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Анархизмът в 

Испания

Вместо да се предаде, испанска-
та работническа класа става все 
по-революционна, тъй като ра-
ботниците вече са намерили на-
чин да превърнат синдикализма в 
революционна стратегия.

Да посрещнем Буш 

подобаващо! 

Българските властници го до-
ведоха в знак на солидарност с 
мерзките му дела. След като ние 
не можем да спрем посещението 
му, трябва поне да покажем погну-
сата си от него.

Студентски 

протести в София

Базата, създадена от народа за 
поддържане на нивото на обра-
зование, ще бъде използвана от 
една клика хора да обучава дру-
га клика хора, а народът просто 
няма да участва в далаверата.

Националната 

идея – инструкция 

за експлоатация

Да вържем за клона другия край 
на трибагреното шалче, с което 
властта е увила дебелия си врат, 
и да ґ ритнем столчето изпод 
глинените крака.

Социализацията: 

защо и защо сега?

Резултатът от 20 години прива-
тизация е ясен: последно място 
като производителност, послед-
но място като доходи. Вместо да 
чакаме да падне таванът, каква е 
алтернативата?
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Денят, който продължава 121 години
ПРОТЕСТЪТ НА 1 МАЙ 2007 В СОФИЯ

НАШИЯТ ДЕН ЗА ПРОТЕСТ... И ТЕХНИТЕ ПРОСТОТИИ

Ще го изтръгнем!
Я! ИМАЛО ИЗБОРИ...

Избирателите не избират, 
избираните да се разкарат
Редно е държавата да се закрие поради липса на кворум

Омирисани от цвърчащата 
мас на черните като депу-
татска съвест скари, любо-
питни минувачи зяпат соци-
алистическата свинщина в 
Борисовата градина. На нея 
предизборни обещания и ке-
бапчийски пушек замирис-
ват апетитно и се изпаря-
ват в небосклона син – пу-
шекът за минути, а обеща-
нията – след изборите.

Въодушевен от швайнфе-
ста бесепарски хроникьор 
отбелязва, че около скарата 
винаги е напрегнато. Не е ли 
политиката прекрасна? Бод-
нати в готово за омръвчва-
не хлебче се мъдрят трико-
льорче и червено социалис-
тическо знаменце със съв-
местната емблема на со-
циалдемокрацията и бай Га-
ньо – розата като всебъл-
гарски символ на келепира.

Това не е Първи май. Пър-
ви май беше другаде и хора-
та най-после го видяха и на 
улицата, и на екраните, а и 
прочетоха за него във вест-
ниците на следващия ден. 
На петстотин метра от 
мръшляците на Станишев 
и Овчаров червено-черни-
те знамена се развяваха и 
се викаше мощно „Днес не е 
празник, а ден за борба – мир 
между хората, война сре-
щу властта”, „Псевдосоци-
алисти – свине, капитали-
сти”, „Станишев – бандит, 
стига геноцид”, „Вальо не е 

сам, всички са за там”, „Ев-
ропейски цени – африкански 
заплати” и лайтмотивът на 
народните протести, орга-
низирани от ФАБ вече вто-
ра година: „Солидарността 
между хората е нашето оръ-
жие срещу властта”.

На традиционния импро-
визиран митинг със свобод-
на трибуна пред Народната 
библиотека заявихме, че ако 
не искаме да ни мислят за 
месодаен добитък за техни-
те скари, трябва да свикнем 
да се чувстваме на улицата 
като у дома си и да вършим 
и там работата, която не 
можем на работното мяс-
то. Тогава ще успеем да из-
тръгнем и своя ден, и своя 
живот от мазните лапи на 
„демократите” и техни-
те пушеци. •

Пушеци и обещания. автор: БСП

всички дърва запазени

Пушеци и обещания. автор: БСП
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На 20 май бяхме свидетели 
на един от редките случаи, 
в които анархисти и поли-
тици говорят едно и също 
нещо. Омърлушени партий-
ци се надпреварваха да обяс-
няват, споглеждайки се, как 
под 29% гласували избирате-
ли било „нормално”. За анар-
хистите спор няма – нор-
малният човек с нормално 
мислене никога не би гласу-
вал. За политиците обаче 
било нормално, не защото 
нормалният човек никога не 
би гласувал, а защото така 
било по други държави. Нор-
мално е, разбира се. Нормал-
но е да живееш с две лъжи-
ци ориз на ден, защото така 
живеят в Африка. Нормал-
но е да бачкаш по 12 часа 
на ден от 12-годишен, защо-
то така бачкат в Хондурас. 
Ама то било в евросъюза 
нормално да отсвирват ев-
роизборите. Вярно, казваме 
ние, в евросъюза е нормал-
но и да получаваш 1000 евро 
пенсия, обаче българските 
министри казват, че щяло 
да им съсипе икономиката.

За нас е ясно кои са негла-
суващите – хора като нас. 
Независимо как виждат об-
ществото, в което биха ис-
кали да живеят, независимо 
дали чакат новия месия или 

новото време, негласуващи-
те сме единодушни в едно – 
сегашната политическа па-
плач не заслужава и едно раз-
карване до училището в не-
работен ден. А това е добре 
за революцията, защото со-
лидарността започва от 
малките стъпки на съгласи-
ето.

Кои обаче са гласувалите? 
В един откровен репортаж 
на BTV в изборната нощ лъс-
на целият абсурд на тъпо-
тията, наречена електо-
рална демокрация. Отзад – 
огромен плакат „Европа за 
теб! Платформа европейски 
социалисти”. Пред плаката – 
видни партийци от Румен 
Петков надолу. До видните 
партийци пред плаката кър-
ши снажна снага чудото на 
чалгата Азис. Под чудото на 
чалгата – верни фенове и ка-

мери. Пред камерите – ром-
ска женица. 

Въпрос на репортера: „За 

какво са тези избори?” 

Отговор без колебание: 
„За да влезем в евросъюза!”

Следващ въпрос: „А раз-

брахте ли кои имена тряб-

ва да подкрепите? Разбра-

хте ли кои хора ви предста-

вят?”

Отговор: „Не.”

Според водещите в BTV и 
събраните умуващи в сту-
дито това било смешно – 
не знаела за какво са избори-
те, не знаела за кого се гла-
сува, но дошла на концерта. 
Въпреки всичко жената има 
много по-вярно чувство за 
демокрацията от всички по-
литолози в тая страна. Тя 
например е наясно, че за да 
влезем в евросъюза, би било 
някак си нормално да ни пи-
тат, тоест, да има избори 
за това. Също така е наясно, 
че в демокрацията имената 
не би трябвало да имат зна-
чение – хората се избират 
да им се плати да свършат 
определена работа, а не 
да си прославят имената. 
Може би ако електоралната 
демокрация наистина след-
ваше здравия разум на хора-
та, тя щеше да има някаква 
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Анархизмът в Испания

Първите погроми, 

1873-1900

През 1873 г. в региона на Ал-
кой работниците обявяват 
стачка през за 8-часов ра-
ботен ден след мощна аги-
тация от страна на анархи-
стите. Полицията открива 
огън по невъоръжена група 
стачкуващи, което предиз-
виква работниците да ата-
куват в отговор кметство-
то. Мнозина са жертвите 
и от двете страни, преди 
конфликтът да приключи. 
Пресата след това фабри-
кува сензационни истории 
за измислени зверства: раз-
пънати на кръст свещени-
ци, хора, потопени в бензин 
и след това запалени и други 
подобни.

Правителството веднага 
предприема мерки да забра-
ни испанската федерация. 
Залите за срещи са затво-
рени, членове на федерация-
та – вкарани в затвора, пуб-
ликациите – забранени. Ето 
защо до началото на 20 век 
пролетарският анархизъм в 
Испания остава относител-
но неразвит.

Въпреки това анархист-
ките идеи остават сравни-
телно популярни в селските 
области, където мизерства-
щите селяни в продължение 
на дългогодишни неуспешни 
бунтове правят опити да 
създадат „либертарен (без-
властнически) комунизъм”. 
През 70-те години на 19 век 
испанската федерация наби-
ра много от своите членове 
от селските райони на Ан-

далусия след погромите сре-
щу нейните последовате-
ли в градовете. В началото 
на 1870-те години секция на 
Интернационала е основана 
в Кордоба, което осигурява 
необходимата връзка между 
градските и селските дви-
жения.

Тези малки завоевания са 
разрушени от репресиите 
на държавата, които към 
средата на 1870-те принуж-
дават движението да мине 
в дълбока нелегалност. Ис-
панската федерация изчез-
ва от хоризонта за извест-
но време и конвенционални-
ят „трейдюнионизъм” (проф-
съюзничество) започва да 
заменя революционната ак-
тивност, въпреки че анархи-
стите остават многоброй-
ни и техните идеи не са заб-
равени. Примиренческите 
характеристики на този пе-
риод са по-скоро родени от 
отчаянието, отколкото от 
несъгласие с революционни-
те идеи. Анархистите са ос-
тавени да действат като 
„самотни тигри”; опитите 
за създаване на масова ор-
ганизация като Пакта за 
обединение и солидарност 
имат известен преходен ус-
пех, но в крайна сметка са 
осъдени на провал.

Липсата на революционна 
организация довежда много 
анархисти до предприема-
не на насилствени актове 
като форма на пряко дейст-
вие и случайни бунтове из-
бухват, като в Херес напри-
мер, но също без успех. Пра-
вителството започва да 

приравнява анархизма с те-
роризма и нанася ответен 
удар. Анархистите понасят 
най-суровите репресии до 
момента: известен пример 
е масовият арест и послед-
валите изтезания на анар-
хистки затворници в замъка 
Монтжуик в Барселона през 
1892 година.  Повече от 400 
души са вкарани в тъмници-
те след избухване на бомба 
(както обикновено, виновни-
ците остават неразкрити).  
Международното възмуще-
ние избухва след разкрити-
ята за жестоките изтеза-
ния: хора, обесени от тава-
ните, усукани и изгорени ге-
ниталии, извадени нокти. 
Няколко от арестуваните 
умират преди процеса и най-
вероятно петима са екзеку-
тирани след него.

Възходът на анархо-

синдикализма

В началото на 20 век теро-
ризмът започва да отшумя-
ва. Анархистите осъзнават 
очевидната нужда от форми 
на пряко действие, способни 
да извоюват победи срещу 
държавата и капитализма. 
Идеята на анархосиндикали-
зма (за да се разграничи от 
реформисткия синдикали-
зъм в други части на Европа) 
набира популярност. Чисти-
те „анархокомунисти” не са 
склонни да приемат синди-
калистки идеи и постепен-
но се маргинализират, но в 
крайна сметка двете гру-
пи – анархисти и анархосин-
дикалисти стават почти 
неразличими.

Нова организация, Феде-
рацията на работническите 
общества от испанския ре-
гион, се основава през 1900 
г. на либертарни принципи. 
Нейният успех е светкави-
чен: общи стачки избухват 
из цяла Испания за една го-
дина. Много от тези стач-
ки нямат ясно изразено ръ-
ководство, но ясно се виж-
да, че инициативата е на ра-
ботническата класа. Нов мо-
мент е радикалното проти-

вопоставяне на реформист-
ките стачки с бляскави по 
своята оригиналност идеи – 
много стачниците нарочно 
не издигат ясни искания или 
издигат абсурдни такива, 
като например искането за 
седем часа и половина почив-
ка в осем часов работен ден! 
Работниците просто полз-
ват езика на синдикалните 
протести, за да заявят, че 
не искат да работят за ка-
питализма и се борят за 
нищо по-малко от неговия 
край. Испанското правител-
ство реагира остро с репре-
сии срещу Федерацията на 
работническите общества. 
Движението обаче съзрява 
след многобройните пора-
жения и децентрализирани-
ят и деперсонализиран ха-
рактер на организацията я 
имунизира в голяма степен 
срещу атаките на властта, 
която по старому търси да 
„отреже главата” на една ор-
ганизация, в която главите 
са колкото членовете.

„Трагичната седмица”

През 1909 година две съби-
тия дават повод за поред-
на обща стачка в Барсело-
на. Една от текстилните 
фабрики е закрита, а 800 ра-
ботници – уволнени. Запла-
тите са спрени в целия от-
расъл. Работниците, вклю-
чително работещите из-
вън тази текстилна фабри-
ка, започват да подготвят 
обща стачка. В същото вре-
ме правителството обявя-
ва набор и всички годни за 
военна служба са призовани 
да се бият в Мароко, къде-
то местните племена вече 
воюват с испанските вой-
ски. Повечето призовани ра-
ботници не изгарят от же-
лание да рискуват своя жи-
вот или да убиват други, за 
да утвърждават интереси-
те на испанските капита-
листи – войната в Мароко е 
всъщност война за мините 
и тежката промишленост. 
Антивоенни събрания и про-
тести избухват в цялата 

страна и навсякъде се гово-
ри обща стачка.

Стачката започва в Бар-
селона на 26 юли, няколко 
седмици след като обявява-
нето на военната мобили-
зация. Тя бързо прераства в 
мащабно въстание. Анселмо 
Лоренсо пише в едно писмо: 
„Социална революция избух-
на в Барселона по инициати-
ва на самите хора. Никой не 
я водеше. Нито либералите, 
нито каталонските нацио-
налисти, нито републикан-
ците, нито социалистите, 
нито дори анархистите.” 
Полицейските управления са 
атакувани. Железопътните 
линии, водещи към Барсело-
на – разрушени.  По улиците 
се изграждат барикади. Де-
вет църкви и манастири са 
разрушени от членове на Ра-
дикалната партия, за които 
е добре да се отбележи, че 
наистина били почти толко-
ва „радикални”, колкото анар-
хистите или социалистите, 
а шест души загиват по вре-
ме на вълненията. След по-
тушаването на бунта 1700 
души са подведени под от-
говорност по различни обви-
нения. Повечето са освобо-
дени, но 450 биват осъдени. 
Дванайсет от тях са осъ-
дени на доживотен затвор, 
а петима са екзекутирани, 
включително Франсиско Фе-
рер, който дори не бил в Бар-
селона по време на въстани-
ето.

След тази „Трагична сед-
мица” работническите съ-
юзи са разбити, вестници-
те са спрени, а безвластни-
ческите (либертариански) 
училища като модерното 
училище на Франсиско Фе-
рер – затворени. Каталония 
е във военно положение до 
месец ноември. Вместо да 
се предаде, испанската ра-
ботническа класа става все 
по-войнствена и по-револю-
ционна, тъй като работни-
ците вече са намерили на-
чин да превърнат синдика-
лизма в революционна стра-
тегия. •
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Я, ИМАЛО ИЗБОРИ...

Избиращите...
логика и бъдеще. Но тя няма 
логика, няма бъдеще и в мо-
мента изборите са мерзка 
гавра с хилядолетните бор-
би на хората за реално наро-
довластие.

Имената, които обаче 
продължават да се търка-
лят из обеднялото откъм 
избирател „пространство”, 
са също жива трагедия. За 
избирателите на Доган няма 
какво да говорим – те са на-
ясно, че докато не дойде 
Ататюрк, ще си имат сул-
тан. Сигурно си знаят защо 
го правят, аз не знам. Други-
ят „втвърден” електорат е 
също ясен – сидеровият из-
бирател ще пусне за „Атака” 
и на томболата в супермар-
кета и ще гласува за Волен 
и ако се кандидатира за цен-
тър на националния отбор 
по баскетбол. По досегашни-
те резултати на Волен сре-
щу неговия архипротивник 
Доган личи, че май повече ще 
му върви в бас кета. 

За избирателя на Борисов 
очевидно бате Бойко е оръ-
жие срещу БКП и мафията. 
Лека подробност е, че бате 
им Бойко беше последният 
телохранител на единстве-
ния признат със закон шеф 
едновременно на мафията 
и на БКП в България – Тодор 
Живков. Законът още не е 
отменен, макар да няма мно-
го файда от него.

Реформираната БКП на 
свой ред доказа, че яко се 
е реформирала, след като 
прати в Европейския парла-
мент двама обявени щат-
ни сътрудници на Държавна 
сигурност и то огласени за 
такива от тяхната собст-
вена парламентарна коми-
сия. Компания в Брюксел ще 
им прави „вечният” Атанас 
Папаризов – от 1977 досега 
отговорник в БКП за дала-
верата със световния капи-
тализъм, една комсомолка и 
един комсомолец 1975-ти на-
бор за парлама.

И накрая, където му е мяс-
тото по важност – какво 
наистина значи България за 
ЕС? Съвсем точно: България 
е малко над 1 процент от на-
селението и доста под 1 про-
цент от икономиката на ЕС. 
Всеки нормално негласуващ 
човек е наясно колко го боли 
ЕС за нашия процент. Дори 
да изчезне напълно като на-
селение и икономика, ЕС ще 
плаче за България колкото 
детенце, което е изгубило 
стотинка от левчето, даде-
но от мама. България е тема 
два пъти в годината на шес-
та страница във вестника 
на ЕС. Това са цифрите, дру-
гото са политически шаш-
ми. Ако България е скъпа ня-
кому, то това не е ЕС. И ако 
му е скъпа, това не се доказ-
ва с бюлетина. •

А. Ванчев

» » » продължава от страница 1

БУШ ИДВА

Да го посрещнем подобаващо!

На 10-ти юни, по покана на 
нашият любим президент, в 
България се очаква да дойде 
президентът на Съединени-
те американски щати, неу-
моримият борец за свобо-
да и демокрация, геният на 
световния антитероризъм 
Джордж дабълю Буш.

Откакто беше избран за 
президент на най-могъща-
та империя в света, него-
вите действия са пример за 
неуморно преследване на це-
лите, непримиримо отсто-
яване на идеалите и, между 
другото, идиотизъм от све-
товен мащаб. Политиката 

на държавата управлявана 
от него е образец за загри-
женост и добра воля за бъ-
дещето на човечеството, 
същата, каквато са демон-
стрирали останалите им-
перии от Рим, през Испания, 
Англия, та до Третия Райх. 
За да защити своята дър-
жава от терористите, той 
накара целия мюсюлмански 
свят да я намрази още по-
вече. Вкара без съд и присъ-
да хиляди хора в Гуантанамо 
в името на свободата и де-
мокрацията. Не се поколеба 
да излъже своя народ и ООН, 
за да намери оправдание да 

нападне една беззащитна 
страна. За доброто на ирак-
ския народ прати наемници 
от цял свят да го тероризи-
рат и извърши същите прес-
тъпления по международни-
те закони, за които бяха бе-
сени нацистите в Нюрнберг. 
За да направи държавата си 
образец за свобода, той я 
превърна в най-големия по-
лицейски участък в света, в 
който полицаите могат да 
те арестуват заради това, 
че носиш брада. За да помог-
не на еволюцията, остави 
негрите в собствената си 
държава и бедняците по цял 
свят да умират като куче-
та в името на естестве-
ния отбор. От солидарност 
към колегите си от „висше-
то общество”, той им оси-
гури евтин петрол за смет-

ка на децата, които умират 
като мухи от липса на вода 
и лекарства в Ирак. Негови-
те самолетоносачи и бом-
бандировачи обикалят целия 
свят и пръскат евангелието 
и свободата, заедно с обед-
нения уран, върху главите на 
невинните хора.

Накратко, той е един жа-
лък лъжец и убиец, от кой-
то би се погнусил всеки ува-
жаващ себе си човек. За съ-
жаление има достатъчно 
хора, които се чувстват 
сред свои в неговото обкръ-
жение – като се започне от 
тези, които искаха да му 
дадат нобелова награда за 
мир, мине се през „нашите 

момчета в Ирак” и се стиг-
не до човечето Първанов, 
с което си ходят на гости. 
Тези хора го доведоха в знак 
на солидарност с мерзките 
му дела. След като ние не мо-
жем да спрем посещението 
му, трябва поне да покажем 
погнусата си от него. Тряб-
ва да покажем, че тук не все-
ки е готов да го цунка по зад-
ните части, че има хора, ко-
ито заобикалят подобни ин-
дивиди отдалеч, за да не се 
омиришат. Акциите вече за-
почнаха, както можете да 
видите от снимката. Нека 
кулминацията бъде на 10-11 
юни, нека го накараме сам да 
се погнуси от делата си! •
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Я, ИМАЛО ИЗБОРИ...
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Подготовката на софийските улици за височайшата визита е в разгара си ка на децата, които умират момчета в Ирак” и се стиг-

Германски плакати: 

(горе) „Ще се видим в Нюрнберг, 

г-н Буш” 

(вдясно) „Разделяй и владей”

ПРОБУЖДАНЕ

Студентски протести 
започват и в София

За пръв път от много вре-
ме българската студентска 
общност се събуди и реши 
да направи нещо без участи-
ето на бъдещите полити-
ци и срещу произвола на уп-
равляващите. На 11 май от 
15 часа пред храм-паметни-
ка „Св. Александър Невски” се 
проведе протест под над-
слов „ЩЕ ПОЗВОЛИМ ЛИ ДА 
НИ ИЗЛЪЖАТ ОТНОВО?!”

На фона на бунтовете в 
Гърция инициативата на на-
шите студенти е малко за-
късняла, но много на място. 
Образованието у нас е дър-
жавно, частните универси-
тети са легални и същест-
вуващи, всеки може да учи 
там и реално няма никаква 

причина държавата да уни-
щожава държавните таки-
ва. Това решение се дължи на 
програмата на ЕС, която на-
кратко цели либерализиране 
на „пазара на знанието”, кое-
то де-факто значи, че знани-
ето ще бъде достъпно само 
за тези, които могат да си 
платят за него. На фона на 
досегашния принцип на рабо-
та на университетите „вли-
зат най-кадърните”, това се 
изразява в заместване на 
„най-кадърните” с „най-бога-
тите”. Готвената реформа 
представлява създаване на 
допълнителна администра-
ция към държавните в мо-
мента университети и ос-
тавянето им без реален об-

ществен надзор, което би 
довело до растеж на и без 
това сериозната в момен-
та корупция в тези среди и 
конкретно до повишаване на 
таксите за обучение в пъти. 
Получава се така, че базата, 
създадена от нашия народ 
за поддържане на нивото му 
на образование, ще бъде из-
ползвана от една клика хора 
да обучава друга клика хора, 
а масата от народа прос-
то няма да може да участ-
ва в далаверата. Реалната 
алтернатива, самоуправле-
нието на университетите 
чрез самите студенти, не 
се дискутира.

Самите организатори не 
си правят илюзии. Те искат:

• Отхвърляне на антисо-
циалната политика на дър-
жавата, която позволява не-
мотивирано и безконтролно 
увеличаване на студентски-
те такси

• Издигане на образовани-
ето като основен приори-
тет в развитието на стра-
ната

• Изготвяне на дългосроч-
на стратегия за развитие на 
висшето образование след 
анализ на съществуващите 
проблеми и широк общест-
вен и експертен дебат

• Оптимизиране на сто-
панското управление на ви-

пръв път от много вре-За п
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Национална идея – инструкция за експлоатация

„Когато един народ 
няма бъдеще, 

си измисля минало”. 
Христо Паунов   

След събитията от 1989-
1990 г., преобърнали живота 
на българското общество с 
краката нагоре, страната 
се оказа в идеологически ва-
куум. Изчезна официална-
та държавна идеология – по-
строяване на социализма 
в отделно взета страна. 
Но празно място пусто не 
стои. По законите на кон-
куренцията на стария фун-
дамент трябваше да се по-
стави нещо ново. И в това 
се превърна една стара, 
тъмна страст на част от 
нашата интелигенция – спо-
ровете за съвременната на-

ционална идея. Активният 
градеж на тази идея започ-
на още в началото на 1990-
те, когато Желю Желев за-
яви, че на страната е нуж-
на собствена държавна док-
трина. Така на разработе-
ните теории на БКП от 80-
те години, да използва наци-
онални митове и сериозно 
“редактирани” исторически 
препратки като спойка на 
нацията пред въображаемия 
враг, чийто най-емблемати-
чен израз е Възродителни-
ят процес, беше дадена нова 
закваска. През това време 
от разсъждения и съмнител-
ни като стойност писания 
за националната идея успя-
ха прилично да заработят 
и да се прославят цяла пле-
яда находчиви академични 
дейци като Божидар Дими-
тров (комуто медиите ве-
ликодушно прикачиха тит-
лата професор). Бизнесът с 
“националното” се оказа из-
годен и ето вече почти 20 
години във вестници, списа-
ния, телевизии и радиа, в Ин-
тернет се водят  безкрайни 
битки за този „единствено 
верен” път, който бил спасе-
ние за всички нас.

Какво ли не се опитваха 
да доказват чрез национал-
ния проект, най-вече исто-

рическото превъзходство 
пред останалите европей-
ски народи и че поради него 
разни неща ни се полагали 
“по право”. С пришествието 
на Георги Първанов на наци-
онал-патриотарския попули-
зъм беше дадена държавна-
та благословия. Идеите за 
“националното” веднага бяха 
взети на въоръжение от 
нови партийни политтехно-
лози и про-президентски гла-
шатаи от различни кръгове 
в и извън БСП. Логично беше 
в ситуация като тази да се 
търси легитимация като со-
циал-демократическа пар-
тия чрез създаването на по-
ляв от нея проект и съвсем 
логично е той да бъде и по-
националистически настро-
ен. Така БСП стана модерна, 

проевропейска и социал-де-
мократическа партия, а на 
сцената излезе “АТАКА”. Осо-
бено екзотично прозвуча и 
призивът на Доган към Пър-
ванов да се формулирал “един 
конструктивен национали-
зъм”. БСП-арската любов към 
национализма не е открити-
ето на века, то е нормално 
някак си още от времето на 
др. Тодор Живков, който пре-
гърна, разви и приложи со-
циалния национализъм у нас. 
И за всеки би трябвало да е 
ясно, че най-доволен от съ-
ществуването на „Атака” е 
самият Ахмед Доган. Друг е 
въпросът какво точно е “ляв 
национализъм”, но това е дъл-
га тема за друг анализ. Пър-
ванов, Волен Сидеров, Григор 
Велев, Божидар Димитров, 
проф. Георги Марков, проф. 
Проданов, Иван Гранитски, 
Красимир Каракачанов  и 
т. н. (първите трима бяха и 
кандидати за президент на 
последните избори), са дос-
тойни продължители на на-
ционал-социалистическата, 
късно-ренесансова линия на 
БКП. Героични ЗКПЧ-та, при-
ютени преди под крилото на 
Партията/Държавна сигур-
ност сега намериха място 
под знамената на Държава-
та – касичка на партийните 

икономически лобита. Поне-
же им е неприятно да се за-
нимават с днешния ден, не 
им изглежда розов и утреш-
ният, не знаят какво ги оч-
аква и намират здрава поч-
ва и пачка само в миналото. 
Всички тези и подобните им 
използват миналото, за да 
фалшифицират настояще-
то и така да имат власт 
над бъдещето.

Ако не обръщате внима-
ние какво се случва около 
нас извън “Шоуто на Слави”, 
“Треска за злато” и другите 
народни забавления, сигур-
но написаното до тук ще ви 
се стори безцелно или дори 
конспиративно. Тази нацио-
нал-патриотична истерия е 
фалшива, ненужна и най-вече 
опасна. След 17 години “сво-
бода” стигнахме до там, от-
където започнахме. Полити-
ци от всякакъв калибър из-
ползват историята за вся-
какви цели. Дежурните пат-
риотари отгледаха електо-
рално стадо, което, докато 
мрази по дефиниция “турци-
те” и им се точи виртуално, 
същевремено слуша сръбски 
кавър версии, изпети на бъл-
гарски от ромски певици, об-
лича се с турска конфекция, 
пие “Кока Кола” с ракия, гле-
да “ВИП Брадър”, “Дързост и 
красота”, тъгува по Русия и 
събира пари за билет до Гер-
мания, когато започва сезо-
на на кърската работа. А, и 
да не забравим – развява бъл-
гарското знаме, само ако от 
“Каменица” им кажат, а ня-
кой вестник им го пакетира 
като бонус.

Какво се случва обаче? 
Само битов расизъм и алко-
холен фашизъм? Това, че вся-
ка събота преди обед по БНТ 
родолюбиво ни се напомня, 
че граничим само със „свои 
земи” и някакви хора нямат 
право да съществуват като 
каквито сами се определят, 
очевидно ни се струва нор-
мално. Но за последните ня-
колко месеца нещата стана-
ха фрапиращи. Първанов на-
рочи Левски за “модерен на-
ционалист”. После беше за-
харната торта, изобразява-
ща сражението на опълчен-
ците при Шипка, с която на 
3 март Гоце почерпи гости-
те си. После имаше “Проект 
Батак” и Божидар Димитров 
направи медийна истерия 
както си може. Това много 
удобно съвпадна със сканда-
ла около делото на Валентин 
Димитров и новите факти 
около Румен Овчаров. Георги 
Първанов, след като погреба 
хипотетичните кости на 
цар Калоян, качени на БТР, во-
ден от нескопосан портрет 
на покойника,  откри памет-
ник на цар Борис I в Плиска 
в началото на май. Там  съ-
щият получи царски меч от 
клуб “Традиция”. Подаръка връ-
чи шефът на онкодиспансе-
ра в Шумен, предрешен като 
цар Борис I!!! “Стандарт” ми-
гом информира още, че “из-
вънредно пощенско изда-
ние, което включва пощен-

ски печат и марка с изобра-
жението на Царя Покръсти-
тел, е пуснато в обращение 
от “Български пощи”. Лично 
министърът на културата 
Стефан Данаилов валидирал 
марката. Първия плик с нея 
получи познайте кой? – пре-
зидентът Георги Първанов. 
Малко по-късно участва в 
дискусията „Батак в българ-
ската национална идентич-
ност. Мит и/или реалност”, 
където изнесе исторически 
урок!? пред поданиците си, и 
така докато дъждът не ни 
удави.

Държавен кич, тотална 
историческа чалга, Путини-
зация като слънце.

И за напълно незапознат 
с Маркс човек е ясно, че ня-
каква илюзорна „национал-
на” ограда не може да обе-
дини онези, които са разде-
лени от много по-реалната 
межда на имането и нямане-
то. Дори за Бакуниновите 
„отписани” – работникът, 
който иска да стане бур-
жоа, буржоата, който иска 
да стане дворянин и дворя-
нинът, който иска да ста-
не цар – конфликтът е нали-
це – всеки иска нещо, което 
другият има и не му дава. В 
този смисъл „общонационал-
ните” рецепти, изразяват 
определен интерес – да се 
замени копнежът по онова, 
което можеш да си вземеш 
у дома, с копнеж по нещо, ко-
ето можеш да краднеш от 
комшията. Така или иначе, 
такива проекти не могат 
да имат нищо общо с това, 
което действително желае 
средният български работ-
ник, преподавател, лекар, 
инженер. С тези мними тър-
сения на общонароден про-
ект се  създава образ на вра-
га – платени учени “родоот-
стъпници”, мислещите над-
национално правозащитни-
ци, продажните десни, етни-
чески малцинства и  всички 
други пречещи на Правител-
ството и Президента да 
развиват политика в инте-
рес на всички граждани и на 
страната да се развива ико-
номически. Властта връзва 
носа на гражданина с трико-
льорно шнурче и го дърпа на-
страни, за да не гледа към го-
лемите грабежи, голямата
корупция с реалните цифри, 
макар и неразкрити изцяло, 
във висшите етажи на влас-
тта. В условията на резки 

социални контрасти и сил-
но имуществено разслоение 
в обществото митовете 
за националната идея, спо-
яващи целия народ в единно 
цяло, играят роля на инстру-
менти, заглаждащи остри-
те ъгли и противоречия.

Властта и нейните адво-
кати са особено заинтересо-
вани от представянето на 
единството между държава-
та и нейните граждани. Така 
строителите на псевдо-ис-
торически пясъчни кули се 
опитват да снемат социал-
ното напрежение и недовол-
ството от самата власт. 
Доколко това е необходимо 
на държавата, можахме да 
се убедим през последните 
седмици. Насаждайки етни-
ческа нетърпимост и омра-
за, властта прехвърля недо-
волството и гнева на обик-
новените хора от мизери-
ята и политическата лако-
мия – към етническите мал-
цинства и религии. Тази про-
паганда пречи на да се видят 
общите проблеми на бълга-
ри, турци, роми и т. н., кои-
то имат един реален враг – 
Държавата и нейният прес-
тъпен елит. Книжните ти-
гри и мечтите за национал-
ната идея играят важна со-
циална функция в защита на 
интересите и безопасност-
та на правителството и 
господстващата класа. От 
това са заинтересовани и 
различни национал- и социал-
популисти, имащи власт по-
малко, отколкото им се иска 
(тя винаги е по-малко). 

Би било глупаво само да 
критикуваме. Често ни пи-
тат: „Нямате ли какво да 
предложите?” Имаме, разби-
ра се, какво да предложим, но 
далеч не на всички. От наши-
те мечти и идеи определено 
липсват чиновници и прези-
денти, партии и капитали-
сти, расова ненавист и фа-
шизъм.      

Единствената смислена 
обща цел, която ни остава 
днес и тук, е да се съпроти-
вляваме! Да се борим за сво-
ите права. Стихийно и засе-
га не съвсем осъзнато тази 
мисъл завладява все повече 
млади хора. Дори плахите 
студентски протести убе-
диха мнозина в силата и ре-
алността на „пряката демо-
крация” и нейните възмож-
ностти да нарушава спокой-
ствието на властта и капи-
тала. Нужна ни е революция 
за създаване на обществено 
самоуправление, със социал-
но и екологично ориентира-
на икономика. Тя иска свое-
то време, но не време за ча-
кане, а време за действие.

Хората, които искаме да 
променим света, имат една 
важна задача – да вържем за 
клона другия край на три-
багреното шалче, с което 
властта е увила дебелия си 
врат, и да ґ ритнем столче-
то изпод глинените крака. •

LGB
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ВРЕМЕТО НА ПОДЛЕЦИТЕ

Доносничеството като начин на живот
Ако се чете между редове-
те, излиза едва ли не, че Да-
новски е агентът-провока-
тор, предизвикал полицей-
ския удар срещу Централна-
та военна комисия при ЦК 
на БРП (к) – б. а.) По непрове-

рени сведения Дановски по 

това време е бил във връзка 

с агента от полицията Ан-

дрей Петров Христов (Анд-

ро), убит в първата фаза на 

Отечествената война. (Този 
Андро бил голям карък – ако 
швабите не го бяха утрепа-
ли, сто на сто щеше да изо-
бличи Дановски като подло-
га на фашистката полиция 
и тогава нямаше да става 
въпрос за „непроверени све-
дения”. Язък ! – б. а.)... Данов-

ски е бил сътрудник на спи-

сание „Златорог”. (Списание 
„Златорог”, нарочено от бъл-
гарската маркс-ленинска 
естетика за буржоазно де-
кадентско издание, а Данов-
ски му бил сътрудник ! Как да 
не го шамаросаш ! – б. а.) По 

наши сведения Дановски иска 

да замине в момента за Буку-

рещ под предлог, че майка му 

е болна. Има подозрения, оба-

че, че той иска да се измъкне 

от България, тъй като сам е 

казвал, че много негови при-

ятели – македонстващи по-

настоящем – са задържани. 

В потвърждение на това иде 

и фактът, че Дановски си е 

продал апартамента, въпре-

ки че не е затруднен мате-

риално. Напоследък разбрах-

ме, че му е казано за това, че 

нашата служба се интересу-

ва за него.” Началник отделе-
ние 1-во: (п), началник група 
„Б-1”: (п) (АМВР, ф. 1, оп. 1, а. е. 
1190, л. 59-60. Оригинал. Ма-
шинопис.)

Другият документ с дата 
15 септември 1953 г. пред-
ставлява анонимен донос 
от „Група възмутени кому-
нисти”, адресиран до Полит-
бюро на ЦК на БКП, копие от 
който е изпратен в МВР и 
там бива четен от минис-
търа на вътрешните рабо-
ти Георги Цанков и замест-
ник-министрите Христо 
Боев, Апостол Колчев, Геор-
ги Кумбилиев и Никола Ца-
чев, подписали се в празно-
то поле на първата страни-
ца от доноса. В началото на 
своето анонимно донесение 
„групата възмутени комуни-
сти” изразяват негодувани-
ето си от публикуваните 
през 1953 г. фейлетони във 
вестник „Стършел”, където 
авторите им Спас Йончев и 
Радой Ралин „са дали израз на 

дребнавите си чувства, зло-

ба и амбиции, като по най-

безотговорен начин умишле-

но злепоставят, клеветят и 

петнят наши музиканти, пи-

сатели и журналисти и взе-

мат под прицел все едни и 

същи културни дейци и то 

комунисти.” В мюзевирджий-
ския текст четем: „Какви 

са обективните резултати 

от преднамерените фейле-

тони на Спас Йончев и Радой 

Ралин? – Такива, каквито са 

и субективните им намере-

ния: компрометиране и урон-

ване авторитета на „осме-

ните” наши културни дейци 

не само в очите на народа, 

но и сред читателите от 

чужбина. Враговете у нас, 

прочитайки словесния бъл-

воч под рубриката „На фес-

тивала”, със задоволство и 

злорадство потриват ръце, 

защото „Стършел” бие по 

авторитета на музиканти, 

журналисти и писатели-ко-

мунисти, активни участни-

ци в строителството на 

нашата социалистическа 

култура. Злобливите фейле-

тончета поставят под съм-

нение моралната чистота 

на тази високо прогресивна 

и интернационална среща, 

каквато представлява Све-

товният фестивал на младе-

жта и студентите от целия 

свят (проведен през месец 
август 1953 г. в румънска-
та столица Букурещ - б. а.), 

като създават превратни 

представи у читателите за 

едно международно събитие 

с такова огромно полити-

ческо значение и за българ-

ските участници в него... Не 

счита ли главният редактор 

и редакционната колегия на 

в. „Стършел”, че някои от ре-

дакторите с тези фейлетон-

чета го превръщат в трибу-

на за задоволяване на лични 

и групови интереси, на про-

фесионални амбиции, дребни 

чувства, ниски инстинкти 

и страсти? На кого служи в. 

„Стършел”, като злепоста-

вя наши културни дейци-ко-

мунисти по такъв недосто-

ен начин? – с право се пита 

всеки честен читател. Ес-

тествено, че с тези фейле-

тони в. „Стършел” служи не 

на Партията, не на народа, 

не на социализма, а още по-

малко – на комунистическо-

то възпитание. Защо Спас 

Йончев, например, система-

тически заяждайки почти 

във всеки фейлетон писате-

ля Стоян Ц. Даскалов (Вл. К. 

Дикански) и журналистите 

на фестивала, не ни разкрие 

нещо за своето  фашистко 

кметуване и кметско благу-

ване преди 9-ти септември 

и за изключването си от ре-

довете на БКП, в която кой 

знае по какво недоразумение 

беше попаднал? (За фейлето-
ниста-журналист Спас Йон-
чев, подвизавал се по стра-
ниците на в. „Стършел”, липс-
ват каквито и да са данни в 

„Речника на българската ли-
тература”, в „Енциклопедия 
България”, в справочното из-
дание „Кой кой е в българска-
та култура”, както и в оста-
налите литературни и жур-
налистически наръчници. 
Изглежда гилотиниращото 
твърдение в доноса за него-
вото „фашистко кметува-
не” затрива веднъж завинаги 
присъствието му сред писа-
телствуващата гилдия – 
б. а.) Защо прословутата ли-

сица-интригант Радой Ралин 

(с гражданско име Димитър 

Стефанов) не възпее слав-

ните легионерски години 

от гимназията в гр. Сливен?

(Това си е най-долнопробна 
клевета! Като гимназист 
Ралин е член на РМС (Работ-
нически младежки съюз), от 
1941 г. - на БОНСС (Български 
народен студентски съюз) – 
прокомунистическата сту-
дентска организация, през 
1941 г. е уредник на антифа-
шисткия бюлетин „Истина-
та за антисъветската вой-
на”, от месец януари 1944 г. 
членува в БРП (к), многократ-

но е арестуван от полицей-
ските органи – б. а.) Защо 

Радой Ралин не осмее свое-

то пословично клюкарство 

и интригантство сред писа-

телските и културни среди, 

за което главният секретар 

на Съюза на българските пи-

сатели др. Христо Радевски 

на едно от годишните му 

събрания с възмущение зая-

ви: „Кога най-сетне Радой Ра-

лин ще престане със своите 

клюки и интриги по адрес на 

писателите?!” (Не трябва да 
се забравя, че по онова време 
поетът Радевски е отявлен 
сталинист! – б. а.) Защо Ра-

дой Ралин не разкаже на все-

ослушание от страниците 

на „своя Стършел” за „подви-

зите” и „геройствата си” в 

Прага, където бе изпратен 

от СБП и КНИК (Комитет за 

наука, изкуство и култура – 

б. а.) на едногодишна коман-

дировка? Така например, за 

произшествието през но-

щта в замъка с възрастната 

чешка писателка, за оплаква-

нето на чешка гражданка от 

него в посолството, за арес-

туването му, за да бъде из-

пратен за гр. Братислава и 

пр., и пр. (Да не би да се е про-
явил като жиголо спрямо въ-
просната „възрастна чешка 
писателка” или пък е изпи-
тал към нея неудържимо ге-
ронтофилско влечение?! Уви, 
доносителите не се конкре-
тизират... – б. а.) Защо Ра-

дой Ралин не опише широко 

популярната сред участву-

валите на фестивала наши 

културни дейци история с 

италианката, за която бе 

тръгнал да събира подписи 

и бе просто омръзнал на ня-

кои членове от ЦК на ДСНМ, 

за да я изпратят в България?

(Бре, тоя Радой Ралин бил 
голям чешит донжуановец, 

бе! Дори се хукнал да събира 
подписи от членове на ЦК на 
ДСНМ – Димитровски съюз 
на народната младеж, та да 
проводят италианската му 
изгора в България! Кво да се 
прави – любовта граници не 
знае! – б. а.) Защо Радой Ралин, 

очерняйки писателя Стоян 

Ц. Даскалов (Вл. К. Дикански), 

че грубо разбутвал младите 

фестивалци, викайки „Булг-

а-а-а-р!” и руското „Пажа-

луйста! Пажалуйста!”, не на-

пише как той — Радой Ралин, 

като пристигна от Букурещ 

на Софийската гара, по стар 

навик да се муши и вре, раз-

блъска с крака и ръце друга-

рите си, застана сред лауре-

атите на фестивала, за да 

влезе на всяка цена в обек-

тива на журналистически-

те апарати и в слисаните 

погледи на видните посре-

щани? Справка: бр. 2788 на в. 

„Отечествен фронт” от 19 

август 1953 г. - приложение: 

снимка. (Анджак! Този фотос 
в отечественофронтовска-
та газета е безспорно дока-
зателство за това, че имен-
но Радой Ралин се е фотог-
рафирал и то в момента на 
простъпката си, тоест баш 
на местопрестъплението! – 
б. а.) Нашият списък би про-

дължил още с осветления на 

някои от кътчетата на ре-

дакционния щаб, но това ще 

оставим за друг път. Това 

не е оклеветяване, нито ин-

тригантство, но факти, ко-

ито могат да бъдат прове-

рени и потвърдени, стига 

да бъде проявена необходи-

мата болшевишка принцип-

ност и твърдост в това от-

ношение. Смятаме, че край-

ният предел е вече дошъл на 

проявявания либерализъм от 

страна на отговорните дру-

гари, под носа им да се води 

безсрамна кампания на пред-

намерено излагане и злепос-

тавяне културни дейци-ко-

мунисти под формата на уж 

невинни фейлетони от стра-

ниците на в. „Стършел”. (Дер-
зайте доносници! Времето 
е ваше! – б. а.) (п) Група въз-

мутени комунисти, Верно с 

оригинала: (п), Размножено в 

12 екз. /АМВР, ф.1, оп. 1, а.е. 

2779, л. 55-59. Заверен пре-

пис. Машинопис.”

За съжаление, ако някой си 
въобразява, че доноси като 
горецитираните в днешни-
те времена на демокрация, 
политически плурализъм, 
членство на БСП в Социа-
листическия интернацио-
нал, членство на България в 
НАТО и в Европейския съюз 
са изживели вече времето 
си и почти не се списват ще 
се окаже горчиво излъган! До-
носничеството и днес про-
цъфтява, защото човечест-
вото и днес продължава да 
вегетира в матрицата на 
вековечната хидра, нарече-
на Държава. А Държавата е 
най-питателната почва за 
просъществуването на до-
носите! •

Марин Караиванов
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Доносничеството процъфтява, защото чове-

чеството продължава да вегетира в матри-

цата на вековечната хидра, наречена Държа-

ва, а държавата е най-питателната почва за 

съществуването на доносите.

тони на Спас Йончев и Радой на Партията не на народа но е арестуван от полицей-
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„Произшествието през нощта в замъка с възрастната чешка 

писателка, ... оплакването на чешка гражданка от него в посол-

ството... историята с италианката, за която бе тръгнал да съ-

бира подписи... 

Това не е оклеветяване, нито интригантство, но факти, 

които могат да бъдат проверени, стига да бъде проявена необ-

ходимата болшевишка принципност и твърдост...“
Анонимен донос на „Група възмутени комунисти”, 1953

» » » продължава от миналия брой
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Социализацията: защо и защо сега?
„Държавата е лош стопа-
нин”. Това е стара „истина”, 
нашумяла много покрай ико-
номическия провал на услов-
но отминалата на 10 ноем-
ври 1989 система. С нея вър-
вяха други „истини”, които 
я оправдаваха и допълваха. 
„Ний ги лъжем, че работим – 
те ни лъжат, че ни плащат”, 
„Учи мама, за да не работиш” 
и други подобни народни мъд-
рости, които умело се тира-
жираха и все още се тиражи-
рат масово в медиите, и ко-
ито подготвяха общество-
то за последвалото разграб-
ване на държавната соб-
ственост. Разбира се, хора-
та вярваха на тези неща, за-
щото в тях има голяма доза 
истина. Наистина, държава-
та беше лош стопанин. Или 
поне много по-лош от идеал-
ния стопанин, който да съз-
даде перфектна организация 
на производство и перфект-
ни условия на труд.

В наши дни обаче няма ин-
ституции различни от дър-
жавните, които да прите-
жават общите средства и 
ресурси за производство. А 
частниците-капиталисти 
здраво си държат своите. 
Затова, когато един капита-
лист реши да порасне, той 
се нахвърля първо на държав-
ната собственост – там 
баницата е голяма и е лес-
но да си отхапеш. За да за-
блуди стадото, хората, чи-
ято собственост реално се 
ограбва, той обикновено из-
лиза с това, че „държавата е 
лош стопанин”. Пък горките 
частници, едва ли не от бла-
городство и загриженост, с 
голям зор се съгласяват да 
платят някакви жалки суми 
за правото да експлоати-
рат общите блага за лична 
изгода. На това му се казва 
приватизация и обикновено 
то представлява узаконя-
ване на предхождащата го 
фактическа приватизация, 
при която държавните уп-
равители на дружеството 
също са го ползвали за лична 
изгода, само че незаконно.

До какво води горната 
процедура може да види все-
ки желаещ, стига да се качи 
на влак и да се разходи из на-
шата страна. Пейзажът е 
сравнително постоянен – 
озъбени колони от земедел-
ски навеси, затворени фа-
брики с натрошени стък-
ла, трактори от годините 
преди прехода орат нето-
рени пак оттогава ниви, за-
водите са разпродадени за 
старо желязо. Наистина в 
последните години започва 
да се забелязва оживление – 
строят се пластмасови це-
хове за черноработници, ку-
пува се земеделска техника 
с държавни субсидии. Навъж-
дат се и други подобни бла-
гинки за хората, които се 
озъртат пред кафенцето с 
минерална вода и се надяват 
отнякъде да изскочи прилич-
на работа. Но всички тези 
благинки, този „благословен” 
капитал, не са плод на по-

рано приватизираната дър-
жавна собственост, а ид-
ват или по линия на глобали-
зирания капитализъм, или по 
линия на държавните субси-
дии. Така наречените инвес-
титори, които разграби-
ха държавното имущество 
в годините на прехода, не 
оставиха почти нищо след 
себе си. Те никога не са има-
ли за цел да оставят нещо, 
а просто да вземат какво-
то могат, както и би тряб-
вало да бъде, ако са истин-
ски капиталисти. Ако някъ-
де някой като тях е оставил 
нещо на обикновените хора, 
значи те са го принудили по 
някакъв начин. Така че резул-
татът от приватизацията 
в никакъв случай не я опра-
вдава сам по себе си. Въпро-
сът е, след като стана ясно 
до какво води приватизация-
та, каква друга алтернати-
ва на „лошия стопанин” мо-
жем да предложим?

За да отговорим сериоз-
но на този въпрос, трябва 
да изберем критерии, по ко-
ито да оценяваме стопани-
на. След като собственост-
та (нечий контрол върху да-
ден ресурс) се регламентира 
от мнозинството от хора-
та (чиято роля в момента 
се иззема от държавата), би 
трябвало собствеността 
да се разпределя така, как-
то би било най-изгодно за 
мнозинството. Това е и ос-
новен принцип на всяко ак-
ционерно дружество. Вни-
мание, най-изгодно не значи 
най-печелившо. Най-изгод-
но значи най-близо до воля-
та на мнозинството. Защо-
то мнозинството делегира 
правото на собственост и 
пак то носи последствията 
от управлението на ресур-
сите. Ако мнозинството от 
хората решат, че едно пред-
приятие трябва да спре да 
съществува и да се разпро-
даде за вторични суровини, 
това трябва да стане. Ако 
решат, че то трябва да се 
вземе от ръцете на капи-
талиста и да се постави 
под контрола на държавата, 
това трябва да стане. Ако 
решат, че трябва да се про-
даде на някой капиталист, 
това трябва да стане. Защо-
то ресурсите и плодовете 
на труда са на всички хора. 
По правото на морала и по 
правото на силата никой не 
може да ги използва за свои 
цели, ако останалите не му 
позволят. Това се нарича де-
мокрация и стои в основата 

на актуалната политическа 
идеология. Ето защо за до-
бро стопанисване считаме 
това, при което работата 
с обществените ресурси 
става по начин, който е мак-
симално близък до волята на 
мнозинството от хората. В 
този контекст ще приемем 
един анархистки принцип – 
хората да имат влияние вър-
ху решенията пропорционал-
но на влиянието на резулта-
та от тези решения върху 
тях. За този принцип рядко 
се говори от политиците, 
защото е твърде неудобен 
за тях, но той е съвсем ес-
тествен и приложим в прак-
тиката.

Защо моделите на „дър-
жавното” и „частното” про-
падат според този крите-
рий? Капиталистът по де-
финиция се интересува само 
от себе си, а разполага с 
пълна власт върху собстве-
ността си. Следователно, 
освен ако мнозинството 
хора не се интересуват само 
от него, неговите решения 
няма как да се водят от же-
ланието на останалите. Ос-
таналите разполагат само 
с така наречените „пазарни 
средства”, за да влияят вър-
ху решенията му, но по пра-
вилата на същия този пазар 
именно хората, които биха 
били най-засегнати от упра-
влението на собственост-
та ще разполагат с най-мал-
ко ресурси и следователно 
– с най-малко влияние върху 
решенията. Така че в капи-
талистическата система 
мнозинството хора реално 
нямат възможност за влия-
ние върху мнозинството от 
общите ресурси, средства-
та за производство. Пона-
чало това се счита за общо-
приет факт и не се оспорва 
от буржоазните идеолози 
освен с аргумента „няма ал-
тернатива”. Да видим дали 
наистина „няма алтернати-
ва”. В системата на държав-
на собственост, в която 
държавата има право да се 
разпорежда със средства-
та за производство, мно-
зинството от хората биха 
имали контрол върху общи-
те ресурси, стига държава-
та да изразява тяхната по-
зиция и да изпълнява техни-
те решения. За съжаление, 
тази държава, която позна-
вахме отпреди 20-30 годи-
ни, която реално държеше 
собствеността върху сред-
ствата за производство, не 
изразяваше тяхната пози-

ция. Всъщност, няма как по-
зицията на хората, която 
те са свободни да променят 
всеки един момент, да се из-
рази от институции, които 
могат да се променят само 
когато самите те си поис-
кат. Нито сега, нито тога-
ва мнението на хората не се 
взимаше под внимание, не и 
в степен достатъчна, за да 
кажем, че държавата е „до-
бър” стопанин. Навремето 
лошият стопанин беше но-
менклатурната класа, коя-
то управляваше ресурсите 
„в името на народа”, но реал-
но контролът беше феода-
лен – народът нямаше нито 
политически контрол върху 
ръководството, защото мо-
жеше (а и трябваше) да гла-
сува само за когото му ка-
жат, нито пазарен, защото 
можеше да купува само оно-
ва, което му „пуснат” в мага-
зина.

Тук ще предложим друга 
алтернатива на привати-
зацията, на частната соб-
ственост върху средства-
та за производство. Това 
е обществената собстве-
ност. Не държавната или об-
щинската, а обществена-
та, която не тяхно подобие, 
както смятат мнозина заб-
равили своя корен „либерали”, 
а точно тяхна противопо-
ложност. Под обществена 
собственост ще разбираме 
собственост, която е под 
пряк контрол от страна на 
заинтересуваната от ней-
ното експлоатиране общ-
ност. Обществото се пред-
ставя от произволен гражда-
нин, а пряк контрол от него-
ва страна значи, че всеки не-
гов представител може да 
задейства процедура, която 
да доведе до решение от съ-
ществено значение за упра-
влението на конкретния ре-
сурс. Описано по-просто, ако 
някаква общност от хора се 
ползва с даден ресурс, кога-
то трябва да се вземе реше-
ние по отношение на този 
ресурс, всеки член на общ-
ността трябва да има пра-
во на инициатива за някак-
ва промяна в нейното сто-
панисване и право на учас-
тие във взимането на ре-
шение по тази инициатива. 
Това не значи, че всеки тряб-
ва да разбира или че трябва 
да има мнение за всичко, а че 
всеки трябва да има не само 
реална, но и постоянно подо-
бряваща се като удобство и 
степен на информираност 
възможност да изрази та-

кова мнение. Този принцип е 
коренно противоположен на 
принципа, който на практи-
ка се прилага в момента, и 
единствената причина, по-
ради която досега се счита-
ше за утопичен, беше в не-
достатъчното развитие на 
образованието и технологи-
ите. Но при днешното ниво 
на комуникации и достъп до 
информация и знания негово-
то прилагане става не само 
възможно, но и единствен из-
ход от безумния цикъл на ка-
питализма, който в низходя-
щата си фаза е толкова по-
жесток, колкото по-високо 
е стигнал при възходящата 
си фаза. А днешният капита-
лизъм успя да набере доста 
височина при последния въз-
ход след Втората световна 
война.

Реално първите проекти 
за модерна промишлена со-
циализация – тъй като при-
митивна такава имаме в 
много общества в история-
та, включително българска-
та, а и днес по света – се 
осъществяват в Испания по 
време на анархистката ре-
волюция от 1936 година. В 
един момент конфедераци-
ята на труда в Испания се 
оказва напълно подготве-
на да поеме изцяло контро-
ла върху производството и 
търговията, а стабилните 
традиции на анархизма в се-
лата осигуряват жизнено 
важната връзка и солидар-
ност, изтъквана от класи-
ците на безвластието. По-
следните проекти за модер-
на промишлена социализация 
в момента се осъществяват 
с много трудности в Аржен-
тина и са представени пре-
красно във филма „Превзема-
нето” на Наоми Клайн. Соци-
ализацията в Испания не про-
съществува не защото не 
успя да осъществи икономи-
ческата си функция, а прос-
то защото Франко, Хитлер, 
Мусолини и Сталин смазаха 
революцията там. Едва ли 
някой трезвомислещ човек 
би заявил, че хитлеристка 
Германия е имала зле органи-
зирана икономика през 1939 
година и затова губи война-
та. Зле са били единствено 
нейните „организатори” в 
главния мозък и точно този 
проблем социализацията ре-
шава идеално. Тя създава не-
обходимата изолация и иму-
низация срещу мегаломански 
амбиции на свръховластени 
администратори. Това е и 
една от ключовите револю-
ционни промени при социали-
зацията – работата на ад-
министратора се изравнява 
изцяло с работата на произ-
водителя и доставчика и не 
носи сама по себе си нито 
повече отговорности, нито 
повече привилегии. Админи-
страцията, не бюрокраци-
ята, е важна работа. Някой 
трябва да следи количества-
та, да прави сметките и да 
планира доставките – спор 
няма. •
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Резултатът от 20-години приватизация в България 

е налице: последно място по производителност в 

ЕС, 20 млрд. евро външен дълг, 9 млрд. лева дългове 

на гражданите, последно място по доходи. Опита-

хме, като не става – не става. Вместо да седим и 

да чакаме да стане – каква е алтернативата?
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сшите училища и строг фи-
нансов контрол и отчет-
ност по примера на най-до-
брите европейски практики

• Ангажимент на държа-
вата за финансиране на об-
разованието и науката с 
процент от БВП, съответ-
стващ на поставените 
цели

• Стипендии на студен-
тите и докторантите от-
говарящи на техните иконо-
мически и социални потреб-
ности

• Достойно заплащане на 
преподавателската и науч-
ната дейност

• Подобряване на систе-
мата за акредитиране, дър-
жавен контрол на качество-
то на обучението, строги 
мерки срещу корупцията

• Държавна политика за 
привличане на средства за 
наука и образование по линия 
на европейския съюз

Това са неща, които са за-
легнали във всички „програ-
ми” на управляващите, но за 
тяхното изпъление се раз-
чита на простия принцип 
на приватизация на универ-
ситетите – превръщането 
им в институции, които сво-
бодно да защитават част-
ни интереси. Студентите 
виждат смисъла на своята 
борба в това студентската 
общност да изземе контро-
ла   върху процеса от ръцете 
на бюрокрацията, „дебелите 

лелки” от администрацията, 
с които всеки днешен и ня-
когашен студент си е имал 
куп разправии.

Организаторите имат 
връзки с различни НПО и дру-
ги подобни, но са в пряка кон-
фронтация със студентския 
съвет и ръководствата на 
университетите.

Самият протест мина 
доста добре, въпреки мало-
бройните участници (сто-
тина души) и непривичната 
майска жега. Организато-
рите разчитат на симпа-
тиите на масмедиите, кои-
то виждат в тяхното дви-
жение не толкова съпроти-
ва срещу властта, колкото 
няколко млади ентусиасти, 
мобилизирани да променят 
нещо в живота си. Освен на 
протести, те разчитат на 
призиви до институциите, 
изяви по медиите и симпа-
тии сред всички неправител-
ствени организации, които 
да подпомогнат дейността 
им за по-добро образование. 
Съзнателно се пазят от съз-
даването на “лидери” и други 
подобни йерархични струк-
тури, макар и да не осъзна-
ват себе си като безвласт-
ници. В момента тече про-
цес на създаване на формал-
на организация на две нива – 
с централно ядро за вземане 
на решения и обща структу-
ра от членове за реализира-
нето им. •

Златко Костадинов

ПРОБУЖДАНЕ

Студентите...
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БУЖДАНЕПРО

СТУДЕНТСКИТЕ ДВИЖЕНИЯ ПО СВЕТА

Окупациите на университетите в Словения
Интервю с Томаш от радио „Студент” – Любляна, отразяващ студентските окупации

В: Защо започнахте 

тези окупациите на факул-

тетите? Какви са причи-

ните и от колко време сте 

в състояние на окупация?

Томаш: Индивидуалните 
подвижни окупации на фа-
култети съществуват от 
10 дни. Всичко започна на 
21 май от Факултета за фи-
лософски науки с овладяване-
то на фоайето на факулте-
та, където беше създадена 
първата Автономна трибу-
на за автономия на универ-
ситетите и на тази пър-
ва трибуна около 100 души 
се събраха и дискутираха за 
проблемите и плановете за 
приватизация на универси-
тетите, които правител-
ството се опитва да въве-
де. Гневът и бунтът всъщ-
ност избухнаха заради пра-
вителствените предложе-
ния за нов закон, които за-
сягат факултетите и като 
цяло университетите и 
всъщност ги правят зависи-
ми от държавата или от по-
литическите сили, които са 
във властта в момента, и 
ето защо не само автоном-
ните студенти, но и универ-
ситетските синдикати и 
други символични структу-
ри отхвърлят този закон.

В: Имате ли предста-

ва за едногодишните сту-

дентски протести и оку-

пации на университети в 

Гърция и какво мислите за 

тях?

Томаш: Да, но мисля, че 
това не е съвсем подходя-
що сравнение, защото оку-
пацията на факултети там 
е наистина от много дълго 
време, а тук бунтът е спон-
танен, отдолу, народното 
движение е много мобилно, 
никой не знае кога точно ще 
е следващата акция, обик-
новено това се дискутира 
един ден преди това, няма 
толкова силна обществена 
разгласа. Движението е на-
истина автономно и идва 
от самите студенти, като 
в Гърция, но не е толкова го-
лямо и няма насилствени 
сблъсъци с полицията, както 
беше в Гърция.

В: Добре, но какво очак-

вате да се случи оттук на-

татък?

Томаш: Да, всеки е убеден, 
че правителството тряб-
ва да премахне предложени-
ята за този закон, че този 
закон е лош и че трябва да 
се напише нов и сега дори 
правителството осъзнава, 
че опозицията срещу този 

закон е много голяма и пора-
ди членството на Словения 
в Европейския съюз всичко 
това би довело до отрица-
телен имидж на държавата 
пред обществото. В момен-
та ние имаме твърде дясно 
правителство, но дори и то 
усеща, че тези предложения 
за университетите не са 
популярни и не биха били одо-
брени и от другите полити-
чески партии.

В: Мислите ли, че всички 

тези закони в различните 

страни са продукт на нео-

либералната политика?

Томаш: Мисля, че е точно 
така. Тази политика е една и 
съща навсякъде, но може би 
реакциите са различни, що 
се отнася до солидарност-
та и акциите, а може би по-
следиците са различни в от-
делните страни. Но разбира 
се, че всички тези нови за-
кони произлизат от т. нар. 
„Болонски реформи”, които 
най-общо са за приватиза-
ция на университетите и са 
написани по неолибералните 
платформи и се изтъква, че 
статистически така хора-
та щели да бъдат по-образо-
вани, но това е само в ста-
тистиката, не и в реалнос-
тта – тези закони не озна-
чават равни възможности 
за образование, а точно об-
ратното.

В: Позволено ли е по за-

кон окупирането на уни-

верситети в Словения?

Томаш: Не е разрешено 
официално, но тъй като про-
фесорите и студентите се 
организират сами по сила-
та на академичната авто-
номия за съпротива срещу 
закона, никой засега не пра-
ви проблеми. Все пак окупа-
циите се провеждат само 

през деня, през нощта никой 
не стои във факултетите, 
така че няма проблем с охра-
ната.

В: Имате ли някакви 

връзки с други студент-

ски движения?

Томаш: Да, във връзка сме. 
Получихме писмо на подкре-
па от Гърция, също от Фран-
ция, въобще от цяла Европа, 
като цяло ситуацията е по-
добна и направо една и съща 
навсякъде. От сръбското 
студентско движение също 
получихме подкрепа.

В: Преди половин месец 

някои от българските сту-

денти също започнаха да 

правят нещо против при-

ватизирането на висше-

то образование. Какво мо-

жете да им кажете?

Томаш: Мога да само да ги 
подкрепя и да кажа, че това, 
което може да се направи 
е подвижна борба, която да 
действа локално, на различ-
ни места, така че имате 
моето голямо уважение към 
всички български студенти 
и хора, които знаят, че всич-
ки тези неолиберални рефор-
ми не са пътят към по-добро 
общество, а само да се под-
чини знанието на печалба-
та. •
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• Университетът е 
автономен!

• Университетът не е 
корпорация!

• Обучението е 
безплатно и достъпно 
за всеки!

• УЧЕНИЕТО Е НАШЕ 
ПРАВО!

• НИЕ НЕ ПРЕГОВАРЯМЕ 
ЗА НАШИТЕ ПРАВА!

• ПРАВАТА СЕ ВЗИМАТ, А 
НЕ СЕ ДАВАТ!

Из декларацията 
на Автономната 

трибуна

ГЛАС НАРОДЕН

Здравеопазване на колела
Долната статия е съста-
вена изцяло от коментари 
в Интернет форум за заба-
вления „извън пътя”. Ето 
как правилно забелязват 
хората, когато далавери-
те не се въртят от сами-
те тях. 

„Бърза помощ вече ще идва 
с „Порше Кайен”. Луксозните 
джипове ще возят болни от 
села и паланки, където обик-
новена кола не може да стиг-
не. Ще получим 32 високопро-
ходими джипа „Порше Кайен” 
до края на май, изненадващо 
съобщи здравният минис-
тър проф. Радослав Гайдар-
ски във Велико Търново. Скъ-
пите коли, оборудвани като 
линейки, са купени със заем 
на Световната банка. Те ще 
бъдат дадени на спешните 
центрове в труднодостъп-
ни райони.” 

„В момента такъв джип 
върви около 250 000 долара. 
„Купихме ги след търг по За-
кона за обществените по-
ръчки”, обясниха от минис-
терството. „Порше Кайен” 
е предпочетен, защото бил 
на най-ниска цена. Произво-
дителите правят големи 
отстъпки, когато се купу-
ват повече коли наведнъж.” 

„От общо 150 автомоби-
ла, 32 са поршетата, значи 
става въпрос именно за во-
зене на чиновнически задни-
ци! Останалите са: Форд, 
Пежо и Фолксваген, т. е. на-
истина линейки. Пък са спе-

чилили търга с ниска цена, 
сигурно алтернативата е 
била Бугати. На фона на сич-
кото нямане в здравеопаз-
ването само Поршета липс-
ват. А утре ще купят и за 
парламента по 2 на депу-
тат!” 

„От друга страна, що пък 
да не е порше – той някой 
берящ душа пенсионер, като 
го качат в това порше и от 
кеф ще оздравее. И все пак, 
един хеликоптер струва 2-3 
милиона долара, ако тия Пор-
шета са 32 х 250 хиляди, зна-
чи за същите пари е могло да 
се купят 3 хеликоптера! Пъ-
тят от големите болници 
до N-тото родопско село с 
кола (била тя и Порше) е над 
1 час, докато с хеликоптера 
ще е 5-6 минути, т. е. 1 хели-
коптер може да обслужи съ-
щия брой пациенти като 10 
линейки! Да не говорим колко 
е важна бързината при по-

тежките случаи. Но и тук 
работа е ясна, ако това е ис-
тина – колкото са по-скъпи 
колите, толкова е по-голяма 
абсолютната стойност на 
комисионната. Ама трябва 
да има прогрес – преди бяха 
мерцедеси и беемвета за 
служителите на народа, та 
сега на Кайени ли ще се учуд-
ваме. „Хора”, които знаят, че 
сума ти хора са умрели, ще 
умират, и може би в момен-
та умират поради липсата 
на животоспасяващи уреди 
и медикаменти, да си стоят 
в добре обзаведения офис, 
парите за което са знаем 
всички от къде („..ъъъ немога 
да си спомня кой ми направи 
дарение....ъъъъ”). 

„Най-лошото е, че всичко 
е поднесено от четъртата 
власт, като най-обикновен-
на новина и народът приема 
корупцията и некомпетент-
ността като даденост.” •
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НАСЛАДИ СЕ  НА РЕАНИМАЦИЯТА.
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Преследван от швейцарски-
те и руските власти след 
отказа му да се завърне в 
родината си, Бакунин, след 
известен период на скита-
не из Швейцария, през март 
1844 г., заедно с видния ком-
позитор и пианист Адолф 
Райхел, я напуска. Двамата 
заминават за Париж, къде-
то Бакунин установява кон-
такти с френски социали-
сти като Леру, Луи Блан, Ф. 
Пиа и прадикално настроени 
руснаци и немци – В. П. Бот-
кин, Г. М. Толстой, А. Руге, 
Г. Хервег, К. Маркс, Х. Берн-
щайн и други.

По-късно Бакунин замина-
ва за Брюксел, където бесе-
дите с лидера на революци-
онното крило на полската 
емиграция Лелевел дават 
нова насока на неговите ми-
сли – въпросът за полското 
националноосвободително 
движение, приемащ у него 
по-широки размери на сла-
вянски въпрос. Последният 
доминира в идеологическата 
и политическата дейност 
на Бакунин през разглежда-
ния период от време.

По това време на хоризон-
та на философския живот в 
Европа изгрява нова, ярка 
звезда – Лудвиг Фойербах. 
Бакунин е измежду първи-
те, които оценяват значи-
мостта на материалисти-
ческите идеи на Фойербах, 
и усърдното разработване 
на тази тема, както и съ-
поставката с философски-
те идеи на Бакунин, показва, 
че работата на Бакунин над 
нея е била от голямо значе-
ние за самия него, за собст-
вения му преход от позици-
ите на младохегелианство-
то към позициите на мате-
риализма и атеизма. 

Измежду контактите, 
които Бакунин установя-
ва в Париж, особено важни 
са тези с родоначалника 
на анархизма – Прудон. По-
следният често е посеща-
вал квартирата на Бакунин 
и Райхел и с Бакунин по цяла 
нощ разисквали върху фило-
софията на Хегел. Така на Ба-
кунин отново се отдава по-
вод да разяснява диалекти-
ката на категориите в хеге-
ловата логика, както е пра-

вил преди години в Москва, 
но както свидетелстват 
по-късните му писания, ес-
тествено е да се предполо-
жи, че по време на тези бесе-
ди той също е изпитвал вли-
яние от Прудон. 

Както вече споменахме, 
през този период централ-
но място в дейността на 
Бакунин заема славянският 
въпрос. Той разработва нов 
тип славянофилска идеоло-
гия, рязко контрастираща на 
реакционното славянофил-
ство, поставящо славянска-
та идея в служба на руския 
царизъм, както и противо-
поставяща се на политиче-
ските спекулации на френ-
ското и английското прави-
телства с полския въпрос 
в името на имперските им 
цели. Бакунин свързва нацио-
налноосвободителната бор-
ба на полския народ против 
руския царизъм с борбата 
за свобода и на руския народ 
против същия този царизъм, 
както и с борбата на други-
те славянски народи против 
австрийското господство 
и турското робство, съот-
ветно, която борба трябва 
да завърши със създаване-
то на славянска федерация – 
съюз на всички славянски на-
роди, основан на признава-
нето на тяхната самосто-
ятелност. В разработване-
то на тази революционно-
демократична славянофил-
ска идеология намират въ-
плъщение принципите за ди-
алектическа взаимовръзка 
между общото и частното, 
цялото и частите.

Ръководен от революци-
онно-демократичните идеи, 
формирали се у него в Швей-
цария и Франция, Бакунин 
взема дейно участие в ре-
волюционната вълна заляла 
Европа през 1848-49 г. Арес-
туван в Саксония и осъден 
в Дрезден на смърт, той е 
предаден на австрийските 
власти, които също го осъж-
дат на смърт и на свой ред 
го предават в лапите на ру-
ския император Николай I. В 
Русия, в течение на едно де-
сетилетие следват Петро-
павловска крепост, Шлисел-
бургската крепост, мърт-
вите сибирски полета. След 
успешно бягство от Сибир 
през юни 1861 г., през Хако-
дате и Сан-Франциско, той 
се появява в края на година-
та в Лондон и се свързва с 
Херцен. Бакунин веднага се 
захваща за активна полити-
ческа дейност, но след тези 
12 години политическите 
условия в Русия и в Запад-
на Европа значително са се 
променили. 

След реформата от 19 
февруари 1861 г., с която се 
премахва крепостното пра-
во, в Русия възниква нова 
политическа обстановка. 
През лятото на 1862 г. Ба-
кунин публикува брошурата 
си “Народно дело (Романов, 
Пугачов или Пестел)”, коя-

то заедно с прокламацията 
на М. Л. Михайлов “Към мла-
дото поколение” и проклама-
цията “Млада Русия”, изигра-
ва историческа роля. В нея 
Бакунин призовава интелек-
туалната младеж на Русия 
да отиде сред народа, да се 
слее с народа, да употреби 
знанията си в полза на наро-
да, на който призив се от-
зовават голям брой младе-
жи и в резултат се заражда 
ново социално-политическо 
движение – народническото 
движение в Русия от 60-те 
години на 19-тия век. 

В Западна Европа започ-
ва нов подем на работниче-
ското движение и Бакунин 
свързва революционната си 
дейност с него. В резултат 
на това, идеологическите 
му схващания получават 
нова насока на развитие – 
той преминава към позици-
ите на революционния анар-
хизъм, при което започва 
нов етап и в развитието на 
философските му възгледи. 

Анархическият етап 

(1864-1876 г.)

Към 1862-1863 г. у Бакунин 
зрее идеята за създаване на 
международно революцио-
но-социалистическо тайно 
дружество и в тази връзка 
през 1864 съставя програ-
мата “Международно тай-
но дружество за освобож-
дение на човечеството”. 
В края на 1864-1865 г. той 
създава тайно революцион-
но дружество “Интернаци-
онално братство” и в те-
чение на две години съста-
вя редица варианти на него-
ва програма.1 Споменатите 
програмни документи мо-
жем да приемем като нача-
ло на разработване на анар-
хическата идеология от Ба-
кунин, а тези от положения-
та в тях, които се отнасят 
към социалната философия – 
като начало на разработва-
не на философските схваща-
ния на Бакунин през анархи-
ческия етап от дейността 
му. Преходите от един етап 
към друг в процеса на духов-
ното развитие на Бакунин 
не следва да се оприлича-
ват на сезонната смяна на 
облеклото. Те имат диалек-
тически характер – наред с 
отрицанието на предишния 
етап от новия е налице в ня-
каква форма и степен също 
момент на приемственост 
в новия етап от предишния. 
Това означава, че анархиче-
ските идеи на Бакунин, вклю-
чително философските, раз-
вити през последния етап 
от живота му (1864-1876 
г.), са всъщност краен резул-
тат и квинтесенция на ця-
лостното му идейно разви-
тие, поради което за по-пъл-
ното и по-точно им разби-
ране е необходимо да имаме 
предвид техния генезис.

В основата на програма-
та “Международно тайно 

дружество за освобожде-
ние на човечеството” е за-
легнала следната оптимис-
тична концепция за човека: 
на човека вътрешно са при-
същи висшите антични цен-
ности – стремеж към исти-
на и добро. Стремежът към 
добро в обществото e във 
взаимна връзка с инстинк-
та за солидарност. “Ние 
вярваме, че даже ако човек 
често пъти е лош и глупав, 
все пак в него живее способ-
ност към разум, склонност 
към доброта.”2. “Човекът ин-
стинктивно, неизбежно е со-
циално същество и се ражда 
в общество както мравка-
та, пчелата, бобъра. На чо-
века, както и на по-малки-
те му братя, т. е. както на 
всички диви животни, е при-
същ законът за естествена 
солидарност...”3.

От това схващане за чо-
века следва, че пълната сво-
бода на даден индивид не е 
пречка за свободата и щас-
тието на другите индиви-
ди, а тъкмо обратното: кол-
кото е по-свободен човек, 
толкова по-големи възмож-
ности има да реализира при-
родно заложения в него стре-
меж да прави добро на други-
те, да проявява инстинкта 
си за солидарност. “Работа-
та не е в това да се нама-
лява свободата, а напротив, 
необходимо е постоянно тя 
да се увеличава, тъй като 
колкото повече е свободата 
на всички хора, съставящи 
обществото, толкова пове-
че това общество получава 
човешка същност”4. “Аз мога 
да бъда свободен само сред 
хора, имащи еднаква с мен 
свобода”5. 

От горните схващания за 
човека и за неговата свобо-
да пък логически следва схва-
щането на Бакунин за соци-
алната революция, като ос-
новаваща се на социалните 
инстинкти на народните 
маси. Задачата на революци-
онерите е да организират 
масите за революционни 
действия, чрез които да се 
унищожи държавата и гне-
тящите социални порядки. 
С осъществяването на раз-

рушителната дейност на 

революцията тяхната ръ-
ководна функция в нея се из-
черпва – от тук нататък ду-
мата има само народът. На 
него изцяло принадлежи гра-

дивната дейност на рево-

люцията – след унищожава-
не на стария свят народът 
трябва не да се заеме с осъ-
ществяване на социални те-
ории и проекти на някакви 
вождове, а да установи но-
вото обществено устрой-
ство съобразно своите со-
циални инстинкти и разби-
рания. От горната предпос-
тавка, че на човешкия ин-

дивид са вътрешно присъ-

щи стремеж към истина и 

добро следва, че народът 
като маса, като съвкупност 
от индивиди, е способен да 

взема правилни и справед-
ливи решения за своето со-
циално самоорганизиране. 
В частност това придава 
сила на революцията срещу 
евентуални опити на реак-
цията за контрареволюция. 
При разглеждане на другата 
алтернатива – установява-
не на “временна”, “революци-
онна” власт на вождовете 
на революцията, Бакунин из-
хожда от една втора пред-
поставка: на държавната 

власт е вътрешно присъщ 

стремежът към утвържда-

ване и увековечаване. Следо-
вателно властта развраща-

ва. Това намира израз в една 
злокобно-демонична диалек-
тика: борците за свобода на 

народа, като съборят тира-

нията и вземат властта в 

ръцете си, се превръщат в 

нови потисници на народа и 

установяват нова тирания 

над него. Тези възгледи Баку-
нин изказва с присъщия му 
емоционален заряд: 

“В революцията ние сме 
врагове на всичко, което 
принадлежи на властниче-
ската система, на всички, 
които се стремят към по-
литическо ръководство на 
народа... Ние сме убедени, че 
всяка власт, колкото и рево-
люционна и временна да се 
нарича тя, няма друга цел, 
освен да се увековечи... Вся-
ка власт, тежаща над наро-
да,... му е враждебна.

Ние имаме вяра в инстинк-
та на народните маси и раз-
бираме революцията, като 
организиран взрив на това, 
което наричат революцион-
ни страсти, и като разру-
шение на всичко, което на 
езика на буржоазията се на-
рича обществен ред. 

Ние призоваваме анархи-
ята – този израз на народ-
ния живот. От нея, чрез сво-
бодата, трябва да възник-
не действителното равен-
ство на всички, новия ред 
на нещата, основан върху 
всестранното развитие на 
всеки, върху свободно орга-
низирания труд. От анархия-
та ще се роди дори и силата 
на революцията!”6 •

(следва)
Ст.н.с. I ст. д.ф.н. 

Борис Чендов 
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РЕВОЛЮЦИОННА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Михаил Бакунин за революцията
В. Без да обръщате вни-

мание на това, че селяни-

те са невежи, суеверни, 

набожни, поддават се на 

попското влияние, консер-

вативни са и се явяват 

страстни защитници на 

частната собственост, 

вие твърдите, че е напъл-

но необходимо обединение-

то им в една организация с 

работниците. Защо? Нима 

от селяните зависи соци-

алната революция?

Бакунин: „Няма защо да 
заставаме срещу селяните 
и да ги презираме, нужно е 
установяването на револю-
ционна поведенческа линия, 
която да заобикаля трудно-
стите и която да не тлас-
ка селяните към реакцията, 
а напротив – да ги присъе-
дини към революцията. При-
ятели, запомнете нещо и 
си го повтаряйте колкото 
може по-често, ако трябва 
по десетки пъти дневно – 
от тази поведенческа ли-
ния зависи изходът на рево-
люцията: нейното падение 
или тържество. …Градски-
ят тероризъм е срещу села-
та.  Това е превъзходно сред-
ство, използвано и обгриж-
вано от нашите другари, 
работниците от големите 
центрове във Франция, кое-
то те не забелязват, а даже 
и не подозират, че са заим-
ствали това оръжие на ре-
волюцията (за малко да кажа 
„на реакцията”) от арсенала 
на революционното якобин-
ство. Ако имат нещастие-
то да използват това оръ-
жие, ще се погубят, нещо 
повече, ще погубят самата 
революция.  Защото неиз-
бежното последствие на по-
добни действия е, че цялото 
население на селата, 10 ми-
лиона селяни ще се хвърлят 
точно в обратната посока 
и със своята огромна и непо-
бедима маса ще усилят реак-
ционния лагер.

В това отношение, а и в 
много други, смятам за щас-
тие за Франция и за светов-
ната социална революция на-
хлуването на прусите. Ако 
не беше то и ако революци-
ята беше протекла без него, 
френските социалисти щяха 
да се опитат още веднъж, 
този път само за себе си, 
да извършат държавен пре-
врат. Това щеше да бъде на-
пълно нелогично, фатална 
крачка за социализма, но ес-
тествено, че това щяха да 
се опитат да направят – 
до такава степен са пропи-
ти от якобинските принци-
пи. Следователно, измежду 
всички мерки за спасение на 
обществото, те биха се оп-
итали да наложат комуни-
зма или колективизацията 
на селяните. Биха въоръжи-
ли срещу себе си цялата сел-
ска маса и за да потушат 
селския бунт щяха да бъдат 
принудени да прибегнат към 
огромна въоръжена сила, до-

бре организирана и дисцип-
линирана. Биха дали армия 
на реакцията и биха обра-
зовали военните реакционе-
ри, честолюбиви генерали в 
своята собствена среда. С 
помощта на тази солидна 
държавна машина скоро биха 
се сдобили и с държавен ма-
шинист – диктатор или им-
ператор. Всичко това неиз-
бежно ще се случи с тях, към 
това ни навежда логиката – 
не капризното въображение 
на някой-си, а материалната 
логика, а тя никога не бър-
ка.” (Т. 4, с.178-180, „Писма до 
французина”)

В. Какво трябва да се на-

прави, за да застанат се-

ляните на страната на ре-

волюцията, а не на реакци-

ята?

Бакунин: „Има само един 
начин – да се революцио-
наризират селата точно 
така, както и градовете. 
А как може да се направи? 
Единствената класа, която 
наистина носи в недрата си 
революцията е класата на 
градските работници. Но 
как работниците ще се за-
емат с революционаризира-
нето на селата?” (Т. 2, с. 48, 
„Кнуто-Германская Империя 
и Социальная Революция”)

„Необходимо е в селата 
да бъдат изпратени неза-
висими отряди, в ролята 
на пропагандатори… Пропа-
гандаторите трябва да бъ-
дат най-революционно раз-
вълнуваните и организира-
ни. Те трябва да носят ре-
волюцията в сърцата си, за 
да бъдат в състояние да я 
подбудят около себе си. За-
това те трябва да си наме-
рят система и поведение, в 
съответствие със своята 
цел. Каква им е целта? Не да 
налагат революцията, а да я 
мотивират. Революция, ко-
ято е наложена от офици-
ални декрети или въоръже-
на тъка, престава да бъде 
революция и неизбежно под-
тиква към реакция. 

В същото време независи-
мите отряди трябва да се 
покажат пред селата като 
внушителна сила, подтик-
ваща към уважение, разбира 
се, не за да упражнява наси-
лие над селяните, а за да пре-
махне у тях всеки подтик да 
им се подиграват или да не 
им обръщат внимание, ко-

ето би се случило с индиви-
дуални пропагандатори, ко-
ито не внушават респект. 
Селяните са донякъде гру-
би, а грубите хора с лекота 
могат да бъдат увлечени 
от престижа и проявата на 
сила, но след това могат и 
да се разбунтуват, ако тази 
сила им налага условия, да-
лечни от техните инстинк-
ти и интереси.”  (Т.2, с.49-50, 
„Кнуто-Германская Империя 
и Социальная Революция”)

В. От вашите думи ста-

ва ясно, че революцията, 

при определени условия, 

може да престане да бъде 

революция? 

Бакунин: Да. „Революция-
та престава да бъде рево-
люция, когато вместо да мо-
тивира свободните проявле-
ния на масите, възбужда ре-
акцията в недрата им. Сред-
ството и условието, ако не 
главна цел на революцията, 
е унищожението на принци-
пите на властта във всич-
ките й прояви: пълно унищо-
жение на политическата и 
юридическата държава, за-
щото държавата, младата 
сестра на църквата, както 
прекрасно я нарича Прудон, е 
историческо освещаване на 
всичко деспотично и всички 
привилегии, политическо ос-
нование за всяко икономиче-
ско и социално робство, са-
мият център и същност на 
реакцията. Когато в името 
на революцията някои искат 
да създаде държава, била тя 
и временна, те създават ре-
акционерството и работят 
в полза на деспотизма, за ус-
тановяването на привиле-
гиите и против равенство-
то. Това е ясно като бял ден.” 
(Т. 2, с. 56, „Кнуто-Германская 
Империя и Социальная Рево-
люция”)

В. Кога и как могат да се 

удовлетворят страстите 

на социалната революция?

Бакунин: „Ще бъде удо-
влетворена тогава, когато 
се премахне държавното на-
силие, последната крепост 
на буржоазните интереси. 
Никоя власт, в каквато и 
да е демократична форма, 
била тя и най-красивата по-
литическа република, народ-
на единствено в лъжата, из-
вестна като „народно пред-
ставителство”, с невъзмож-
ност да даде на народа това, 

от което той има нужда, 
тъй като всяка държава, 
даже най-демократичната, 
даже мнимонародната дър-
жава, измислена от Маркс, в 
своята същност не е нищо 
друго освен управление на 
масите отгоре-надолу, като 
че ли управляващите са по-
наясно от самия народ за не-
говите интереси.”(Т. 1, с. 83-
84, „Държава и Анархия”)

В. Може ли социалната 

революция да се удовлет-

вори само с едното разру-

шение? Някой анархисти се 

уповават на вашия лозунг 

„Духът на разрушение е 

творчески дух” – смятат, 

че тяхното дело е дело на 

разрушение, а създаване-

то оставят на следващо-

то поколение. Смятате 

ли, че са прави или не?

Бакунин: „Тази единстве-
но отрицаваща страст да-
леч не е достатъчна, за дос-
тигането на висотата на 
революционното дело. Но 
без нея е немислимо и невъз-
можно, тъй като не може да 
има революция без широко и 
страстно разрушение, спа-
сително и плодотворно раз-
рушение, защото именно от 
него и единствено след него 
се зараждат и възникват 
нови светове.”(Т. 1, с. 90, 
„Държава и Анархия”)

В. На мен все пак не ми е 

ясен вашият отговор. Ис-

кам да знам, може ли анар-

хистът да се базира на раз-

рушението, без да се тре-

вожи какво ще бъде създа-

дено на мястото на разру-

шеното, с една дума, може 

ли да се стремиш към раз-

рушение, без да имате 

план за построяването на 

нов обществен строй?

Бакунин: „Никой не може 
да се стреми към разруше-
ние, без да има даже някаква 
далечна идея, правилна или 
лъжовна, за новия строй, кой-
то ще се появи след това и 
колкото по-ясно си предста-
вя картината на бъдещия 
живот, толкова по-голяма е 
разрушителната сила, и кол-
кото по-близка до истината 
е неговата представа за бъ-
дещето (т.е. колкото пове-
че съответства на необхо-
димото развитие на съвре-
менния социален свят), тол-
кова по-спасителни и полез-
ни са резултатите на него-

вите разрушителни дейст-
вия. Разрушението винаги е 
обусловено, не само в същ-
ността си и в степента на 
интензивност, а и в спосо-
бите, пътищата, средства-
та и положителния идеал, 
който съставя неговата 
душа и му дава първия тла-
сък.” (Т. 5, с. 36, „Протестът 
на Алианса”)

В. След като социална-

та революция е неизбеж-

на, то интересно ми е да 

знам мнението ви – в коя 

страна тя ще протича с 

най-отчаяна съпротива?

Бакунин: „В Англия соци-
алната революция е мно-
го по-близо, отколкото си 
мислят. Никъде тя няма да 
бъде толкова страшна, тъй 
като няма място, където да 
срещне толкова отчаяна и 
така добре организирана съ-
протива, каквато оказва са-
мата тя.” (Т. 1, с. 88, „Държа-
ва и Анархия”)

В. Ако тази страшна ре-

волюция носи със себе си 

освен свобода и смърт, и 

разрушение, то как да я 

смятаме за метод, който 

е нравствен и да останем 

нейни привърженици? 

Бакунин: „Опитайте се 
да превърнете в социа-
лист дворянина, стремящ 
се към богатство, буржоа-
та, искащ да стане дворя-
нин, или даже работникът, 
който с всички сили на ду-
шата си иска да стане бур-
жоа. Да промените мислене-
то на аристократа, учения, 
полу-учения, четвърт-уче-
ния и т. н., тези, които по-
неже са прочели няколко кни-
ги, са пълни с високомерие и 
гледат с презрение на негра-
мотните маси и си въобра-
зяват, че са призвани да бъ-
дат част от новата държа-
ва, т. е. експлоататорската 
каста. 

Никакви разсъждения, ни-
каква пропаганда никога 
няма да бъде в състояние да 
промени мисленето на тези 
хора. За да бъдат убедени, 
съществува само едно сред-
ство: унищожението дори 
на самата възможност за съ-
ществуване на привилегии, 
всякакъв вид господство на 
човек над човека и експлоа-
тация. Това е социалната ре-
волюция, която, помитайки 
всичко, което е част от све-
товната несправедливост, 
ще направи тези хора нрав-
ствени и ще ги принуди да 
търсят щастието в равен-
ството и солидарността.” 
(Т. 4, с. 10, 11, 15, „Политика-
та на Интернационала”).

Както виждате, от наша 
гледна точка социалната ре-
волюция е нравствена, тя е 
велик акт на справедливост-
та, необходим за основава-
нето на рационална и рав-
ноправна организация на об-
ществото. (Т. 1, с. 60-61, 98, 
88, „Държава и Анархия”) •

„Интервюто” е съставено 
от книгите на Михаил Бакунин

» » » продължава от брой 198

бре организирана и дисцип-
линирана Биха дали армия

ето би се случило с индиви-
дуални пропагандатори ко-

от което той има нужда, 
тъй като всяка държава
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„Социалистите... биха се опитали да наложат 
комунизма или колективизацията на селяните,... 
за да потушат селския бунт, биха били принудени 
да прибегнат към огромна въоръжена сила, добре 
организирана и дисциплинирана. С помощта на тази 
солидна държавна машина скоро биха се сдобили и с 
държавен машинист – диктатор или император.“

Михаил Бакунин, 1870 г.
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Гръцките студенти: Няма изгубени борби
Интервю с Йоргос Пападопулос от „Автономно пространство”, студент в Солун, специалност „Немски език и литература“

В: На 8 март властта в 

Гърция прие Закона за ви-

сшето образование. Какво 

стана дотогава?

Йоргос: Поредната голя-
ма демонстрация беше на 
22 февруари. Това беше да-
тата, когато парламентът 
искаше да гласува този За-
кон за висшето образование 
и той най-накрая да мине – 
това означаваше новото 
функциониране на универси-
тетите да бъде гласувано 

в парламента. Тогава всич-
ки студентски асамблеи от 
всички университети в цяла 
Гърция взеха решение, че ще 
бъдат там, пред парламен-
та и ще демонстрират, ко-
гато законът започне да се 
гласува. След всичко, което 
се случи от май 2006, когато 
беше предложен този проек-
тозакон, правителството 
казваше, че ние сме полити-
ческо малцинство – така че 
ситуацията беше следната: 
в този ден 300 души в парла-
мента гласуваха за или про-
тив закона, докато навън, 
пред парламента, повече от 
20 000 души се изправиха, за 
да защитят своите права. 
Последва сблъсък между про-
тестиращите и полицията 
и това беше начин да се по-
каже, че всъщност тези, ко-
ито са вътре в парламента, 
са малцинството, а хора-
та, за които те казват, че 
са малцинство, тоест ние – 
над двайсет хиляди души – 
сме заобиколени от полици-
ята, за да могат тези 300 
вътре да бъдат спокойни, че 
полицията няма да допусне 
да защитим правата си мир-
но. След сблъсъка, полицията 
атакува един от блоковете 
протестиращи и след като 
един студент се опита да 
спаси блока от разкъсване, 
той беше арестуван и в мо-
мента очаква своята присъ-
да с тежки обвинения. Сега 
можем само да изразим соли-
дарност с него пред съда, оч-
аквайки неговата присъда.

В: В такъв случай може 

ли да се каже, че на 22 фев-

руари законът не беше гла-

суван, но правителство-

то ви изненада, гласувай-

ки изненадващо закона на 

8 март 2007?

Йоргос: Не, всъщност за-
конът за образованието 
беше гласуван още тога-
ва, въпреки броят на про-
тестиращите, а това, ко-
ето се гласува на 8 март, 
беше за премахване на член 
16 от конституцията, кой-
то е свързан с правата и на 
университетите и харак-
тера на самото образова-

ние. Гръцкият парламент е 
от 300 депутати и промя-
ната на конституцията по 
закон може да се прави само 
веднъж на всеки 8 години. За 
да мине тази промяна, тряб-
ва да има 150 депутати, ко-
ито да бъдат съгласни с про-
мяната на който и да е член 
от конституцията, и след 
още 4 години отново тряб-
ва се пристъпи към гласува-
не и тогава трябва да има 
180 депутати, които да са 
съгласни, или пък първо да 
има 180 и после – 150. На 
8 март ситуацията беше 
като на 22 февруари – пове-
че от 30 000 души се събра-
ха около и пред парламента – 
отново всички студент-
ски асамблеи от цяла Гърция 
бяха взели решение, че всич-
ки ще бъдат пред парламен-
та в Атина, а в същото вре-
ме всички партии с изключе-
ние на управляващата имаха 
160 депутати общо и всич-
ки те не бяха в парламента, 
казвайки че също са против 
ревизията на член 16, но по-
ложението беше такова, че 
управляващите успяха да съ-
берат 164 депутати и те 
гласуваха.

Демонстрацията отвън 
беше атакувана от поли-
цията по средата на деня и 
когато се върна пред парла-
мента, беше атакувана още 
веднъж и тогава 61 души 
бяха брутално бити от по-
лицията – всъщност всеки 
един от тези 61 беше уда-
рен поне веднъж от ченге-
тата – това разбрах, ко-
гато говорих с тях. Демон-
страцията беше грубо нала-

зена от ченгетата за масо-
ви безредици, имаше много 
химикали и прекалено много 
сълзотворен газ и тези 61 
души бяха обградени и бити 
жестоко, тъй като не може-
ха да избягат, а полицията 
дори хвърляше гранати съл-
зотворен газ направо вър-
ху тях. 49 от тях бяха арес-
тувани, имаше следствие и 
тези 49 бяха подведени под 
отговорност с леки обвине-
ния. Всички те бяха студен-
ти и впоследствие бяха оп-
равдани като невинни с из-
ключение на един, който е 
работник в частния сектор. 
Ситуацията се обърна сре-
щу полицията и следствие-
то каза, че е имало превиша-
ване на правата, полицейско 
насилие и бруталност. Този 
работник също беше опра-
вдан, но като работник той 
трябва да мине през след-
ствието още веднъж. На 
22 февруари беше аресту-
ван и един строителен ра-
ботник – анархист, който 
също е в затвора и очаква 
своя процес. Още 12 души са 
следствени и очакват теж-
ки присъди. На студентско 
парти бяха арестувани още 
3 души, които също очакват 
процес.

В. Добре, сега законът 

е приет, какво може да се 

случи оттук нататък спо-

ред теб?

Йоргос: Законът беше 
гласуван, ще видим дали про-
мяната на конституцията 
ще мине през следващите 4 
години, но това, което ние 
правим сега е, че някои ав-
тономни политически гру-

пи, които бяха създадени по 
време на едногодишните 
студентски протести, ще 
се опитат да блокират за-
кона и да продължат ради-
кализирането на хората, да 
поддържат техния дух. Ще 
трябва също така да съз-
дадем някаква мрежа меж-
ду всички тези групи в цяла-
та страна, а също и с други 
страни, защото има ата-
ка срещу правата за обра-
зование и за работа нався-
къде и тази атака идва от 
неолибералната политика 
като цяло, включително от 
политиката на Европейския 
съюз. Тъй като ЕС има една и 
съща политика спрямо всич-
ки свои страни-членки, всич-
ки ние от различните стра-
ни посрещаме едни и същи 
или подобни проблеми. Така 
че това ще се опитаме да 
направим – да се организира-
ме на европейско равнище.

В. Каква е позицията 

на студентите, които не 

бяха и не са против този 

закон? Все пак има такива 

студенти, макар и малци-

на.

Йоргос: Студентите, ко-
ито реагираха предварител-
но, бяха политическа гру-
па на правителството. Не 
мога да кажа, че имам нещо 
против тях – целият този 
процес около закона и сту-
дентското движение е ма-
териален проблем и ние, раз-
бира се, ще се борим и сре-
щу тези малцина студенти 
в този смисъл.

В. А все пак има ли много 

студенти, които са за пра-

вителството?

Йоргос: Не. Най-много 
бяха хората, които бяха сре-
щу закона, а имаше и таки-
ва, на които не им пукаше, 
но тези, които ясно подкре-
пяха закона, съвсем не бяха 
много.

В. Какви са твоите впе-

чатления от студентски-

те проблеми тук и ситуа-

цията в България, защото 

наскоро част от студен-

тите започнаха да правят 

нещо против приватиза-

цията на образованието?

Йоргос: Както казах пре-
ди малко, всички ние рано 
или късно се сблъскваме с 
едни и същи проблеми. Може 
би за България е все още 
рано, защото страната е 
член на ЕС съвсем отскоро, а 
не от дълго време като Гър-
ция, така че е важно студен-
тите и другите хора тук да 
разберат откъде и защо ид-
ват проблемите и да се ор-
ганизират на международно 
ниво. Мисля, че хората, ко-
ито вече са осъзнали това, 
могат да се превърнат в 
някакъв център – в никакъв 
случай като някакъв полити-
чески авангард, а заради опи-
та, който евентуално са на-
трупали, те могат да ста-
нат по-радикални и могат 
да помогнат и други хора да 
се радикализират, да видят 
някои неща и да направят 
нещо.

Също смятам за важно, 
че едно движение не се по-
ражда, защото някой прос-
то иска да има такова, а по-
ради материалните обсто-
ятелства. Може би хората 
тук са разочаровани и ми-
слят, че българите са апа-
тични, но това, което се 
случи и продължава се случ-
ва, беше шанс и за Гърция, 
където хората имат силна, 
може би не култура, но поне 
традиция на протест. Ко-
гато гледахме съпротива-
та срещу СПЕ във Франция, 
и ние никога не сме мислили, 
че такова нещо може да се 
случи и в Гърция, движение с 
такава сила, но само 2 месе-
ца по-късно, това се случи.
Така че българските студен-
ти не трябва да се чувст-
ват разочаровани. И в заклю-
чение, може би студентите 
тук няма да успеят във всич-
ко, може дори се провалят 
в някои неща, но трябва да 
разберат, че няма изгубени 
борби. Ако реагираш, може и 
да изгубиш, но ако не реаги-
раш, значи вече си загубил.

В. Значи мислиш, че е ху-

баво все пак, че дори тези 

няколко души са започнали 

да правят нещо?

Йоргос: Да. Те могат прос-
то да влязат в тази роля – 
натрупване на опит, ради-
кализиране – това е пътят. 
Това единственият начин 
човек да навлезе в целия про-
цес – като правиш различни 
неща и следиш нещата, ко-
ито се случват на практи-
ка. •

ние. Гръцкият парламент е 
от 300 депутати и промя

зена от ченгетата за масо-
ви безредици имаше много
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в парламента. Тогава всич-
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П О М О Щ И  З А  „ С В О Б О Д Н А  М И С Ъ Л “

Димитър Ив. Стоев, Радомир 10 лева

Георги Константинов, София 100 лева

Станчо Кърпаров, Бъта 12 лева

Марин Методиев, Перник 8 лева

11

ПП ОО ММ ОО ЩЩ ИИ  ЗЗ АА  „ СС ВВ ОО ББ ОО ДД НН АА  ММ ИИ СС ЪЪ ЛЛ ““А Н А Р Х О
Р А Д И О
П Р О Г Р А М А

ДИВЕРСИЯ В ЕФИРА

Д е н о н о щ и е т о 
и м а  с а м о  2 4  ч а с а . 
И с к а м е  г и  в с и ч к и т е. 
М а л к о т о  п р е д а в а н е 
с т а в а  г о л я м а 
п р о г р а м а .  С л е д 
к а т о  п о в е ч е  о т 
г о д и н а  р а з к ъ с в а ш е 
е ф и р н а т а  р а д и о с к у к а 
в  с ъ б о т н и я 
с л е д о б е д ,  е к и п ъ т 
н а  п р е д а в а н е т о 
р е ш и  д а  п р а в и  2 4 -
ч а с о в а  п р о г р а м а 
в  И н т е р н е т. 
М о ж е т е  д а  с л у ш а т е 
п р о б н о т о  и з л ъ ч в а н е 
н а  а д р е с :

http://a-bg.net/dve.m3u

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

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

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ

Федерацията на анархистите в България предлага след-
ните заглавия на анархистка литература на достъпни 
цени:

КНИГИ:

 1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 1 лв.
 2. Национално освобождение и безвластие – Г. Хаджиев 1 лв.
 3. Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев 1 лв.
 4. История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев 1 лв.
5. Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев 2х1 лв.
 6. Феноменът Махно – П. Аршинов 1 лв.
 7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 1 лв.
 8. Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал 1 лв.
 9. Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин 1 лв.
 10. Антиистория славянобългарска – Г. Константинов 1 лв.
 11. Краят на държавата и капитала – Г. Константинов 3 лв.
 12. С думи вместо с куршуми – Г. Константинов 5 лв.
 13. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов 3 лв.
 14. Нечути песни – Кръстьо Г. Хаджииванов 3,50 лв.
 15. Национализъм и култура – Рудолф Рокер 2 лв.
 16. Национализъм и култура – Рудол Рокер том II 5 лв.
 17. Избрани страници за и от него – Михаил Бакунин 2 лв.
 18. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 5 лв.
 19. Хляб и свобода – П. Кропоткин 4 лв.
 20. Ставайте, робове – Г. Константинов 5 лв.
21. Къде са преминали моите 80 години – Иван Дръндов 2 лв.
22. Досие на обект №1218 – Александър Наков 2 лв.
23. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 6 лв.
24. Одисеята на един анархист – Славейко Павлов 4 лв.
25. Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов 2х5 лв.
26. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 5 лв.
27. Един проект за социална революция – ФАФ 2 лв.
28. Спомени – Стоян Цолов 5 лв.

БРОШУРИ:

1. Стопанисването на земята – Г. Хаджиев 0,50 лв.
2. Проблемът за организацията на анархизма – Г. Хаджиев 0,50 лв.
3. Що е анархизъм? 0,50 лв.
4. Отговор на една вярваща – С. Фор 0,50 лв.
5. За общината 0,50 лв.
6. Федерализъм и централизъм – Рудолф Рокер 0,50 лв.
7. Крахът на руския държавен комунизъм – Рудолф Рокер 1 лв.
8. Килифаревско народно въстание и килифаревска чета 1 лв.

Тези книги и нови заглавия можете да купите от 
антикварната книжарница на пл. “Славейков” №7. Някои от 
тях могат да се намерят и в книжарницата на бул. Дондуков 
срещу Първа английска гимназия. Същите още могат да 
бъдат поръчани и изпратени от Александър Методиев 
Наков, Перник, ул. “Република” №4, тел. 076-631 388.

АНАРХОК АЛЕНДАР
• На 02.06.1876 г. е убит безсмърт-

ният български революционер и 

поет Христо Ботев – наш идеен 

предтеча.

• На 02.06.1925 г. на гара Белово са 

убити Георги Шейтанов и Мари-

ола Сиракова.

• На 03.06.1880 г. П. А. Кропоткин е 

изгонен от Швейцария.

• На 03.06.1966 г. умира анархистът 

Атанас Герчев Дедяков, прекарал 

години в болшевишките концлаге-

ри.

• На 06.06.1919 г. в гр. Бургас под ре-

дакцията на Марко Г. Боршуков из-

лиза анархисткият вестник „Ко-

муна”.

• На 07.06.1861 г. е роден известни-

ят индийски поет, писател и мис-

лител Рабиндранат Тагор.

• На 08.06.1908 г. във Фезан, Мала 

Азия на 18 години умира най-мла-

дият от групата на „гимиджии-

те” Милан Арсов.

• На 09.06.1879 г. в Петербург е ек-

зекутиран нихилистът Славиев.

• На 12.06.1856 г. в гр. Лерин, Маке-

дония е роден идеологът на сиро-

махомилството в България Спи-

ридон Константинов Гулапчев.

• На 14.06.1872 г. в гр. Иркутск (Си-

бир) е роден ръководителят на 

много анархистки кръжоци Юлий 

Цезар Розентал.

• На 14.06.2002 г. в Пловдив умира 

анархистът Христо Ганчев Бой-

чев, член на федералния секрета-

риат на ФАБ и активен сътруд-

ник на в. „Свободна мисъл”.

• От 15-17.06.1919 в София се про-

вежда Първата национална анар-

хистка конференция и е основана 

ФАКБ.

• На 20.06.1925 г. край село Белица, 

Ихтиманско е убит легендарният 

анархист Васил Бонев Икономов.

• На 21.06.1926 г. край село Росен е 

убит анархистът и четникът от 

анархистката чета „Братя Бълхо-

ви” Стоян Михайлов Златарев от 

гр. Ихтиман.

• На 24.06.1836 г. умира дьо Лизл, ав-

торът на „Марсилезата”.

• На 25.06.1856 г. умира немският 

философ и автор на „Единствени-

ят и неговата собственост” Йо-

хан Гаспар Шмит (Макс Щирнер).

• На 26.06.1892 френският безвласт-

ник Равашол е осъден на смърт.

• На 27.06.1952 при село Чучулигово, 

Благоевградско при опит да пре-

мине границата е убит от болше-

виките анархистът-поет от с. 

Капатово Кръстю Георгиев Хад-

жииванов.

• На 28.06.1936 г. умира Александър 

Беркман, който заедно с Ема Гол-

дман първи изнася сведенията за 

зверствата на болшевиките в Ру-

сия срещу анархистите.

• На 30.06.1901 г. в с. Бобошево е ро-

ден анархистът Крум Николов По-

пмихайлов, убит от Михайлови-

стите.

Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви и 
не е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и за-
това не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, на-
писани грамотно на стандартни машинописни страници – 30 
реда на страница, 55 знака на ред. Всеки автор носи отговор-
ността за съобщените факти и твърдения! Ръкописи не се ре-

цензират и не се връщат!

уебсайт на ФАБ:   www.a-bg.net
уебсайт на „Свободна мисъл”: sm.a-bg.net
имейл на ФАБ:   fab@a-bg.org

телефони за връзка с ФАБ

0889 662 855 0896 613 727
адрес на редакцията

София, ЖК Надежда, пощенски клон 1220, пощенска кутия 59

отговорен редактор А. Ванчев

предпечатна подготовка „Свободна мисъл”
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СВОБОДНА  МИСЪЛОДНДНАНА М ЪЛОДНДНННДДНАНАНА А М ЪЛОДНДНДННННДДНАНАНАНА А М ЪЛ
Дра ги чи та те ли,
Або на мен тът за вес т ник “Сво бод на 
ми съл” МОЖЕ ДА СТАВА ДО 15-ТО ЧИС-
ЛО НА ВСЕКИ МЕСЕЦ ВЪВ ВСИЧКИ по-
щен с ки кло но ве на стра на та. За 1 го-
дина - 6,00 лв.; за 6 месеца - 3,00 лв.; за 
3 месеца - 1,50 лв. Цена на един брой - 
0,50 ст.

АБОНАМЕНТ 2007

ППОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ

•

•

•

•

•

Скръбна вест
На 20 април 2007 година ни напусна завинаги 
нашият добър другар и съидейник, анархистът

д-р Стамо Ангелов Димитров

на 81 години от гр. Попово

П О К Л О Н  П Р Е Д  П А М Е Т Т А  М У !

Ф А Б

Д

ФФ А Б

•

•

•

•

•

Скръбна вест
На 19 април 2007 почина

Иван Борисов Каралийски
на 85 години

Отиде си завинаги от нас един човек, всеотда-

ен анархист и другар. Неговата честност и доброта ще 

бъдат винаги най-красивият наш спомен за него.

П О К Л О Н  П Р Е Д  П А М Е Т Т А  М У !

Ф А БФФ АА ББ
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ДОКОГА?
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Адолф Хитлер

и Борис III, 

Берлин 1936

Йосиф Джугашвили

и Георги Димитров, 

Москва 1936

Райна Попгеоргиева
и знамето „Свобода или смърт“, 

Панагюрище 1876

Джордж Буш 
и Георги Първанов,

Истанбул 2004


