори, следва 
да стане „знаме 
на мнозина“?
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създадат всесветовен Хали-
фат, прокламирали, че който 
приеме исляма, се присъединя-
ва към правоверните, става 
равен с османлиите и – най-
важното – се освобождава от 
ангарията, десятъка и други-
те даждия. Когато през 14-ти 
и 15-ти век те завладявали 
Балканите, султанският апел 
срещнал най-силен отклик 
сред българското население – 
и куцо и сакато се юрнали да 
става мюсюлмани, че падиша-
хът се стреснал и наредил да 
се прекрати ислямизацията, 
защото хазната рискувала да 
остане без данъкоплатци.

„Дискусията” завърши с 
донос, вследствие на който 
турчинът беше карциран 14 
дни за „вражеска пропаганда”. 
Като наказание свише, пол-
ковникът заболя от рак и мол-
бата до вербовчиците му да 
го пуснат да умре при близки-
те си беше отхвърлена. Той 
ги прокле и преди да склопи 
очи, помоли всички за прош-
ка. Калъч след амнистията 
от 1962 г. си замина за Анка-
ра, където стана преводач на 
Сюлейман Демирел при срещи-
те му с Тодор Живков.

Тоя разговор се е запечатил 
неизлечимо в съзнанието ми и 
в затвора и вън от него чес-

то съм размишлявал върху ос-
манската интерпретация на 
историята ни.

Допусках, че Осман Калъч 
може би иска да представи в 
благоприятна светлина „тур-
ското присъствие” в земите 
ни, но от друга страна маса 
исторически и статистиче-
ски факти, събития и разкази 
разколебаваха съмненията ми 

и патриотичното възпита-
ние, на което става жертва 
всеки ученик още от най-крех-
ката си възраст.

Ще започна най-напред с 
дядо ми Георги, на чието име 
съм кръстен. Неговият дядо – 
чорбаджи Гоше е обесен от 
турците. В Горна Джумая има-
ше улица, кръстена на негово 
име. Самият той с баща си 

чорбаджи Коте и брат си Сла-
ве са били осъдени след Илин-
денското въстание по на 101 
години затвор. И навярно са 
щели да изгният в Беаз Куле – 
тюрмата в Солун, – ако не е 
била амнистията след Младо-
турския преврат от 1908 г. 
Тръгвайки пеша за дома, баща 
им умира по пътя. Та този ми 
дядо, сравнявайки живота в 

Империята и в свободна Бъл-
гария, псуваше султан Абдул 
Хамид, че си е дал властта…

Но да оставим дядовите 
приказки, може да е бил субек-
тивен, макар че не виждам 
причини за това. Да започнем 
с това що е всекиму извест-
но.

БКП, днес прекръстена на 
БСП, според предпоследния 
директор на полицията Дим-
чо Соколов е наброявала три 
месеца преди 9-ти септем-
ври осем хиляди души, заед-
но с ремсистите. Три месеца 
след тази дата, когато ста-
линовите „витязи” я качиха 
на власт, БКП вече има 200 
000 члена, сред които не мал-
ко „бивши хора”, потърсили в 
нея убежище и индулгенция за 
старите си грехове. В края на 
безразделната си диктатура 
през 1989 година тя вече на-
броява 1 200 000 „души”. По 
това време, за да се стане 
неин член, са необходими га-
ранциите на осем „отговор-
ни партийци”. Живковото ръ-
ководство се страхува, че 
както е тръгнало, партията 
може да стигне седем мили-
она, тоест да включи цялото 
пълнолетно население и да се 
заличи разликата между при-
вилегированите и безпартий-
ната рая, което ще обезсмис-

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

НАРОДЕ????
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„ Ако този народ имаше 

толкова герои, колкото 

и предатели, той 

никога нямаше да познае 

робството“

Лайош Кошут

НЕ ЕДНА, АМИ ДВЕ СВЕТЛИНИ В КРАЯ НА ТУНЕЛА! И БЪРЗО ПРИБЛИЖАВАТ!

Новият бюджет бетонира бедността
Миналата седмица станаха 
ясни детайлите около новия 
бюджет на страната, който 
предстои да бъде гласуван. 
Рекламиран като по-социа-
лен, всъщност той предста-
влява още едно от същото. 
Жалкото увеличение на мини-
малната заплата и пенсиите 
не покрива дори инфлацията 
и драстичното поскъпване на 
електричеството, водата и 
стоките от бита. Традицион-
ното увеличение на бюджета 
на здравната каса пък продъл-
жава да обслужва най-вече ди-
ректорите на болници (част-
ни и публични), както и част 
от лекарския елит, докато за 
медицинските специалисти и 
пациентите остават трохи-
те. Това развитие е неизбеж-
но, независимо от сумата, 
която се налива в системата, 
и се дължи на организацията 
на самата тази система, ба-
зирана на престъпната схема 
от клинични пътеки, частни 
болници, източващи касата, и 
публични болници със статут 
на търговски дружества. Вся-
ко подобрение на здравеопаз-
ването у нас задължително 
трябва да премине през ця-
лостно преосмисляне на па-
зарния модел и неговата за-
мяна с директна бюджетна 
издръжка. Реформа, за която 
никоя политическа сила към 
момента няма смелост дори 
да говори, тъй като засяга ин-
тересите на здравното биз-

нес лоби, чиито представи-
тели печелят колосални суми 
от търговията с човешкото 
здраве.

Единственото осезаемо 
увеличение в социално значим 
сектор е увеличението на па-
рите за заплати на учители-
те. Тъй като училищата, за 
разлика от болниците, не са 
търговски дружества (все 
още), то може да се разчита, 
че увеличението на заплати-
те действително ще се осъ-
ществи, макар и не по начи-
на, рекламиран от правител-
ството. Въпреки това, тряб-
ва да ни бъде ясно, че това 
увеличение не се дължи на ня-
каква новопридобита социал-
на ангажираност на властта, 
а идва на фона на срутването 
на българското образование 
във всички възможни класации 
за достъп до качествено об-
разование, безпрецедентно-
то увеличение на функционал-
ната неграмотност в стра-
ната (невиждано през послед-
ните 70 години) и най-вече на 
натиска на бизнеса държава-
та да започне да произвежда 
поне що-годе грамотни кадри, 
които да може да експлоати-
ра. Това разбиране на бизне-
са за необходимостта от об-
разование естествено идва, 
след като същият този биз-
нес с ужас откри, че пазарни-
те реформи в страната, дик-
тувани от самия него, успяха 
да прогонят половината ак-

тивно население в чужбина в 
търсене на препитание и че 
този факт удря същите тези 
бизнесмени по джоба пора-
ди липсата на кадри. Така или 
иначе, увеличението няма да 
разреши фундаменталните 
проблеми в българското об-
разование, което, подобно на 
здравеопазването, продължа-
ва да бъде поле за пазарни екс-
перименти чрез схемата на 
делегираните бюджети, от 
която страдат и учители, и 
учащи.

Цялостната картинка не 
е по-ведра. Управляващите 
продължават да отказват 
да водят бюджетна полити-
ка, като се придържат към 
въведените по времето на 
световната финансова кри-
за свити публични разходи. 
Това представлява отстъ-
пление на държавата от ней-
ната активна роля в иконо-
мическите процеси и оставя-
нето на икономиката на про-
извола на пазара и благоволе-
нието на „чуждестранните 
инвеститори”, които оста-
ват все така незаинтересо-
вани от България, въпреки че 
страната отдавна е превър-
ната в данъчен рай за бизнеса 
и предлага най-евтиния труд 
в Европейския съюз. Редно е да 
се отчете, че привличането 
на чуждестранни инвестито-
ри беше и продължава да бъде 
основна точка в икономиче-
ската програма на всяко след-

ващо правителство. В този 
смисъл (наред с всичко оста-
нало) политиката на всички 
правителства от последни-
те десетилетия следва да 
бъде считана за пълен про-
вал. Българската икономика е 
със затихващи функции. Тя се 
крепи на изкуствено дишане 
единствено чрез европейски-
те помощи и чрез български-
те работници в чужбина, из-
пращащи пари на своите близ-
ки. Нещо повече, демографска-
та криза на Балканите, коя-
то е особено силно изразена 
в България, ни изправя пред 
изключително мрачни крат-
косрочни перспективи. Бълга-
рия, въпреки чуждестранните 
помощи, съвсем скоро няма да 
може да поддържа основните 
социални системи на страна-
та – здравната и пенсионна-
та.

Този факт е ясен за всички 
и спрямо него са се оформили 
две политически линии. Една-
та идва от дясното, което 
доминира политическия жи-
вот у нас. Дясната позиция по 
този въпрос е провеждането 
на агресивна пазарна рефор-
ма, чиято цел е да позволи на 
бизнеса да спечели от неиз-
бежния колапс на публичните 
услуги. Тази реформа преми-
нава през преразпределение-
то на публичните средства в 
частни ръце чрез мрежата от 
частни болници, частни ле-
карски практики, частни пен-

сионни фондове и пр., води до 
драстично ускоряване на де-
зинтегрирането на публични-
те услуги и приближава тех-
ния окончателен колапс.

Другата позиция е тази 
отляво, като под ляво ес-
тествено нямаме предвид 
БСП и нейните разклонения, 
които са интегрална част от 
управляващата последните 
30 години десница. Лявата по-
зиция е за прогресивна социал-
на реформа в публичните ус-
луги и тази позиция е широко 
подкрепяна от работещите в 
здравеопазването, пенсионе-
рите и мнозинството хора в 
страната изобщо. Една смела 
прогресивна реформа задъл-
жително минава през премах-
ване на клиничните пътеки и 
търговския статут на бол-
ниците, прогресивна данъчна 
реформа, която да осигури по-
вече средства в бюджета за 
пенсии, и засилване на иконо-
мическата роля на публичния 
сектор в икономиката, която 
да позволи по-големи разходи 
за здравеопазване и социал-
ни дейности. Подобна рефор-
ма може да включва дори на-
ционализация на частни бол-
ници и предприятия и тя би 
имала изключително положи-
телен ефект върху социал-
ните системи на страната. 
В дългосрочен план обаче тя 
може само да отложи и смек-
чи ефектите от колапса на 

» » » продължава на страница 12
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Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

с а й т  н а  Ф А Б :    anarchy.bg

с а й т  н а  „ С в о б о д н а  м и с ъ л ”  anarchy.bg/вестник

и м е й л  н а  Ф А Б :   fab@a-bg.org
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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

1. Неизвестен извършител 400 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. Националното освобождение и безвластният федерализъм – 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 10 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

40. Пуста кюския – Лъчезар Кръстев 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

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 2019 СВОБОДНА  МИСЪЛ

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 01.11.1894 г. съдът в Париж 

осъжда Пол Реклю – племенник 
на Елизе Реклю – на 20 години 
затвор.

• На 05.11.1895 г. в Лом е роден ви-
дният български анархист Пе-
тър Лозанов (Перчо).

• На 08.11.1944 г. в Радомир е про-
ведена възстановителна кон-
ференция на Югозападния съюз 
на Ф.А.К.Б.

• На 07.11.1888 г. в Гуляй-Поле (Ук-
райна) е роден легендарният ре-
волюционер и анархист Нестор 
Иванович Махно.

• На 11.11.1974 г. в Париж в еми-
грация умира един от старите 
идеолози на анархизма в Бълга-
рия – Иван Рачев Иванов (Иван 
Правдолюбов).

• На 11.11.1887 г. в Чикаго са обе-
сени борците за осемчасов ра-
ботен ден – Самюел Филден, 
Адолф Фишер, Луис Линг, Ал-
бърт Парсън, Оскар Нийбе, Май-
къл Шваб, Джордж Енгел, Август 
Шпис – „Чикагските мъченици”.

• На 17.11.1987 г. в София умира 
анархистът Трухчо Николов 
Трухчев, прекарал дълги години 
във фашистките и болшевишки 
затвори и концлагери.

• На 17.11.1858 г. умира Робърт 
Оуен.

• На 18.11.1923 г. в София излиза 
анархокомунистическият вест-
ник „Протест”.

• На 20.11.1936 г. при защитата 
на Мадрид е убит легендарни-
ят анархист Буенавентура Ду-
рути.

• На 22.11.1870 г. в Мадрид започ-
ва да излиза безвластническия 
вестник „Борба”.

• На 23.11.1792 г. в Париж е основа-
на първата комуна във Франция.

• На 23.11.2004 г. в с. Хърсово (Бла-
гоевград) почива анархистът 
Д-р Любен Янкулов, преминал 
през болшевишките лагери Бо-
гданов дол и Белене.

• На 25.11.2004 г. в Благоевград 
почива анархистът Атанас 
Мечкаров.

• На 27.11.1901 г. в Одрин са обесе-
ни анархистите Слави Мерджа-
нов, Бедрос Серемджиян и Оник 
Торосян, заловени след жестоки 
престрелки с турските власти 
във връзка с покушението сре-
щу Нури бей – син на едър тур-
ски феодал.

• На 28.11.1997 г. в Търговище по-
чива анархистът Иван Стоев 
Стойчев.

• На 30.11.1914 г. умира испански-
ят теоретик и безвластник 
Анселмо Лоренцо.

• На 30.11.1943 г. в лагера „Бе-
ендрок” (Белгия) е убит анар-
хистът Тодор Ангелов „Божа-
ната”, участник в съпротива-
та и национален герой на тази 
страна.

ли член I от тогавашната 
конституция, който узаконя-
ва „ръководната роля” на БКП. 
Към горната бройка следва да 
прибавим и два милиона и по-
ловина безпартийни доносни-
ци на ДС, колкото са официал-
но обявените от Комисията 
по досиетата. Е, щом добро-
волната (срещу дребни обла-
ги) „партизация” и подлизур-
ство на БГ-народ е била въз-
можна в ХХ век, защо верси-
ята на Осман Калъч за исля-
мизацията преди пет-шест 
века да е „вражеска пропаган-
да”? Ами какво да кажем за 
създадените от фолклора „на-
ционални герой” – цар Иван 
Шишман и Марко Кралевити? 
Първият, както е известно, 
за да спаси короната и кожа-
та си, става васал на завоева-
теля на Балканите султан Ба-
язид Йълдъръм (Мълниеносния 
или „Светкавицата”) и дава се-
стра си, за да попълни харема 
му. Колкото до втория, в ре-
шаващата битка между Исля-
ма и Християнството на Ко-

сово Поле, той единствен се 
бие на страната на султана 
срещу едноверците си, за раз-
лика от сръбския княз Милош 
Обилич, който убива султан 
Мурад I по време на същата 
Косовска битка…

В средата на последния век 
на „турското присъствие” ру-
ският цар Николай I „Палкин” 
откликва на поканата на за-
газилия го австрийски импе-
ратор Франц Йозеф I и смаз-
ва унгарското въстание по 
време на „Европейската про-
лет” през 1848–1849 г. В по-
тушаването на въстанието 
е убит Шандор Петьофи, а 
неговият организатор и пре-
зидент-премиер на револю-
ционното правителство Ла-
йош Кошут търси и получава 
убежище в Турция, където жи-
вее две години – най-напред 
във Видин, а след това и в Шу-
мен. Австрийският и руски-
ят император искат от сул-
тана да им го предаде, за да 
бъде изпълнена издадената му 
присъда – смърт чрез обесва-
не. Султанът Абдул Меджид I 
отказва, като се позовава на 

Корана, който забранява да 
се предават гостите и съще-
временно посъветва Кошут 
да смени местожителство-
то си. Според легендата на-
шенските шпиони на Русия 
разкриват новото му место-
жителство (Шумен) и пред 
натиска на двете тогаваш-
ни „велики сили” султанът е 
принуден да даде паспорт на 
своя гост, който заминава за 
Англия, където го посрещат 
най-тържествено. Разказват, 
че преди да напусне Османска-
та империя, Лайош Кошут из-
рекъл следните пророчески 
думи: Ако този народ (както 
можем да се досетим, става 
дума за БГ-народ) имаше тол-
кова герои, колкото и преда-
тели, той никога нямаше да 
познае робството.

На фона на тези факти и 
предания стават понятни че-
тирите въпросителни от за-
главието и можем да се досе-
щаме за размишленията на 
Дякона в последния му път 
към бесилото… •

Народен будител, по случай 
1.11.2019 г.

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

НАРОДЕ????
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социалната система, предо-
пределен от демографската 
катастрофа, но не и да го пре-
дотврати.

Независимо дали управля-
ващите страната елити про-
дължат безпрепятствено с 
пазарните политики на раз-
грабване на публични ресур-
си, или обществото успее да 
се пребори за социална рефор-
ма, в обозримо бъдеще ние ще 
бъдем изправени пред неиз-
бежния колапс на тези систе-
ми – в първия случай, в крат-
косрочен план, а във втория, в 
средносрочен. Единственото, 
което може да предотврати 
социалната катастрофа и не 

само да забави, но и да обър-
не демографската ситуация, 
е радикалното преосмисляне 
на капиталистическата сис-
тема в страната и в региона, 
като тук изобщо не говорим 
за някакъв политически ради-
кализъм и далновидност, а за 
непосредствена практическа 
необходимост. Ако искаме да 
живеем в общество, способ-
но да предоставя поне елемен-
тарна сигурност и възмож-
ност за просперитет на свои-
те членове, ние трябва да ми-
слим отвъд капиталистиче-
ската система, която ни за-
котвя на дъното без каквато 
и да било перспектива за от-
лепяне от него. •

Никола Петканов

КРИТИКА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ РАЗУМ

Смисълът на историята и нейните посоки
В началото на тази поредица 
от статии казахме, че всич-
ки категории в обществения 
живот и духовния мир на гос-
подари и роби са плод на наси-
лието.

Насилието, ако то е сис-
тематичното принуждаване 
на робите към съжителство 
с господарите „в рамките на 
законоустановения порядък”, е 
изява на егоизма на експлоата-
торите. Едновременно с това 
насилието е моторът на поли-
тическата история. Дефини-
рано по този начин, то става 
историческа категория, защо-
то е характерно само за чо-
вешкото общество и по-точ-
но за неговите класови и ка-
стови формации. Никъде в жи-
вотинския мир не съществува 
подобен феномен. Убийство-
то и изяждането на жертва-
та нямат нищо общо с наси-
лието в историята: никое жи-
вотно не кара другите да ра-
ботят за него. Никое не ги пре-
връща в собственост или зак-
репостява. Никое не спекулира 
с волята божия или народния 
глас, за да оправдае експлоа-
тацията и господството над 
себеподобните си. Най-после, 
никой канибал не акумулира… 
трупове. (Затова Шафтсбъри 
казва, че максимата човек за 
човека е вълк е обидна по-ско-
ро за вълка…) Тези явления ста-

ват възможни само за един оп-
ределен период от еволюция-
та, през който животинската 
природа на човека се оказва 
потопена в света на държав-
ността и въвлечена в истори-
ческия въртоп.

Насилието се извършва при 
определен декор, създаден от 
„народа” за удовлетворяване 
на неговите материални и ду-
ховни нужди. Поредица от фак-
тори и обстоятелства вли-
яят и моделират историче-
ските процеси: биологически, 
географски, икономически. Към 
тях се добавят вътрешното 
и международното положение 
на всяка страна, идеите, ор-
ганизациите, борбите. Те са 
канавата, върху която се бро-
дират кървавите картини на 
трагикомедията, наречена ис-
тория.

За да се реализира обаче 
един или друг исторически 
процес при изброените об-
стоятелства, освен разбойни-
ци, които грабят и насилват, е 
необходим робският мантали-
тет на тълпата. Последният 
не е вроден, той се придобива. 
(Както знаем, официалната ис-
тория начева с покорството 
и парализиращия страх на ди-
ваците пред едно накичено с 
пера, дрънкулки или медали чу-
чело, което наричат вожд, цар 
или генерален секретар, и за-

граждащата го гвардия с це-
пеници, боздугани или авто-
мати.) За да стане възможен 
този „процес”, към насилието 
на властниците трябва да се 
прибави и глупостта на пода-
ниците, която също е истори-
ческа категория. (Съобразно 
диалектическия материали-
зъм глупостта става мате-
риална сила, когато овладее 
масите!) От това съвсем не 
следва, че „историческата от-
говорност” на палачи и жерт-
ви е еднаква…

Политическата история, 
започнала с подчинението 
пред насилието на държавата, 
ще завърши с въстание срещу 
нея. Само всеобщият бунт на 
масите срещу държавните ин-
ституции и традиции може 
да приключи този цикъл в жи-
вота на човечеството, кой-
то започва с питекантропи-
те и завършва с андроповци 
или тръмповци. Едва тогава 
нашият идеал за ликвидиране 
на политиката ще стане реал-
ност, за да се превърне „поли-
тическото животно” в човек! 
Едва тогава „масите” ще прес-
танат да бъдат маси, за да се 
превърнат в свободен съюз от 
свободни хора! (Между различ-
ните необходими и достатъч-
ни условия за успеха на тази 
революция са: изследване на 
психологията на властници-
те, анатомията и „физиологи-
ята” на държавните институ-
ции и методите на действие 
на държавната власт – не мо-
жеш да разрушиш една функ-
ционираща система, без да я 
познаваш и без да имаш сред-
ствата за това.)

Философите на социалното 
статукво твърдят, че този 
идеал е една утопия. Че „така е 
било и така ще бъде”. Че грани-
ците на историята не могат 
да се прескочат. Че в крайна 
сметка хората сами правят 
своята история и тя е така-
ва, каквито са те.

С аксиоми не се спори. Тех-
ният произход трябва да се 
потърси в користния инте-
рес на властници и паразити, 
в ограничеността на тяхната 
„философска” система, в жела-
нието им да всеят безнадежд-
ност в душата на роба. Про-
тивопоставяйки им аксиоми-
те на революцията, ние отго-
варяме на въпроса за смисъла 
на историята:

Единственият смисъл на 
съществуванието на всички 
цивилизации и ери е в създава-
нето на материални, култур-
ни, идейни и морални предпос-
тавки за излизането на човека 
от историческите джунгли. 
Ако това не стане, няколкос-
тотин хиляди – ако не и мили-
они – години могат да се счи-
тат за загубени от човешкия 
род, защото са довели само до 
трансформиране на антропо-
идите в андропоиди и тръм-
поиди! (т. е. на маймуните в 
Андроповци и Тръмповци).

Тук е може би мястото да 
се подчертае негодността на 
т. нар. най-общи закони на раз-
витието в природата и исто-

рията – например хегелиански-
ят „закон” за количествените 
натрупвания, които водят до 
качествени изменения. В при-
родата като цяло място за 
него няма! Крайна или не, в нея 
не стават никакви количест-
вени натрупвания. Тук „нищо 
не се губи или създава, а само 
се видоизменя”. А ако разглеж-
даме сектори от нея, в които 
се извършват процеси на „нат-
рупване”, то много от тях не 
дават никакви качествени мо-
дификации. Да речем, в един 
селски обор може да натрупа-
те цели Хималаи от говежди 
лайна и след 1000 години не 
ще получите нищо по-различ-
но от говежди тор. От така-
ва планина и мишка няма да се 
роди! Безплодността на по-
добни „закони” в анализа на кон-
кретни процеси и ситуации е 
факт, добре известен на всеки 
действителен учен.

Под въпрос следва да се по-
стави и претенциозната ли-
нейност (и еднопосочност) 
в историческото развитие: 
робство, феодализъм, капита-
лизъм, за да завърши всичко с… 
Тодор Живков, Б. Б. и други по-
добни въплъщения на истори-
ческия разум. Вън от това, че 
такава интерпретация води 
към оглупяването, робството 
и фатализма, тя е несъстоя-
телна от научна гледна точка: 
при всяка социоикономическа и 
технологическа даденост днес 
повече от всеки друг път пред 
човека стои изборът между 
няколко възможни цивилиза-
ции. В досегашната история 
големият английски историк 
Тойнби наброява 26 различни 
цивилизации. А един съвреме-
нен американски икономист – 
Едуард Денисън – обяснява не-
равномерното и скокообразно 
развитие или изоставане на 
дадена страна и народ с нали-
чието на 23 фактора. Можем 
да си представим колко въз-
можности се откриват пред 
всяко поколение, ако се вземе 
под внимание хипотетичният 
брой комбинации от тези фак-
тори. Затова, в унисон със съ-
временното състояние на нау-
ките, с вероятностния харак-

тер на законите в модерната 
физика и тяхното транспони-
ране върху историята и соци-
ологията, ние считаме, че ис-
торическото развитие е мно-
голинейно (плуралистично).

Само такава многопосоч-
ност, в противовес на фа-
тализма и детерминизма на 
вехтозаветни религии и иде-
ологии, може да стане реална 
основа на „свободата на воля-
та” и действието. Тя създава 
възможност за избор и разли-
чен изход от всяка ситуация и 
превръща отговорността на 
личността и масите пред ми-
налото, настоящето и бъде-
щето на човечеството в ре-
ален императив! Така и пред 
нашето поколение се открива 
цял спектър от цели и възмож-
ности – от една модерна Рим-
ска империя с роботи вместо 
роби, с патриции и „народ” от 
лумпен-пролетариат, до едно 
всеобщо самоуправление във 
всички сфери на живота, об-
хващащо населението на пе-
тте континента.

Прочее, през цялата хилядо-
летна история, във всяка епо-
ха, с различни динамично из-
менящи се вероятностни те-
гла и нива на реализации, пред 
всяка страна и народ е имало 
няколко възможни изхода, от-
говарящи на различни типо-
ве обществена организация. 
Ако ги схематизираме, те мо-
гат да бъдат сведени до три 
класа: монархия, полиархия и 
анархия, изразяващи възмож-
ностите да се решават про-
блемите на обществото с 
оглед определени интереси: 
От една личност (род или кла-
са), като израз на няколко слоя 
сред имащите, както е при 
съвременната парламентар-
на демокрация, или чрез пряко-
то участие на всички, което 
е идеалът на генерализирано-
то самоуправление във всички 
дейности – от културата до 
международните отношения 
и откриващия се пред Homo 
Sapiens безкраен космически 
марш.

Самоуправление, което ние 
наричаме анархия. •

Феранте Пала

ДВЕ СВЕТЛИНИ В КРАЯ НА ТУНЕЛА! И БЪРЗО ПРИБЛИЖАВАТ!

Новият бюджет 
бетонира бедността
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