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в Гърция

Непримиримите бунтари от 
70-те и 80-те години дават път 
на едно още по-агресивно и рево-
люционно настроено поколение.

Как посрещнахме 

Путин

Посрещането на олигарха от „ан-
типутинската” българска опози-
ция беше по-тъжно и от факта на 
неговото пристигане.

Ноам Чомски: 

въпроси за 

анархизма

Анархистките идеи са живи и 
точно те движат социалните 
промени.

Глад и дълг: 

масовите убийци

Всеки човек, който в началото на 
21 век умира от глад, фактически 
е убит и убийците са в банките и 
правителствата. 

Философията на 

Лев Толстой

Непоклатимата вяра на безвласт-
ника в нравствената сила на чо-
века да твори добро и да живее в 
мир и разбирателство.
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Управляващите обявиха на-
стоящата 2008 г. за „година 
на Русия в България”. Офици-
алният повод е 130-годишни-
ната от края на Руско-тур-
ската война от 1877-1878 г. 
Тази година започна на 17 яну-

ари с пристигането в Бълга-
рия на руския президент Пу-
тин и сключването на до-
говора за петролопровода 
„Южен поток”. В рекламната 
кампания се включиха явни-
те и тайни „путинисти” от 
всички власти: изпълнител-
ната, законодателната, съ-
дебната, четвъртата (на 
медиите), петата (на „биз-
неса”, парите и крадците) и 
шестата – „сива” (на ганг-
стерите от охранителни-
те, застрахователни и си-
кови групировки).

В този исторически пре-
глед на „годините на Русия в 
България” няма да се връщам 
към 1878 – годината, в коя-
то „освобождението на Бъл-
гария от турско робство” 
бе осъществено като стра-
ничен резултат от експан-
зията на самодържавния 
руски империализъм в посо-
ка на „топлите морета” и 
Цариград. Само ще напом-
ня, че Левски и Ботев, чиито 
портрети и сега висят по 
кабинетите на българските 
властници и патентовани 

патриоти, бяха категорич-
но против всякакви външ-
ни „освобождения” и най-
вече срещу това от крепо-
стническа Русия на абсо-
лютните монарси, чиито 
най-светли умове я нарича-
ха „тюрма на народите”!

Апостолът казваше „Кой-
то ни освободи, той ще ни 
зароби!”. А мнението на Бо-
тев за „освободителната 
мисия на Русия” беше най-яр-
ко изрезено чрез редовно по-
местваните във вестници-
те „Тъпан” и „Будилник” кари-

катури на Хенрик Дембиц-
ки (15.08.1830-23.01.1906), 
полски анархист-бакунист 
и емигрант в Румъния след 
зверски смазаното от ру-
ската армия (под команд-
ването на нашия „освобо-
дител” – кървавия генерал-
фелдмаршал Йосиф В. Гурко) 
въстание на полския народ 
от 1863 г. С неговите заб-
равени и забранени карика-
тури си струва редовно да 
освежаваме историческата 
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РАБОТНИЧЕСКИТЕ БОРБИ ПО СВЕТА

Нови окупирани 
фабрики в Сърбия
„Не заслужавам такова от-
ношение от фирмата. Тези, 
които я управляваха, да но-
сят това на съвестта си!

На моите деца: баща ви 
ви обича много!

Драган”
Един работник се самоу-

бива. Той повярва в лъжите 
на управата и не участва в 
протестите. Неговите ко-
леги закачат писмото му на 
машината, на която е рабо-
тил.

Капитализмът убива по 
различни начини. И отсам, 
и оттатък границата. Чес-
то нямаме дори свободата 
да избираме. А враговете са 
в банките и министерства-
та.

Приватизацията на зре-
нянинския завод за мотриси 
Шинвоз започва през 1990 
година по тогавашния Закон 
за обществения капитал. 
Към 1993 година, когато 
приватизационните сдел-
ки са преустановени поради 
хиперинфлацията, работни-
ците в Шинвоз придобиват 
14% дял от компанията.

През 2004 година прива-
тизацията започва отново 
по новия Закон за приватиза-

цията. Работниците и пен-
сионерите от Шинвоз полу-
чават 30% от компанията, 
а държавата продава оста-
налите 56% на Небойша Ив-
кович, който лично присъст-
ва на търга. По това вре-
ме в Шинвоз работят около 
870 души.

Според споразумението с 
Агенцията по приватизация, 
Ивкович е задължен да инве-
стира в Шинвоз, за да запази 
собствеността върху при-
добития дял. Ивкович демон-
стрира „изпълнение” на това 
договорно задължение през 
2005 година, като предста-
вя пет бракувани парни ло-
комотива, закупени за вто-
рични суровини, за инвести-
ция в основното производ-
ство на Шинвоз, което му 
осигурява 76% от акциите. 
Работниците информират 
Агенцията по приватизация 
за същността на „инвести-
цията” и искат контрол по 
изпълнението на задължени-
ята, свързани с приватиза-
цията. Агенцията изпраща 
няколко „разследващи орга-
ни” в Шинвоз през следващи-
те две години, но техните 
доклади неизменно сочат, 

че процедурата по привати-
зация върви според споразу-
мението.

През лятото на 2006 го-
дина за пръв път работни-
ците в Шинвоз излизат на 
стачка заради неизплатени 
заплати. С намесата на фи-
нансовото министерство 
стачката е прекратена след 
две седмици, но скоро ста-
ва ясно, че мажоритарният 
собственик няма никакви на-
мерения да изпълни изисква-
нията на стачниците.

Веднага след като него-
вите задължения по дого-
вор да поддържа постоянно 
ниво на производство изти-

В ПОЛИЦЕЙСКАТА ДЪРЖАВА

Суходол не 
се предава
Природозащитниците също 

Суходол иска автономия

На 20 януари (неделя) от 
11:30 часа в софийския квар-
тал Суходол, при засиле-
но полицейско присъствие, 
се проведе поредният про-
тест срещу отварянето на 
сметището. Поради студе-
ното време проявята се пре-
несе в местното читалище, 
чийто салон беше изпълнен 
с повече от 100 души – жи-
тели на Суходол, журнали-
сти, представители на ня-
колко организации подкрепя-
щи квартала в неравната 
му борба с мафията, сред ко-
ито за пореден път и група 
от софийската организация 
на ФАБ.

Суходолци заявиха, че не 
са се уплашили, няма да сп-

рат протестите и ще съ-
дят българската държава в 
международни съдилища. Оп-
лакаха се от манипулациите 
на медиите и декларираха, 
че ще се борят да се  отде-
лят  в самостоятелна общи-
на.

„Рила виси на косъм”

250-милиона годишната ис-
тория на най-старата пла-
нина на Балканите е към 
своя край според природоза-
щитниците.

Суходол иска автономия
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Анархизмът в Гърция
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Гръцкото анархистко дви-
жение започва да се развива 
интензивно по време на дик-
татурата на гръцката во-
енна хунта, която управля-
ва от 1967 до 1974 година. 
През 1973 г. първите гръц-
ки анархисти след Втората 
световна война са сред глав-
ните действащи лица в сту-
дентското движение про-
тив хунтата. Анархистко-
то движение реално започва 
през този период и затова 
носи и своите отрицателни 
и положителни страни. Гръц-
ките анархисти, след съби-
тията от май 1968 г. във 
Франция, както и италиан-
ското автономистко дви-
жение опонират на анархо-
синдикализма, като отстоя-
ват идеята за пряка класова 
война, изразена в улични бое-
ве с полицията. По това вре-
ме те са повлияни от класи-
ческия анархизъм на Бакунин 
и Кропоткин от една стра-
на, но и от идеите на Ситуа-
ционисткия интернационал 
и автономисткия (антийе-
рархичен) марксизъм от дру-
га.

Гръцкото анархистко и ав-
тономистко движение ста-
ва истински силно в края на 
70-те години на 20 век, ко-
гато много хора от край-
нолевите партии (които са 
доста силни след падането 
на хунтата) напускат свои-
те политически партии или 
групи, разочаровани от ав-
торитарността и центра-
лизма в тях, и намират себе 
си в безвластническите ав-
тономистки и анархистки 
организации.

Анархистите в Гърция из-
бягват често да се наричат 
анархо-комунисти, за да не 
ги бъркат с Гръцката кому-
нистическа партия, която 
от край време е явен и чес-
то жесток враг на безвлас-
тниците. Пример за това е 
анархисткото издателство 
„Διεθνείς Βιβλιοθήκη” („Между-
народна библиотека”), кое-
то съществува от 1972 г. 
(още преди падането на хун-
тата), което публикува раз-
лични чужди книги и списа-
ния. В преводите на различ-
ните материали думата „ко-
мунизъм” винаги се заменя с 
„антиавторитаризъм”. Това 
е доста лошо решение, за-
щото например организация 
като „Комунистическо дви-
жение” никога не е била ко-
мунистическа и още по-мал-
ко пък анархистка или либер-
тарна.

През ноември 1973 г. гру-
па анархисти взема участие 
в народното въстание и оку-
пирането на Политехниче-
ското училище в Атина, при 
което хунтата разстрелва 
мнозина студенти.

От 1974 г., когато пада 
военната диктатура, анар-
хистките групи се появяват 
отново, но без да има ясно-

та за конкретните тенден-
ции, като преобладава смес 
от идеи и практики, повли-
яни от ситуационистите, 
събитията от 1968 г. във 
Франция, контракултур-
ните движения от края на 
60-те години и идеи от поч-
ти всички исторически тен-
денции в анархизма.

Голямото мнозинство от 
ангажираните в анархист-
кото движение хора по това 
време са студенти и учени-
ци от гимназиите, както 
и малко на брой работни-
чески групи, като „Групата 
на анархистките съвети” и 
„Групата на анархосиндика-
листите”, които освен ня-
колко листовки, малки бро-
шури и ограничени акции, не 
оставят някаква традиция 
или перспектива.

Трябва да се отбележи 
също, че от падането на дик-
татурата до края на 70-те 
има много малко анархисти, 
които участват в опити-
те да се създаде автоном-
но (независимо от полити-
ческите партии) работни-
ческо движение чрез форми-
рането на базови съюзи във 
фабриките и няколкото ра-
ботнически стачки извън 
традициите на официални-
те профсъюзи. Гръцката ко-
мунистическа партия (ГКП) 
успява да унищожи тези ня-
колко опита, благодарение 
на своите силни структури 
в работническото движение 
по това време.

Това е причината за раз-
очарованието на първата 
вълна гръцки анархисти и 
мнозинството от тях на-
пускат движението посте-
пенно, когато по същото 
време е сформирано от ПА-
СОК и първото социалисти-
ческо правителство на Гър-
ция през 1980 година с под-
крепата на Комунистиче-
ската партия. С това се сла-

га практически край на „со-
циалната война” от 70-те 
години.

Нова вълна от млади анар-
хисти, много по–агресив-
ни и революционно настро-
ени от първото поколение, 
се появява в началото на 
80-те. Някои изследователи 
дори твърдят, че именно от 
това поколение анархисти 
по-късно някои влизат в раз-
лични неанархистки крайно-
леви терористични групи 
като например Революцион-
ната терористична органи-
зация „17 ноември”.

През годините 1982–1983 
има опит да бъде създадена 
анархистка федерация на ос-
новата на синтеза (обеди-
нение на различните анар-
хистки тенденции), но това 
остава по-скоро опит за 
критика на положението в 
страната, отколкото нещо 
практично с перспектива за 
бъдещето. Дотогава „Орга-
низационната платформа 
на всеобщия съюз на анар-
хистите” на Аршинов не е 
преведена на гръцки. Преве-
дена е единствено първата 
реакция на Енрико Малатес-
та относно тази програма. 
Преведена е и публикувана в 
първия брой на анархистко-

то списание „Μαύρος ήλιος” 
(„Черно слънце”) под името 
„Анархистка програма”.

През 80-те години са съз-
дадени няколко анархоко-
мунистически групи. Най-
известната от тях е „Гру-
па на анархокомунистите 
от Нова Смирна” – един от 
бедните квартали в южна 
Атина, населен с потомци 
на бежанци от Мала Азия), 
която работи заедно с анар-
хисткото издателство и 
книжарница „Ελεύθερος Τύπος” 
(„Свободна преса”) и други в 
издването на сипсанието 
„Анархос”. Тази група публику-
ва много листовки и участ-
ва в различни акции главно в 
своя собствен район и в цен-
трална Атина. Идеологиче-
ски те са ориентирани към 
анархисткия комунизъм на 
Пьотр Кропоткин и идеите 
на Мъри Букчин.

Списанието „Анархос” в 
своя втори брой също декла-
рира чиста анархокомунис-
тическа позиция. То издава 5 
броя между ноември 1983 и 
декември 1986 г.

През ноември 1987 г. ня-
кои от участниците в го-
респоменатото списание, 
заедно с членове на Групата 
на анархокомунистите от 
Нова Смирна, започват изда-
ването на бюлетин наречен 
„Εκτροπή” („Диверсия”) с под-
заглавие „За освобождаване 
на желанието. За анархоко-
мунистическа перспекти-
ва”. От този бюлетин оба-
че е публикуван само един 
брой.

През 1986 г. се появява 
още една група ”Анархоко-
мунистическа група на Ано 
Лиосия” – едно от крайно бе-
дните работнически пред-
градия в западна Атина. Фак-
тически групата се състои 
от трима братя, които ра-
ботят в строителството 
и са имали минали контакти 

или са били членове на Кому-
нистическата партия. Те ус-
пяват да публикуват малък 
ксерокопиран бюлетин наре-
чен „Αυτόνομη Δράση” (”Авто-
номно действие”) и по също-
то време публикува листов-
ки, плакати и други безвлас-
тнически материали. По-
късно те си сътрудничат с 
анархистките, но не и анар-
хокомунистически кръгове 
от други части на Атина и 
всички заедно публикуват 
„Автономно действие” като 
списание с повече читате-
ли. Те успяват да издадат 5 
броя в периода 1988–1991 г.

През годините анархист-
кото движение в Гърция (ко-
ето не е само анархокому-
нистическо, тъй като раз-
гледаните по-горе групи са 
само от това направление) 
като цяло се активизира. 
През 1985 и 1986 почти все-
ки ден се организират де-
монстрации и сблъсъци с по-
лицията. Старият бохемски 
квартал на Атина „Екзар-
хия” се превръща в център 
на анархистката дейност 
(такъв и до ден днешен) със 
своя специфична култура (за 
това ще пишем по-подробно 
в следващите броеве). През 
този период са убити анар-
хистите Михалис Калтезас 
(1970–1985, само на 15 годи-
ни) и Христос Цоцувис (? – 
1985) и техните убийства 
предизвикват яростни бун-
тове в Атина и Солун. След 
убийството на полицай в 
Солун и окупацията на Хими-
ческия университет в Ати-
на социалното напрежение 
в цялата страна отново из-
бухва, но същевременно се 
ожесточават и репресиите 
срещу анархистите. Въпре-
ки това анархисткото дви-
жение просъществува и про-
дължава да организира де-
монстрации с хиляди учас-
тници, най-вече в Атина. 
Своеобразен пик в дейност-
та на анархисткото движе-
ние през 80-те години е ата-
ката на хотел „Каравела”, 
където се провежда конфе-
ренция на крайнодесни евро-
пейски политически партии 
(между присъстващите е и 
Жан-Мари льо Пен) по време 
на анархистка демонстра-
ция, а също така и публично-
то изгаряне на гръцкия на-
ционален флаг в центъра на 
Атина, като израз на съпро-
тива срещу участието на 
националистически органи-
зации от Гърция в тази кон-
ференция.

С това дейността на не-
примиримото поколение 
гръцки анархисти от 80-те 
години започва постепенно 
да отшумява и дава път на 
нова вълна млади анархисти, 
които ясно заявяват свое-
то присъствие и цели пред 
обществеността през ля-
тото на 1991 г. в разгара на 
студентските и ученически 
бунтове. •

(следва)
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памет на отечествените 
лакеи на Москва всеки път, 
когато пристъпите на ру-
софилската им хистерия ги 
задавят в сополи и сълзи. Ко-
гато говоря за „хистерия”, 
нямам предвид психическия 
им статус. Русофилството 
на нашите слуги на Москва 
се обяснява с техните съв-
сем прозаични материални 
и политически интереси: те 
знаят, че никога не биха се 
озовали в креслата на влас-
тта, не биха се задържа-
ли там през 45-те години, 
нито биха имали сегашните 
богатства без „безкорист-
ната и братска помощ” на 
своите господари. Опасени-
ята на нашите национал- и 
социалреволюциионери на-
мериха своето потвържде-
ние веднага след края на „ос-
вободителната” руско-тур-
ска война. В първото прави-
телство присъстваха шес-
тима руски министъри, на-
чело с княз Дондуков-Корса-
ков, назначени от палача на 
полския народ и по съвмес-
тителство наш „цар Осво-
бодител” Александър II, чи-
ято сметка бе видяна от 
руските народоволци на 1 
март 1881 г. в Санкт Петер-
бург. А първото „народно съ-
брание” бъкаше от руски и 
турски мекерета и шпиони, 
сред които бяха такива ро-
долюбци като нотабилите 
хаджи Пенчович Ефенди, кой-
то подписа смъртната при-
съда на Васил Левски, подкре-
пяните от султана срещу 
Гърция (която се беше осво-
бодила вече от турско роб-
ство с въстанието си от 
1829 г.) цариградски „борци 
за църковна независимост” и 
други „истински патриоти”. 
От участта на „задунайская 
губерния” ни спасиха само 
противоположните импер-
ски интереси на останали-
те „велики сили”, които бяха 
в абсолютен разрез с въжде-
ленията на „Третия Рим”.

Няма да говоря за Източ-
ната Римска Империя – Ви-
зантия, за чието наслед-
ство руските самодръжци 
са предявявали апетитите 
си още от вермето на цар 
Иван IV Грозни (16 век). Хо-
рата от по-възрастното 
поколение, които са гледали 
соц реалистическата фреска 
на Айзенщайн за „Страшния 
цар”, чиято роля е поверена 
на „народния артист” Чер-
касов, едва ли са забравили 
бълнуванията му за „Третия 
Рим” – Москва („И Четвер-
тый Рим не будет!”), про-
изнасяни с апломб и маниа-
кален блясък в окото, кои-
то галеха ушите и очите 
на обитаващия покоите на 
своите царствени предше-
ственици Йосиф Джугашви-
ли, самоназовал се Сталин. 
Нито ще се ровя още по-на-
зад в тъмните времена на 
Средновековието (10 век), 

когато киевският княз Све-
тослав и византийският му 
колега император Йоан Ци-
мисхий със задружни усилия 
смазаха България, за да я оп-
лячкосат, в резултат на ко-
ето тя стана част от Им-
перията на ромеите за две 
столетия.

В няколко последователни 
статии ще се спра на най-
новото време (от 1944 до 
1989 г.), т. е. на епохата, ко-
гато нашите традиционни 
и „тройни освободители” на-
значиха в края на Втората 
световна империалистиче-
ска война своята „пета ко-
лона” БКП на власт в Бълга-
рия. Епоха, от която „памет-
ниците на братята освобо-
дители” не са единствените 
последствия и за чиято същ-
ност и днес българските ис-
торици и политици продъл-
жават да спорят. При това 
ще разгледам по-детайлно 
само един от аспектите на 
„богатите” взаимоотноше-
ния между „освободители” 
и „освободени”, по които из-
глежда между спорещите съ-
ществува пълен консенсус, 
защото никой, включително 
и най-яростните „опозицио-
нери”, не само че не поставя 
пред днешните обитатели 
на Кремъл, но дори не дръзва 
да пристъпи към изследване-
то му, камо ли да поиска да 
се разсекретят отнасящи-
те се до него партийни, дър-
жавни и полицейски архиви.

Това е въпросът за ико-
номическите и финансо-
ви взаимоотношения меж-
ду метрополията и „заду-
найската” колония. Разбира 
се подобна класификация на 
„връзките” между „братски 
страни” се нуждае от едно 
глобално изследване на по-

литически, междупартийни, 
търговско-финансови и про-
чее отношения на суборди-
нация между метрополията 
и колониите и (в частност 
СССР – България) в течение 
на близо половин век от края 
на Втората световна война 
до края на „Студената”, коя-
то завърши с краха на „Тре-
тия Рим”.

В тази встъпителна ста-
тия, като повторя още 
веднъж, че империализмът 
на Москва не започва и не 
свършва с „ерата на соци-
ализма” (съществувал е в 
царска, ще съществува и в 
„посткомунистическа” Ру-
сия, докато Социалната ре-
волюция не сложи край на 
всеки империализъм, вклю-
чая великоруския такъв), бих 
искал да обърна вниманието 
на читателите върху някои 
особености на „съветския” 
империализъм. Той се пораж-
да на основата на държав-
ния капитализъм, който от 
своя страна е създаден в Ру-
сия посредством извънико-
номическата принуда, уп-
ражнявана от болшевишка-
та диктатура. Последната 
е резултат от завземането 
на властта от РКП(б) с ок-
томврийския преврат през 
1917 г.

За разлика от „класиче-
ските” буржоазни револю-
ции (като холандската, ан-
глийската, френската и др.), 
Руската революция поради 
своята закъснялост се из-
вършва в друг международен 
контекст и при друго ниво 
на развитие на икономиче-
ските и социални отноше-
ния. Интересуващите се от 
този проблем мога да насо-
ча към моите статии: „За ха-
рактера на Руската револю-

ция”, „За Троцки, троцкизма 
и същността на СССР”, „По-
ложението, причините и ле-
чението на „болния човек” на 
Планетата”, „СССР: Рефор-
ма или Революция” и други, 
писани в емиграция между 
1974 и 1989 г. и преиздаде-
ни в сборника „Барутни (по)
мисли” (издателство „Шрап-
нел”, 2004 г.)

Тук само споменавам роля-
та на полицейско-милитари-
стичната държава при съз-
даването на руското дър-
жавнокапиталистическо об-
щество, чиято вътрешна 
политика на експлоатация 
и терор срещу руския проле-
тариат намери своето про-
дължение в милитаристич-
ната и завоевателна поли-
тика на диктатурата, коя-
то с помоща на същите во-
енно-полицейски методи и 
средства и на „петите ко-
лони”, представлявани от 
местните компартии от 
рода на БКП, създаде „Импе-
рията на доброто” с нейни-
те три периферии:

Първата периферия, за-
воювана още по времето на 
Ленин чрез въстановавяне 
на властта на Москва над 
бившите колонии на царска 
Русия, прекръстени в т. нар. 
съветски социалистически 
републики без Финландия, 
Полша и трите балтийски 
държавици Литва, Латвия и 
Естония, които бяха включе-
ни отново във Втората пе-
риферия, завоювана от Ста-
лин в резултат на импери-
алистическата Втора све-
товна война, която недоби-
тите руски империалисти 
продължават да величаят и 
до днес като „отечествена”, 
„антифашистка” и други по-
добни нелепости.

Към тази фаза от истори-
ята на Империята принад-
лежи и злополучното ґ раз-
ширение в Азия, вследствие 
на маоистката революция 
в Китай, с която всъщност 
започна упадъкът на „съвет-
ския” империализъм. Въпре-
ки „идеологическите” маски 
на Москва и Пекин, въоръже-
ните конфликти, които на 
моменти заплашваха да се 
превърнат в начало на нова 
световна война, и противо-
речията между двата „ком”-
мастодонта бяха империа-
листически. Проблемът за 
тези противоречия, антико-
лониалните въстания и от-
скубването от „братските” 
прегръдки на метрополията 
е отделна, голяма тема, на 
която заслужава да бъде пос-
ветено самостоятелно из-
следване.

Третата преиферия бе 
създадена като продълже-
ние на Империята в „задмор-
ските територии” в Латин-
ска Америка и Африка, по-
средством т. нар. нацио-
налноосвободителни рево-
люции, най-вече по времето 
на Брежнев. С изключение на 
Кастристката, която в на-
чалото беше подпомагана 
от САЩ, тези „революции” 
бяха въоръжавани и снабдя-
вани със „специалисти” от 
СССР и сателитите (коло-
ниите) му, а Афганистанска-
та беше резултат от оку-
пацията на страната, как-
то това ставаше при създа-
ването на Втората перифе-
рия.

Тези военни, политиче-
ски, икономически и финан-
сови отношения между Им-
перията и българската ко-
лония се представяха от 
българските слуги на Мос-
ква като „слънцето, въздуха 
и водата”, като „безкорист-
на и братска помощ”. Те и 
днес предизвикват ностал-
гични възпоминания и избли-
ци на рецидивизъм у поклон-
ниците на малкия полковник 
от КГБ, чието задниче вре-
менно е окупирало престо-
ла на руските самодръжци 
и техните болшевишки на-
следници.

Всъщност с имперския 
диктат и колониалния гра-
беж на Москва се обяснява 
до голяма степен изостава-
нето на България (от Фин-
ландия например). В следва-
щи статии с помощта на 
някои „свръхсекретни” дого-
вори и доклади, със статис-
тически данни и самопризна-
ния, с цифри и факти, с доку-
менти и аргументи ще дока-
жем тези твърдения. Заедно 
с това заявявам, че ако бъл-
гарският народ ни подкрепи, 
сме готови да накараме Пу-
тиновци, Станишевци, Пър-
вановци и техните западни 
„партньори” да си избършат 
задниците с всеки неравно-
правен икономически, поли-
тически и военен договор! •

Георги Константинов

КАРИКАТУРА №25 НА ХЕНРИК ДЕМБИЦКИ ОТ в. „Тъпан”, г. I, бр.15-16 от 13 януари 1870 г.

„Традиционната освободителка на народите” Русия е представена като „Старата сестра”, която е настъпила 

Полша с единия крак, с лявата си ръка е сграбила Малорусия (днешна Беларус) за косата, а с дясната си ръка е 

посегнала „милостиво” към България. На втори план вдясно един от царските жандарми налага с нагайката си един 

мужик – обичайно наказание за поданниците на императора: 25 удара с камшик. Отдолу, осмивайки „великата идея 

на славянофилите”, Дембицки е приложил стих на един от изтъкнатите им дейци Хомяков: „И чакат окованите 

братя/да чуят нявга твоя зов,/когато ти криле като обятия/ще простреш над слабите им глави.”
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Въпреки отвратително-
то време (минусови темпе-
ратури, снеговалеж, вятър) 
над 1000 души с тарамбуки, 
свирки, каски, челници, пла-
кати, транспаратни и дру-
ги подобни атрибути шес-
тваха по жълтите павета 
към президенството и по 
бул. „Витоша” до НДК. Има-
ше и кукери, хора въртящи 
огньове, много млади лица и 
настроение.

Прекрасно е, че толкова 
хора се събират, за да зая-
вят ясно, че не искат приро-
дата ни да бъде унищожена 
заради алчността на един 
малък кръг хора.

За съжаление така наре-
ченият „елит”, за който се 
предполага че трябва да слу-
ша нас и да изпълнява наши-
те искания (за което и му 
се плащат немалки запла-
ти) вече повече от половин 
година си затваря очите и 
ушите пред безобразията, 
които се вършат заради 
лични, партийни или корпо-
ративни интереси.

Както се казваше някъ-
де, „Земята не умира – нея я 
убиват и тези, които я уби-
ват, имат имена и адреси”. 
А един от тези хора, които 
убиват Земята се казва Ге-

орги Велчев (брат на бившия 
министър на финансите Ми-
лен Велчев), които стои зад 
огромната част от фирми-
те, които ще строят в Па-
ничище и на други места.

Въпреки многолюдната 
за българските стандарти 
проява възникват въпроси 
към организаторите и пове-
чето от хората, които по-
сещават техните прояви.

Първият от тях е:
Защо въпросните органи-

зации и хора не подкрепят 
практически борбата на хо-
рата от кв. Суходол срещу 
незаконното отваряне на 
сметището?

Отговорът на този въ-
прос се крие в следващия:

Защо въпросните органи-
зации организират проте-
сти, които подкрепят про-
екта на Европейския съюз 
„Натура 2000”, откъдето 
получават финансирането 
си? Протестите в защита 
на Рила са свързани с въпрос-
ния проект и внушават, че 
„Натура” е спасителят за 
нашата природа.

У обикновените хора въз-
никват много въпроси, кои-
то засега остават без от-
говор. Може би въпросните 
еко-организации не подкре-
пят практически протести-
те на суходолци, защото Су-
ходол не попада в европей-
ската „Натура 2000”! •

Индимедия и СМ

Рила виси на косъм
» » » продължава от страница 1
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„Софийска вода” на 

печалба

Още дълго време концеси-
онерът ще печели на гърба 
на софиянци. За тази годи-
на са предвидени 36 мили-
она лева, но само ако дър-
жавния регулатор се съ-
гласи кубик вода да стане 
1.20 лв.

Предвидено е през 2009 
година цената да е 1.33 лв. 
и постепенно да нарасне 
до 2,18 лв през 2013 годи-
на.

Както виждаме, рискът 
за дружеството е огро-
мен, защото софиянци из-
веднъж може да спрат да 
пият вода и потребление-
то да спадне. За този риск 
се предвиждат и съответ-
ните печалби. Качество-
то на водата не се проме-
ня, но за сметка на това, 
цените скачат. И малки-
те деца знаят, къде отива 
разликата. За цените ви-
новни няма - те просто си 
растат. •

Властта укрива доходи

За първи път Сметната 
палата доказа, че 195 ви-
сокопоставени полити-
ци и представители на 
местната и съдебната 
власт са укрили хонорари 
от участия в бордове, ли-
чен труд и като еднолични 
търговци. „Пропуските”, 
направени в декларациите 
по публичния регистър, са 
за почти 800 000 лв. Ви-
сшите управленци масово 
са пропуснали да деклари-
рат и доходи от продажба 
на имоти, покупка на коли 
и участия на съпругите си 
във фирми.

В черния списък са 19 
депутати, 14 замедст-
ник министри, 33 съдии, 
19 прокурори, 50 кметове, 
заместник кметове и дру-
ги. По закон декларации са 
длъжни да подадат 5857 
лица, но на практика са 
сверявани декларациите 
на над 10 000 души, тъй 
като е засичана информа-
ция и за семействата. •

„Кремиковци” на 

протест

Хиляди работници излязо-
ха на протестен митинг, 
организиран от синдика-
тите в завода, и настоя-
ваха за смяна на собстве-
ника с твърдението, че не 
получават редовно запла-
тите си, както и че не им 
се превеждат полагаеми-
те им се пари за работно 
облекло и храна. Друг гла-
вен аргумент е, че про-
грамата за „Жизнеспособ-
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ност” не се изпълнява и не 
се инвестират средства.

Към момента в „Креми-
ковци” заетите са 6 200. 
Протестиращи работни-
ци посочиха, че нищо не се 
прави за подобряване на 
условията на труд. В ком-
бината няма изобщо Служ-
ба по трудова медицина, а 
Службата по безопасност 
изобщо не си върши рабо-
тата, по мнението на ра-
ботниците. Те посочиха, 
че замервания на въздуха 
за запрашаване се правят 
само на входа на предприя-
тието, но не и вътре в це-
ховете и работните поме-
щения. 

Управата на комбина-
та застана срещу инте-
ресите на собственика, 
като поиска от него нови 
инвестиции. Като комби-
нираме това с интереси-
те на местните мутри 
представяни от Софийска 
община и с екологичните 
проблеми от комбината, 
сложността на ситуация-
та се увеличава. Най-засег-
натите – работниците в 
комбината и жителите на 
София – остават най-още-
тени както обикновено. •

Градският транспорт в 

София поскъпва 

В събота стана ясно, че 
Столичният общински съ-
вет ще увеличи с 3 лева це-
ната на карта за цялата 
градска мрежа – от 37 на 
40 лв. Обмислят се проме-
ни и за обхвата на имащи-
те право на преференциал-
ни карти за транспорта. 
Ще поскъпне и билетчето 
за градския транспорт, 
като то ще бъде минимум 
80 ст. , стана ясно още от 
семинара на Столичния об-
щински съвет. От месец 
март се предлага да бъдат 
въведени и билети с тало-
ни за 5 пътувания с цена 
от 3,25 лв.

ФАБ подготвя акции сре-
щу поредното ограбване 
на жителите на София. •

Задължителна религия 

от 1 до 7 клас

По темата беше организи-
рана кръгла маса с участи-
ето на просветния минис-
тър Вълчев, Комисията по 
правата на човека и веро-
изповеданията и Комисия-
та по образование и наука 
към НС.

Според предложението 
предметът религия тряб-
ва да е задължителен от 
1-ви до 7-ми и свободно из-
бираем от 8-ми до 12 клас.

От 1-ви до 4-ти клас ос-
новното съдържание да се 

РАБОТНИЧЕСКИТЕ БОРБИ ПО СВЕТА

Окупираните 
фабрики в Сърбия
чат през 2007 година, Ивко-
вич спира работата на Шин-
воз и започва да уволнява го-
леми групи работници под 
претенции за раздут щат. 
Работниците-съсобствени-
ци организират протести с 
искане за отмяна на прива-
тизационната сделка. Реак-
цията на Ивкович е да увол-
ни председателя на незави-
симия синдикат в Шинвоз 
Мита Лисица.

През ноември 2007 годи-
на Шинвоз обявява фалит. 
Основният кредитор е също 
компания, собственост на 
Небойша Ивкович. По това 
време там работят около 
470 работници, които губят 
работата си в същия ден.

На 28 декември 2007 годи-
на близо 400 работници-съ-
собственици на Шинвоз оку-
пират фабриката и настоя-
ват за отмяната на прива-
тизационната сделка и фа-
лита. 

Агенцията провежда ново 
разследване и открива, че 
Ивкович наистина не е ин-
вестирал в Шинвоз според 
изискванията на договора, 
но вместо да отмени дого-
вора, му дава 15 дни, за да из-
върши инвестицията.

Работниците-собствени-
ци на Шинвоз, заедно с тези 
от зренянинската фабрика 
BEK, която също е привати-
зирана и доведена до фалит, 
свикват обща среща в Син-
дикалната зала. Поканени 
са и представители на Ми-
нистерството на финанси-
те и Агенцията по привати-
зация. Работниците искат 
отмяна на приватизацията 
и фалита на двете предпри-
ятия. На срещата присъст-
ват гости от подобни дви-
жения по света – част от 
създателите на филма „The 
Take” („Завземането”) за оку-
пираните от работниците 
фабрики в Аржентина, хора 
от групата Freedom Fight 
(Борба за свобода), работни-
ци от местни фабрики със 
сходни проблеми.

Протестите се пренасят 
в Белград и приключват ве-
черта на 16 януари. Работ-
ниците от Шинвоз и BEK ча-
кат решението на Агенция-
та по приватизация и спят 
в залата на синдиката. През 
нощта на 15 срещу 16 януа-
ри работникът от Шинвоз 
Радислав Стоянов почива 
от сърдечен удар. Радислав 
е на 40 години и има 14-го-
дишна дъщеря. Неговата съ-
пруга е безработна.

На 16 януари работници-
те от Шинвоз отиват на 
среща с министъра на ико-
номиката Младян Динкич, 
който обещава, че минис-
терството ще поеме от-
говорността, ще даде слу-
чая „Шинвоз” на полицията и 
прокуратурата и ще осигу-
ри отмяната на приватиз-
ационната сделка. Той обе-
щава също, че ще притисне 
МВР да разследва фалита на 
BEK.

Работниците се връщат 
в Зренянин на 16 януари ве-
черта. След като погребват 
своя другар, те очакват ре-
шението на местния парла-
мент, който трябва да гла-
сува дали да подкрепи тех-
ните искания. •

По материали на 
Freedom Fight, Сърбия

» » » продължава от страница 1

Работниците пред 

„стратегическите” инвестиции на 

Небойша Ивкович
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разпространяваха листов-
ки, призоваващи хората да 
изразят неодобрение.

Опасенията на местни-
те хора са свързани с ри-
ска от замърсяване на ця-
лото Южно Черноморие.  •

Искат да отнемат 

победата за Странджа

Природозащитната общ-
ност в България е изправе-
на пред поредния опит на 
министерството да зао-
биколи закона или да без-
действа за опазването на 
Странджа.

В момента се обсъжда 
предложението за изме-
нение на Общия устрой-
ствен план на черномор-
ската община Царево, в ко-
ето са видни намеренията 
на местните власти да из-
ключат 6200 декара защи-
тени територии от парк 
„Странджа”, за да се даде 
зелена светлина за строи-
телство.

Освен това се легали-
зира строежът на вакан-
ционното селище „Златна 
перла”, спрян миналата го-
дина от съда. •

Стачка на докерите в 

Гърция

Пристанищните работни-
ци и докерите в Гърция ор-
ганизираха 48-часова стач-
ка като протест срещу 
плановете на правител-
ството да приватизира 
най-големите пристанища 
в Гърция.

Стачката е бъде обща 
за профсъюзите в Пирея и 
Солун. Митинг се проведе 
в Солун, като от профсъ-
юзите призовават прави-
телството да не допусне 
насилие над протестира-
щите.

Предишната седми-
ца специалните части из-
ползват сълзотворен газ 
срещу 500 протестиращи 
докери. •

Израел продължава 

с колективното 

наказание в Газа

Правителството на пре-
миера Ехуд Олмерт реши 
да продължи блокадата 
на ивицата Газа, предаде 
АФП, цитирайки правител-
ствен представител.

За причина се изтъква 
зачестилият обстрел на 
ракети „Касам” към град 
Сдерот, разположен в за-
падната част на пустиня-
та Негев, който в четвър-
тък взе поредната си ци-
вилна жертва. Това се въз-
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формира от темите за 
морала от гледна точка 
на религията чрез прит-
чи, приказки, сказания, а от 
5-ти до 7-ми основното 
съдържание да е насочено 
към усвояване на истори-
чески и културни знания за 
религиите (история на ре-
лигиите, храмова култура, 
свещени места и свещени 
личности).

От 8-ми до 12 клас, кога-
то предметът е свободно 
избираем вече да се изуча-
ват по-задълбочено исто-
рия, антропология и свеще-
ни текстове, гласи концеп-
цията.

Нямаме за цел да учим на 
религия, а да даваме знания 
за религията, поясни Бака-
лов. •

Млекопроизводителите 

се споразумяха с 

правителството

За две седмици млеко-
производителите прекра-
тяват стачните дейст-
вия. Това е резултатът 
от постигнатите дого-
ворености между предсе-
дателят на Асоциацията 
на млекопроизводителите 
Димитър Зоров и премие-
ра Сергей Станишев.

Зоров определи среща-
та като ползотворна и 
каза, че почти всички иска-
ния на бранша са удовлет-
ворени.

Той конкретизира, че е 
поискано решение за изпла-
щане на сумата от около 
60-70 милона лева за мля-
кото, като това да стане 
чрез целогодишна субсидия 
по 20 стотинки за литър 
мляко – краве и козе и по 25 
стотинки за литър овче и 
биволско мляко.

Субсидията стартира 
от 1 януари и премиерът 
е изразил уверения, че ще 
бъдат намерени средства 
от държавния бюджет, 
разбира се, след „зелена 
светлина” от Европейска-
та комисия за месеците 
след март до края на годи-
ната. •

Бургазлии 

протестираха срещу 

петролопровода

Протестен митинг и 
шествие под надслов „Не 
на петролопровода” се про-
ведоха против проекта 
„Бургас-Александруполис”.

Инициативата е част 
от информационната кам-
пания за предстоящия ре-
ферендум на 17 февруари, 
на който бургазлии тряб-
ва да гласуват за или про-
тив строителството му. 
По време на протеста се » » » продължава на страница 8

Посрещнахме Путин

Протестите срещу Путин 
бяха пълна скръб. Вечерта 
на 17 януари атмосферата 
на Орлов мост беше твърде 
унила. Господин Путин едва 
ли е разбрал, че има някой да 
протестира срещу него. 

В петък еколозите и не-
правителствените орга-
низации, които бяха взели 
разрешението за проявата, 
останаха неприятно изне-
надани, когато очакваните 
от тях еколози от Бургас, 
се оказаха пет рейса атака-
джии, лумпени и професио-
нални клакьори. На сцената 
на НДК се качиха Сидеров, 
Валери Симеонов, Цветан 
Цветанов от ГЕРБ, Малинов 

от ДСБ, някакъв седесар, Яне 
Янев и др. Започна се безоб-
разно дрънкане на глупос-
ти под ентусиазирания рев 
на агитката от Бургас, ко-
ято скандираше имената 
на всички горенаредени пар-
тии, най-вече на Атака и 
даже си разменяха партий-
ните знамена – по едно вре-
ме един пиян старец със зна-
ме на ГЕРБ крещеше „Атака-
а-а-а”, което трябва да гово-
ри за една добре подготве-
на байганьовска политиче-
ска проява. Тези, които бяха 
дошли за шествие против 
Путин, се дръпнаха настра-
на, извикаха веднъж „Червени 
боклуци” по адрес на остана-

лите и се опитаха да тръг-
нат като шествие надолу 
по Витошка. Междувремен-
но телевизия СКАТ си напра-
ви активното мероприятие 
пред НДК. •

Посещението на Путин в 

“Нюзуик”

“Ние не сме никакви славя-
ни. Всичко това са пансла-
вистки маски на руската 
експанзия”, заяви за “Нюзуик” 
литераторът Мартин Геор-
гиев, протестиращ на ули-
цата против приятелство-
то с Путин. 

“Русия е заплаха за Бълга-
рия”, обясни Костов за “Нюзу-
ик” своята тревога относно 
сближаването с Москва.

“На българите много им 
провървя, че те имат толко-
ва много общо с Русия”, казва 
царят за “Нюзуик”.

Прозападната политика 
направо мирише от подбра-
ните изказвания. На тези, 
които де-факто организира-
ха жалките протести – без-
зъбите еколози и мутрите 
на Атака – изобщо не е даде-
на думата. Изводът се нала-
га от само себе си: ако иска-
те обективна информация 
за случващото се у нас, не 
четете “Нюзуик”. •

ФАБ
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Бойко и боклука
На 1 февруари 2008 г. Бойко 
Борисов беше в Брюксел на 
семинар за ролята на градо-
вете в областта на енерге-
тиката. В крайна сметка ев-
рофондовете ще отпуснат 
130 милиона евро за постро-
яването на завод за прера-
ботка на боклука до чети-
ри години. През това време 
ще се изхарчат други пари 
за построяването на сепа-
риращи инсталации в Сухо-
дол и Требич, уж за да се по-
берат отпадъците за тези 
четири години. 

Кратка справка: преди две 
години един завод за прера-
ботка на отпадъци струва-
ше 30 милиона лева. (или око-
ло 15 милиона евро). Инте-
ресно, къде ще отидат ос-
таналите 115 милиона евро, 
които ще отпуснат фондо-
вете?

Дали сметищата наисти-
на ще издържат още четири 
години, било то и със сепари-
раща инсталация – смети-
щето в Суходол, например, 
е с размер 300 000 кв. м., а 
към края на декември отче-
тените извозени бали бяха 
320 000 тона. Сметището е 
създадено през 1956 година, 
когато населението на сто-
лицата е било около 300 000 
души, а в момента то е бли-
зо 2 милиона. Очевидно е, че 
капацитетът му е крайно 
недостатъчен и миязмата 
няма накъде другаде да пъл-
зи освен навън към жилища-
та на суходолци или надолу 

към водоносния пласт под 
пръскащото се по шевове-
те бунище.

Проблемът с постоянно 
прииждащите нови боклуци 
обаче не е само проблем на 
софийската екология, но и на 
софийското местно самоу-
правление. След четири го-
дини Борисов няма да е вече 
кмет на София, проблемът 
с боклука ще бъде прехвър-
лен на следващия кмет – съ-
ответно ще продължава да 
виси и да не се прави нищо 
особено по въпроса. Между-
временно, който каквото 
може ще открадне и завод 
все още няма да има – бали-
рането, извозването и скла-
дирането на отпадъци е пре-
калено доходоносно за опре-
делени хора и от окончател-
ното разрешение на пробле-
ма тях би ги заболяло прека-
лено много. 

Институтът по изобре-
тения и рационализации за 
отдавна препълнени общин-
ски сметища към Федераци-
ята на анархистите в Бълга-
рия излиза със свое предло-
жение – вместо да се строи 
завод за преработка на от-
падъците, нека боклукът 
просто да се изсипва в джо-
бовете на общинарите, де-
путатите, министрите, съ-
диите и ченгетета, които 
висят и без друго в Суходол. 
Техният капацитет отдав-
на е доказал своята неизчер-
паемост.  •

А & А

Задраскаха 
свастиките 
в Пловдив
В края на месец декември 
миналата година неизвест-
ни лица са задраскали го-
ляма част от свастики-
те в Пловдив. На 19 декем-
ври градът под тепетата 
осъм на с антифашистки ло-
зунги и задраскани пречупе-
ни и келтски кръстове. “Фа-
шизмът не е мнение, а прес-
тъпление” гласи един от но-
вите надписи на блок край 
Сточна гара. 

По-късно пловдивският 
вестник “Марица” пусна пис-
мо от читател, който под-
крепя инициативата: 

“Аз съм таксиметров шо-
фьор и напоследък наблюда-
вам много нови фашистки 
знаци по стените. Сутрин-
та приятно се изненадах 
като видях, че някой се е по-
грижил за тях”, обяснява Си-
меон Георгиев. 

От последния мач меж-
ду Локомотив Пловдив и 
ЦСКА са надраскани много 
нови свастики в района на 
Централна и Сточна гара 
и стадион “Лаута”. На ло-
зунгите “Турци вън” антифа-
шистите отвръщат с “Без 
граници!”. Надписът “Смърт 
за ДПС” обаче не е докос-
нат. Със задраскването на 
свастиките по стените не 
може да се спре лумпенизи-
раният фашизъм, но поне 
ще направите града си по-
красив и приветлив. •

ФАБ Пловдив
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Чомски: Всъщност никой 
от нас не би искал да живее 
като ловец или берач. Има 
твърде много неща, които 
съвременният живот пред-
лага за самото оцеляване, 
така че целта на тези хора 
представлява най-жестоки-
ят масов геноцид в истори-
ята на човечеството. Човек 
трябва да се замисля за ня-
кои неща, иначе просто не е 
сериозно.

Пейтман: Много хора те 
познават от твоя предго-
вор към книгата на Даниел 
Герен „Анархизмът”. Очевид-
но Герен е имал голямо же-
лание да обедини най-добри-
те според него елементи 
от анархизма и най-добри-
те елементи от социализма 
в онова, което нарича „без-
властен социализъм”. Смя-
таш ли, че тези две поня-
тия – „анархизъм” и „безвлас-
тен социализъм” са синони-
ми, или има съществени раз-
лики между тях?

Чомски: Не бих могъл да 
кажа, защото в политиче-
ската реч няма добре дефи-
нирани понятия. Което и по-
нятие да вземеш – „държа-
ва”, „капитализъм”, „търго-
вия” – това са много общи 
понятия. Няма смисъл да се 
опитваш да дефинираш точ-
но неща, ако нямаш опреде-
лена тълкувателна теория. 
Иначе определено ми харес-
ва това, което той се оп-
итва да направи, и наисти-
на човек, ако се вгледа вни-
мателно, може да намери 
много сходства между анар-
хизма и социализма – в анти-

държавните, антиавангар-
дистки леви елементи на со-
циалистическото движение, 
на марксисткото движение 
дори, при хора като Антон 
Панекук, и онези елементи 
от анархисткото движение 
като анархосиндикализма 
например. Много е трудно 
да се намери разлика между 
работническите съвети на 
Панекук, да речем, и анархо-
синдикалистката организа-
ция на обществото, макар и 
да има дребни разминавания, 
но те са не по-сериозни от 
неизбежните различия меж-
ду хора, които работят за-
едно и имат другарски от-
ношения. Така че, да, това е 
смислено съчетаване. Мно-
го по-рязка е разликата меж-
ду всички тези движения и 
различните форми на тота-
литаризъм – болшевизъм, 
корпоративен капитализъм 
и пр. Там има наистина явна 
пропаст. Тоталитаризмът 
е от едната страна, а сво-
бодните общества са от 
другата. Сериозни прилики 
има дори между това съче-
тание безвластен социали-
зъм-анархизъм и такива съв-
сем традиционни мислители 
като Джон Дюи, например. 
Той смята, че ако не премах-
нем онова, което той нари-
ча „промишлен феодализъм” 
и не го заменим с „промиш-
лена демокрация” – което на 
практика означава работни-
ческо самоуправление, – ця-
лата формална демократич-
на система няма кой знае 
какъв смисъл. А у Дюи няма 
нищо радикално – типичен 
американец, типичен като 
ябълков пай.

Пейтман: По това, което 
съм чел от теб, ти си дос-
та силно повлиян от автори 
като Панекук и други от ля-
вата комунистическа жил-
ка. Да смятам ли, че не виж-
даш опасност в това работ-
ническите съвети и органи-
зации от този тип да дове-
дат до нова форма на тота-
литаризъм?

Чомски: Напротив, има 
много сериозна опасност. 
Същата опасност има обаче 
и при икономиката на учас-
тието – тя също може да 
доведе до тоталитаризъм. 
Всеки от нас е ходил на съ-
брания в движенията и сме 
наясно с динамиката там. 
Независимо дали монти-
раш светофар на ъгъла, или 
организираш антивоенно 
движение, има събиране на 
хора, а всеки човек има раз-
личен праг на поносимост 
към отегчителни дейности. 
Има хора, които много рано 
окапват и аз съм един от 
тях. Други хора обаче имат 
вътрешна потребност да 
контролират. Затова и има 
съвсем естествена динами-
ка, при която най-безвлас-
тническите, свободни, ос-
новани на взаимопомощта 
структури могат да се пре-
върнат в авторитарни само 
поради това, че едни хора 
остават и поемат голяма 
част от контрола и вземат 
голяма част от решенията, 
а други си имат друга рабо-
та и се занимават с други 
неща. Да, винаги има такава 
опасност и ние сме съвсем 
наясно с нея от опита, кой-
то имаме в приятелските 
групи, групите по интереси 
и т. н. Така че винаги има и 
ще има проблеми, които ще 
трябва се решават, и прос-
то няма вълшебна формула, 
с която те да бъдат предо-
твратени.

Пейтман: В тази връз-
ка какво мислиш за ролята 
на класата за промяната на 
анархизма? Днес в Америка 
има движение в анархизма, 
което счита, че класите са 
нещо отминало и изобщо не 
бива да бъдат фокус на про-
мяната.

Чомски: Да се върнем при 
твоите миньори. Там хора-
та нямат никакви труднос-
ти при определянето на кла-
сите. Всички са наясно кои 
са шефовете и кои не са, кой 
дава заповедите и кой ги из-
пълнява, къде е концентри-
ран капиталът и къде не е. 
Това са класови различия. 
Има места, на които можеш 
да кажеш, че не ги забеляз-
ваш, но ако влезеш в реалния 
свят, в който хората живе-
ят и работят, изобщо няма 
да ти бъде трудно да видиш 
класовите различия, които 
са много сериозни. Има ог-
ромна разлика между това 
да даваш нареждания и това 
да ги изпълняваш. Дори ако е 
вярно това, че онзи, който 

дава нарежданията, ги полу-
чава от някой друг – това е 
просто същността на то-
талитарното общество: 
човекът най-горе никога не 
нарежда директно на чове-
ка най-долу. По цялата тран-
смисия на предаването на 
заповедите има различни 
нива на административен 
контрол, на взимане на ре-
шения, които създават раз-
лични фундаментални класо-
ви различия. В крайна смет-
ка остават огромен брой 
хора, които или трябва да 
изпълняват заповедите, или 
да умрат от глад. 

Класови проблеми изник-
ват във всеки един момент. 
Да вземем един от най-сери-
озните въпроси днес – изна-
сянето на работните мес-
та при евтината работ-
на ръка. Как трябва да се 
отнасят хората към него? 
Тук има сблъсък на ценнос-
ти. Първо, изнасянето на 
работни места не е външ-
но явление, а напълно присъ-
що и вътрешно за тотали-
тарните институции. Ако 
Дженерал Моторс изнася 
работни места, това е във 
фирма, която е под контро-
ла на Дженерал Моторс, но 
която поради своето мес-
тоположение не спазва тру-
довото законодателство, 
екологичното законодател-
ство и затова осигурява ев-
тини заготовки за следва-
щия етап на производство-
то. Това е нещо вътрешно 
присъщо на командно-адми-
нистративните икономики, 
то няма нищо общо със сво-
бодния пазар, макар и напъл-
но неправилно да се обявя-
ва за такова. Какво трябва 
да бъде нашето отношение 
към него? Ако тук един ра-
ботник бъде уволнен зато-
ва, че същата работа може 
да я свърши работник в Ин-
дия или Китай за 1/10 от це-
ната, трябва ли да сме „за”, 
или „против”? И точно тук 
е голямата заблуда, защото 
всички аргументи са подвеж-
дащи. Те ни карат да мислим 
в една наложена подвежда-
ща рамка и тя е, че команд-
но-административните ин-
ституции имат право да оп-
ределят нивата на заплаща-
не като нещо твърдо уста-
новено. В този ред на мисли 
можем сигурно да кажем, че 
един беден човек тук тряб-
ва да остане без работа, за 
да има работа друг по-бе-
ден човек някъде другаде. Но 
защо изобщо трябва да при-
емаме тази рамка? Има ред 
други начини за справяне с 
тези проблеми. Да речем, че 
хората като мен, които са 
заможни, в горните пет или 
три процента на скалата на 
доходите, просто се отка-
жат от лукса, плащат дос-
татъчно данъци – не говоря 
изобщо за Бил Гейтс, говоря 
за сравнително привилеги-
рованите – тогава бремето 

няма да се носи от бедните 
хора. Няма да има нужда да 
казваме на един беден човек, 
че е останал без работа, за-
щото друг по-беден е имал 
по-голяма нужда от нея, а на-
против – с простия отказ 
от безумните излишества, 
в които живеем, ще можем 
да дадем достатъчно сред-
ства на хората там, за да 
имат достатъчно капитал, 
за да развият сами своите 
икономики със собствени 
средства и тогава жизнени-
ят стандарт ще се повиши. 
Много по-удобно обаче е да 
кажеш, че тук бедните хора 
трябва да понасят бреме-
то, като приемеш рамката 
на командно-администра-
тивните икономики и това 
е лесният начин. Но е доста-
тъчно малко да се замислиш, 
за да видиш, че далеч не е 
единственият.

Този начин на мислене личи 
във всеки един наболял со-
циален проблем, с който се 
сблъскваме днес. Не би тряб-
вало да приемаме рамка на 
мислене, на господство, на 
нагласа, която позволява 
избор само от малък брой 
възможности и тези въз-
можности почти неизмен-
но да се изчерпват с въпро-
са как да се прехвърли бре-
мето върху бедните хора. 
Това също е класова борба. 
На който не му харесва ду-
мата „класа”, да я нарича как-
то иска, но това е класова 
борба. Дори за добрички хора 
като нас, които мислят, че е 
добре да помагаш на бедния 
работник в Китай, в конте-
кста на класовата борба 
това запазва нашите при-
вилегии, но прехвърля бреме-
то върху бедните хора у нас 
и това е от критично значе-
ние за цялата ни работа по 
изграждането на съзнание-
то у съвсем свестни хора, у 
наши близки приятели.

Пейтман: Един малко по-
мрачен въпрос. Смяташ ли, 
че все още е възможен ми-
рен преход към един по-сво-
боден и по-добър свят или с 
всяка година това става все 
по-малко вероятно?

Чомски: Никой не може да 
каже. Моята субективна пре-
ценка, на която не би тряб-
вало да се осланяте особе-
но, е, че възможностите за 
мирна промяна са значител-
но по-големи сега, отколко-
то в миналото. Причината 
за това е, че репресивният 
апарат на държавата и кор-
поративната власт е нама-
лен. Вече не можеш да смаз-
ваш стачки с бой, с мутри-
те на Пинкертън. Няма да 
ти се размине. Не можеш да 
пращаш полицията и нацио-
налната гвардия да извърш-
ват погроми срещу цели ра-
ботнически градчета като 
в Пенсилвания навремето. 
Сега това няма да мине. Тези 
неща имат значение. Водени 
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са борби, извоювани са по-
беди и насилието наистина 
намаля. Виж само колко ра-
ботници днес биват убити 
по време на стачни дейст-
вия? Едно време това беше 
ежедневие – то продължи до 
30-те години на миналия век 
и аз си спомням като дете 
как постоянно убиваха ра-
ботници по време на проте-
стите – било охраната на 
фабриката, било Пинкертън, 
било полицията. Това прес-
тана. Случва се от време на 
време, но промяната е сери-
озна.

Пейтман: Да, като четеш 
вестниците от времето на 
Ема Голдман, през 90-те го-
дини на 19 век всяка седмица 
във вестника има убит без-
именен работник.

Чомски: Аз си го спомням 
като дете. Детските ми 
спомени са полицаите, кои-
то се врязват в някаква де-
монстрация пред една тек-
стилна фабрика и пребиват 
всички наред. Сега не мисля, 
че ще им се размине и това е 
обща тенденция. Днес ми се 
струва, че е много по-труд-
но САЩ да наложат военна 
диктатура да речем в Бра-
зилия, отколкото беше пре-
ди 40 години. Много по-труд-
но е, да не кажа невъзможно, 
защото имаше достатъчно 
промени и хората вече няма 
да се примирят. Определени 
властови структури се раз-
паднаха. Реално погледнато, 
огромна част от властови-
те структури днес са сил-
но разклатени. Те преминаха 
от пряката принуда към ин-
доктринирането, контрола 
на нагласите и мисленето, 
което също е страшно – не 
е никак весело да гледаш как 
бомбардират децата ти с 
отвратителна телевизия, 
но е много по-различно от 
това да гледаш как полици-
ята им чупи главите или да 
знаеш, че има стаи за изте-
зания и други подобни. Всич-
ки тези промени означават, 
че има повече възможности 
за мирна промяна.

Пейтман: Но така съпро-
тивата не става ли по-слож-
на? Поне навремето, като 
излезе срещу тебе мутрата 
на Пинкертън…

Чомски: …Да, точно така, 
поне знаеш кой е твоят 
враг. Докато сега е друже-
любният ръководител в заг-
рижената фирма, който ви-
наги е на твоята страна и 
пр., и пр. Да, по-трудно е, но 
не е невъзможно. 

Преди няколко дни говорех 
пред една страхотна група 
млади синдикални активи-
сти в Харвард – с нея се за-
нимава един прекрасен чо-
век, Илейн Бернард. Тази про-
грама – да се приемат мла-
ди синдикални водачи в Хар-
вард – започва някъде през 
40-те години на 20 век като 

един вид корпоративно-ака-
демична реакция на сериоз-
ната и осезаема заплаха от 
значително радикализиране 
на синдикалните действия, 
което може да доведе стра-
ната до революция. Седящи-
те стачки по онова време 
бяха на крачка от мисълта 
за превземане на целия за-
вод. И това се разбираше и 
се знаеше. Тогава се реши, 
че тъй като вече не могат 
да ползват биячите на Пин-
кертън, полицията и тям по-
добни, трябва да се опитат 
да „облагородят” младите 
синдикални водачи, да ги ци-
вилизоват, да ги заведат в 
Харвард и да правят това, 
което Харвард може и прави 
със своите студенти – да 
ги учи как да водят култур-
на беседа, да бъдат класо-
во солидарни, да пият черве-
но вино, да избират правил-
ното поведение и нагласи – 
този род неща. Младежите 
в бизнес училищата правят 
точно това – те са много 
солидарни, знаят, че вършат 
едно и също нещо, всички са 
приятелчета и т. н. Така про-
дължи допреди около 10 го-
дини, когато Илейн Бернард 
пое програмата и за мно-
го кратко време я превърна 
в център за радикални син-
дикални действия и успя да 
го направи именно защото 
всички тези идеи бяха вече 
на косъм от повърхността. 
Пробиваш една малка дупчи-
ца в повърхността и те из-
бликват, защото всичко е 
толкова естествено и оче-
видно и въпреки мощните 
усилия то да бъде смазано, 
нещата днес стоят другоя-
че и така е по целия свят.

Не трябва да забравяме 
обаче, че движение има и 
в двете посоки. Наистина 
днес не можеш да смажеш 
един въстанал работниче-
ски град, както можеше пре-
ди 100 години. Но от друга 
страна днес духът, който 
караше града да въстане 

тогава, вече го няма. Зато-
ва връщането на това съз-
нание, на този дух, е мирна 
дейност, която е много по-
лесна от битката с нацио-
налната гвардия.

Пейтман: Беркман в сво-
ите писма от 20-те годи-
ни се пита защо повече хора 
не достигат до тази идея, 
която за него е толкова ес-
тествена и разумна – иде-
ята за взаимопомощта и 
солидарността. Той вижда 
болшевишката революция, 
вижда тоталитаризма и се 
пита защо анархизмът няма 
по-силно влияние върху об-
ществото. Това е преди 80 
години. Ема Голдман също 
смята, че единствено анар-
хизмът може да накара хора-
та да бъдат такива, какви-
то са, да проявяват истин-
ската си същност – нещо, 
което ние знаем или схваща-
ме инстинктивно, – но въ-
преки това той има толко-
ва малко влияние. Вярно ли е 
това?

Чомски: Не бих казал, 
че има малко влияние. Голя-
ма част от прогресивни-
те промени в обществото 
през последното столетие 
наистина не са анархисти-
чески – прогресивното да-
нъчно облагане не е анархис-
тическо, социалното оси-
гуряване не е анархистиче-
ско, но те отразяват нагла-
си и разбирания, които, ако 
направят само една крачка 
напред, ще представляват 
анархистическа ангажира-
ност. В основата им сто-
ят схващанията, че трябва 
да има солидарност, тряб-
ва да има взаимопомощ, чув-
ство на общност, възмож-
ности за творчество и пр., 
но след тези схващания се 
канализират, потискат, ви-
доизменят, за да не се стиг-
не до реално безвластие. Въ-
преки това тези възгледи са 
живи и точно те движат со-
циалните промени. Защо не 
са осъществени? Основна-

та причина е насилието. Ти 
спомена какво вижда Берк-
ман в Русия. Той влиза в жес-
тока тоталитарна държа-
ва. Допреди болшевишкото 
завземане на властта, пре-
врат, революция – както 
щат да го наричат – в цяла 
Русия има сериозни народ-
ни, безвластнически, дори 
анархистически инициати-
ви – от селския анархизъм 
в Украйна до работнически-
те съвети във фабриките. 
Всичко това е смазано със 
сила и то жестоко. Ленин и 
Троцки са тоталитарни екс-
тремисти. Те са убедени 
марксисти и тяхната тео-
рия е, че изостанала страна 
като Русия не може да влезе 
в социализма – защото така 
пише техният вожд – и за-
това трябва да я натикаме 
там насила в един етап на 
държавен капитализъм, след 
който в крайна сметка все 
нещо ще се получи. Те не ци-
тират вожда си точно и се 
налага да укриват дълги го-
дини от по-късните съчине-
ния на Маркс, които буквал-
но са забранени – например 
изследванията на селските 
общества в Русия, но как-
то и да е, това не е толкова 
важно. Тяхното схващане е, 
че трябва да се ползва сила 
и това не е никак лесно. Не 
е никак лесно да се унищожи 
движението на Махно, Крон-
щат, да се разбият съвети-
те – това далеч не е елемен-
тарна операция, но те успя-
ват да я извършат. Беркман 
става свидетел на това как 
една жестока тоталитарна 
държава се образува почти 
точно както анархистите 
предричат. Бакунин го пише 
едно към едно, дори Троцки 
по-късно казва какво ще ста-
не, Роза Люксембург и дру-
ги... Но това е тяхната вер-
сия, нашата версия е друга. 

Беркман пише по време-
то на „Червената заплаха” 
на Уилсън. Пред „Червената 
заплаха” на Уилсън днешни-

ят закон PATRIOT изглежда 
като детска игра. Уилсън и 
други уж прогресивно мисле-
щи властници извършват 
жестоки репресии и то не 
само срещу анархистите. 
Не само Ема Голдман е из-
хвърлена, ами хора, у които 
няма нищо крайно. Юджийн 
Дебс – синдикалният водач – 
е хвърлен в затвора прос-
то защото задава въпроси 
за това доколко е благород-
на войната на Уилсън и Уил-
сън не го амнистира, когато 
амнистира всички остана-
ли. Пълен абсурд. Насилието 
по времето на Уилсън смаз-
ва не само работническите 
движения, но и всяка неза-
висима мисъл. Едновремен-
но с насилието се разгръща 
и масова пропаганда – това 
е раждането на индустрия-
та „пъблик рилейшънс” – оп-
итът за контрол на нагласи-
те и убежденията. Наред с 
това има и дисциплиниращо 
въздействие върху самата 
организация на общество-
то. Да вземем студентите 
днес. Те са в много отноше-
ния по-свободни, отколкото 
студентите преди 60 годи-
ни – като нагласи, задълже-
ния и пр., – но в много отно-
шения са по-дисциплинира-
ни и това се дължи на сту-
дентските заеми. Трябва да 
си уредиш образованието, 
за да можеш да се отървеш 
от огромния дълг и това те 
дисциплинира.

Друг пример са последни-
те 20 години, белязани от 
глобализацията или неолибе-
рализма. Поразителна харак-
теристика на този период 
е налагането на дисципли-
на на мястото на свобод-
ния избор. Когато едно мла-
до семейство трябва да ра-
боти по 50 часа на седмица 
за едната прехрана, то няма 
време да мисли за безвласт-
ния социализъм. То трябва 
да мисли за децата – как ще 
ходя на работа, ако се разбо-
леят и пр., и пр. – и това са 
добре разработени методи 
за налагане на дисциплина. 
От друга страна опитът 
да бъдеш независим струва 
скъпо. Да речем, че се опи-
таш да организираш работ-
нически синдикат. Ако ти 
си организаторът, това ще 
ти струва скъпо. Може би 
работниците ще спечелят 
в крайна сметка, но ти оп-
ределено ще си платиш за 
това, че си организатор и 
цената не е само енергията 
и усилията, ами и съвсем ре-
ални наказания. Хората, ко-
ито едвам свързват двата 
края, си казват: „защо тряб-
ва да рискувам, все ще пре-
живея някак”. Това е основ-
ната причина, поради която 
естествените нагласи и ин-
стинкти не се проявяват. 
Но понякога и това става 
и тогава идва социалната 
промяна. •

Превод: А. Ванчев
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Анархистките схващания, че трябва да има 

солидарност, взаимопомощ, чувство на общ-

ност, възможности за творчество се кана-

лизират, потискат, видоизменят, за да не се 

стигне до реално безвластие. Въпреки това 

тези възгледи са живи и точно те движат 

социалните промени. Защо не са осъществе-

ни? Основната причина е насилието.
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приема като терористи-
чен акт, поради което мер-
ките на Израел към жите-
лите на Газа (а не към Ха-
мас, които са обвинени в 
това деяние) трябвало да 
бъдат сурови.

Да започнем отначало, 
като попитаме дали на-
род, намиращ се под воен-
на окупация може да бъде 
обвиняван в терористич-
ни действия, независимо 
кого обстрелва и с как-
во? Не, нали? Не, но според 
правителството на Ирза-
ел – да! Не само Хамас, но 
и всички жители на Газа са 
терористи, поради което 
няма нищо нередно в тях-
ната блокада. Преустано-
вен е транспортът на го-
риво, хуманитарни помо-
щи, както и придвижване-
то на хора. Преустановено 
е дори транспортирането 
на тежко болни, чието ле-
чение в болниците в Газа 
е недостатъчно. Това не е 
блокада. Това се нарича „ко-
лективно наказание”! •

Според Женевската кон-
венция колективното нака-
зание е престъпление. Но 
според израелското пра-
вителство в Женева не 
разбират нито от война, 
нито от престъпления. •

Германия настръхна 

срещу Nokia

Протестни акции послед-
ваха решението на Nokia 
да затвори своя завод в 
Германия.

Много граждани на 
страната с най-мощната 
икономика в Европа обяви-
ха, водени от профсъюзи-
те, бойкот на продукти-
те на финландския моби-
лен гигант. Nokia премест-
ва производството си в 
Румъния, в резултат на ко-
ето 2300 немци от завода 
в Бохум ще останат без 
работа.

Междувременно гер-
мански политици насто-
яха компанията да върне 
около $115 милиона, кои-
то са били инвестирани 
от немската икономика в 
завода на Nokia. Министъ-
рът на селското стопан-
ство отиде още по-далеч 
в гнева си, като заяви, че 
ще забрани употребата на 
Nokia телефони от служи-
телите в подопечното му 
ведомство.

Интересно ще бъде да 
видим статистики за по-
треблението на продукти-
те на Nokia в Германия. То-
гава ще разберем доколко 
подобни бойкоти, водени 
от продажни профсъюзи и 
политици, имат ефект. •

ЗАЩО НЕ СЪМ...

Гавра с Ботев
На 4 януари 2008 година по 
Канал 1 на БНТ в предаване-
то „Панорама” поетът Сте-
фан Цанев, коментирайки по-
редните си баснословни ис-
торически изгъзици за исто-
рията на българския народ, 
спонсорирани от мутро-
кратски издателства, с без-
очливо самодоволство из-
тъкна, че Христо Ботев си 
подал оставката като пред-
седател на БРЦК на 30 сеп-
тември 1875 г., защото бил 
обвинен (и то с основание!) 
от другите членове на коми-
тета, че присвоявал коми-
тетски парични средства 
за лични цели! Демек бил ко-
румпиран! Ето защо, за да 
реабилитира честта си в 
очите на българската рево-
люционна емиграция, когато 
избухва Априлското въста-
ние, той оглавил четата, ко-
ято завзема кораба ”Радец-
ки” и се прехвърля в поробе-
на България. Обаче, отчаян 
от безизходната ситуация, 
възникнала при сраженията 
с турския аскер (а най-вече 
непоносимо го убивали чиз-
мите!) Ботев изпаднал в ис-
терия и се самоубил, тоест 
застрелял се нещастникът!

Въобще Ботев, според 
Стефан Цанев, бил една неи-
моверно трагическа фигура 

в Българската история! Тази 
безумно злостна клевета 
разтръби от телевизионния 
екран духовният пигмей Ца-
нев, завършил драматургия 
в Московския киноинсти-
тут през 1965 г., дългогоди-
шен журналист във вестник 
„Народна младеж”, инструк-
тор към Окръжния комитет 
на ДКМС в Перник, редактор 
в Студията за игрални фил-
ми – София и главен драма-
тург в редица софийски теа-
три, а след 10 ноември 1989 
година хрантутник на бив-
шата болшевишкокомунис-
тическа партокрация, пре-
върнала се в плутомутро-
крация.

Впрочем Цанев е непопра-
вим плагиат, който в това 
отношение надминава не-
безизвестния националист 
Николай Хайтов. Така през 
1986 г. хасковският само-
деен писател Георги Сто-
янов (Строгов) предоста-
вя за мнение на режисьора 
Асен Шопов своя киносцена-
рий „Исус и Юда”. Без негово 
разрешение ръкописът е да-
ден на Стефан Цанев, който 
по  Строговия сценарий на-
писва и се прочува с пиеса-
та „Тайната вечеря на Дяко-
на Левски” – 1987 г. Да му е 
хаирлия на мекерето! 

ПРОБОТЕВСКО
Къде си Ботев да викнеш,
да викнеш, ча да запееш
твоята песен бунтовна,
та кураж и воля да влееш
в изтерзаната
 съвест народна?
Да чуят дори и глухите
как хайдуци – 
 болшевишка порода –
от джинс голташки 
 – с една риза –
лъготят и грабят народа
и днес всеки от тях 
 е на сгода
и мангизи милиони наниза!
Кой от тях не бе маркс-
 ленински известен,
а сега е капиталистически
 знатен,
пък сиромахът 
 пак е несвестен
и на майната си 
 нейде запратен.

2

Запей! Запей напук врагу,
напук мутрократи
  надути
затуй, че нямаш мило-драго
сред народ от лилипути!
Запей и за онез „юнаци”,
що мафии фамилни хранят
и метреси по бардаци
с бодигардовете бранят.

Запей за Михаил Бакунин –
бунтарят дързък, 
  легендарен,
който робите разбуни
за подвига им барикаден!
Запей за хъшове сърцати,
за Парижката комуна,
макар че анархизмът, 
  брате,
клеймят го като 
  мръсна дума.

3

А на драскачи-мекерета –
хрантутници на Божков, 
 Ганчев, Банев –
като оня дупедавец 
 Стефан Цанев,
що те гнусно оклевета –
най-достойната вендета
ще бъде както подобава –
всенародната забрава!
Но ти си безсмъртен 
 в народната памет
и напразно мутрите 
 храчат и мамят,
защото там горе, 
 насред Балкана,
де вятърът облаци 
 стръвно влече,
лежи юнакът 
 с лютата рана
и тя не зараства, 
 кръвта му тече,
а слънцето гневно 
 пече ли, пече!

МАКАР

ЪМ...ЗАЩО НЕ СЪ
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Глад и дълг: масови убийци
ВС ЕК И ,  КО Й ТО  Е  У М Р Я Л  ОТ  ГЛ А Д ,  Ф А К Т ИЧЕС К И  Е  У БИ Т
Смъртта на милиони хора 
от недояждане и глад е срам 
за началото на 21 век. Нищо 
не може да оправдае този 
срам и абсурд.

През 2004 година гладът 
е отнел живота на повече 
хора, отколкото войните, 
водени по това време.

Къде се намираме в бор-
бата против глада? Очевид-
но е, че губим тази борба. 
През 2001 година на всеки 7 
секунди умира от глад едно 
дете на възраст до 17 годи-
ни; днес на всеки 5 секунди 
едно дете, по-малко от 10 
години, умира от глад или 
от болест, причинена от съ-
щия този глад. През 2001 го-
дина 826 милиона хора стра-
дат от силно хронично не-
дояждане; днес те са почти 
900 милиона.

Гладът е пряко следствие 
от дълговете на страните 
от “третия”, бедния свят. 
Дългът пречи на тези стра-
ни да инвестират средства 
в развитие, в създаване на 
инфраструктури в земеде-
лието, транспорта и услу-
гите.

Гладът причинява тежки 
телесни страдания, безси-
лие, потиска амбициите и 
психическите способности, 

изключва от публична дей-
ност, предопределя несигур-
но бъдеще, загуба на иконо-
мическа независимост. От-
варя единствено път, во-
дещ към смърт.

В света, независимо от 
причините, умират годиш-
но около 62 милиона души; 
това прави 1% от човечест-
вото. През 2003 г. само от 
глад са загинали 36 милиона.

Всеки, умрял от глад, фак-
тически е убит. И убиецът 
е дългът.

FAO разделя глада на “ко-
нюнктурен” и “структу-
рен”. “Конюнктурният” глад 
е следствие на големия спад 
на икономиката в съответ-
ната страна. “Структурни-
ят” е причинен от неразви-
тието на страната.

Хроничното недояждане 
малко по малко изтощава 
човешкия организъм и той 
става податлив и на най-
малката инфекция. Но най-
страшните страдания, при-
чинени от недояждането, 
са мъката и примирението. 
Гладният човек непрекъсна-
то и безнадеждно се бори за 
своето достойнство. Гла-
дът причинява срам. Баща-
та не може да нахрани сво-
ето семейство. Майката 

стои с празни ръце пред пла-
чещото гладно дете.

За да прогонят дявола на 
своя срам, жертвите на хро-
ничния глад употребяват 
изрази като: “Гладът идва 
независимо от нас”, “Аз не 
мога да направя нищо срещу 
него”, “Аз не отговарям за 
своето положение”, “Не мога 
да се срамувам от парцали-
те, които нося, от сълзите 
на децата ми, от тялото 
си, което отслабна, от не-
възможността да попреча 
семейството ми да загива”. 
Много мъже и жени наричат 
глада “проклятие” (“Прокля-
тието чука на нашата вра-
та”). Смятат, че са жерт-
ва на агресия, чувстват се 
жертви на много силен про-
тивник. Почти всички запи-
тани – от всички възрасти 
и пол – имат нощни халюци-
нации, сънища, в които виж-
дат маси с бели покривки, 
отрупани с плодове, месо и 
баници. Тези сънища смек-
чават чувството на глад и 
болка.

Противопоставяйки се 
на едно общество, което го 
изключва и лишава от хра-
на, гладният човек заживя-
ва със своите фантазии. Те 
му връщат поне нереалното 

чувство на достойнство на 
свободен човек.

В страните от така на-
речения трети свят живе-
ят около 20% от човечест-
вото. Тяхното страдание се 
нарича Дълг. И практически 
цялата сума, с която разпо-
лага третият свят, се из-
разходва за плащането на 
дълга.

Народите от бедните 
страни се оказват работе-
щи за финансирането на бо-
гатите страни. Дългът фи-
нансира изключително уп-
равляващите в северните 
страни. И най-силното сред-
ство за господство на Севе-
ра над Юга е заплащането 
на дълга.

Течението на капитали-
те от Юг на Север преви-
ши всичките си дотогаваш-
ни нива през 2003 година: 
помощ та за развитие, коя-
то богатите индустриал-
ни страни даваха на страни-
те от третия свят, обхва-
на 122 страни, а сумата дос-
тигна 54 милиарда долара. 
През същата тази година 
тези бедни страни преведо-
ха на северните банки “Кос-
мократи” сумата от 436 
милиарда долара за изпла-

» » » продължава на страница 9
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Глад и дълг: масови убийци
щане на дълговете си. Тези 
страшни цифри по-красноре-
чиво от всякакъв коментар 
разкриват бруталността 
на днешния разбойнически 
планетарен ред.

За да подчиняват и екс-
плоатират народите, гос-
подарите вече не се нужда-
ят от картечници, бомби и 
танкове. Тяхната задача из-
пълнява дългът. Оковите, 
които кредиторите слагат 
на хората от бедните стра-
ни в Африка, Южна Азия, Ка-
рибите и Латинска Амери-
ка, са равнозначни на отказ 
от независимост. Епохата 
на икономическата зависи-
мост чисто и просто заме-
ня колониалната.

За изплащането на дълго-
вете се изразходва най-го-
ляма част от сумите, с кои-
то разполага задлъжнялата 
страна и после не ґ оста-
ват никакви средства за фи-
нансиране  на здравеопазва-
нето, училищата, социални 
те дейности, обществена 
тасигурност.

Когато страните ста-
нат неспособни да обслуж-
ват вече дълговете, каиши-
те се затягат все повече. 
Тогава кредиторите ста-
ват все по-агресивни. От 

Вашингтон пристигат аген-
ти на Международния валу-
тен фонд (МВФ). Те щател-
но оглеждат икономическо-
то състояние на страната 
длъжник и изготвят “letter 
of intent” – “писмо за намере-
нията”. Силно потисната-
та страна трябва да прие-
ме нови задължения, нов бю-
джет, в който да бъдат ор-
язани и без това нищожни-
те средства. От къде обаче 
може да се орязва? Със сигур-
ност не от бюджета на ар-
мията, агентурата и поли-
цията. Тези институции са 
нужни като гаранция за чуж-
дите инвеститори. Армия-
та, агентите и полицията 
винаги защитават алчните 
“Космократи” и техните пи-
онки от всяка заплаха, не-
зависимо откъде идва тя. 
МВФ никога не пипа данъчна-
та система.

Голяма част от страни те 
в южното полукълбо са отро-
вени от корупция. Минист-
ри, генерали и други големци 
в Мароко, Хондурас, Бангла-
деш, Камерун веднага след 
получаването на кредит от 
чуждестранни банки за сво-
ите страни присвояват го-
леми суми от тези пари и ги 
внасят в свои сметки в бан-
ките на Женева, Лондон или 
Ню Йорк.

МВФ не само админи-
стрира дълга с помощта на 
“писмата за намеренията”, 
плановете за структурни-
те обвързвания, рефинанси-
рането, финансовите мора-
ториуми и реконструциите: 
МВФ е също така гарант за 
печалбите на чуждите спе-
куланти. Човешките стра-
дания не влизат в сметки-
те, те не са обект на мак-
роикономически анализ; тъй 
като са неизмерима величи-
на, за МВФ те не съществу-
ват.

Опрощаването на дълга 
не само не е невъзможно: то 
ни най-малко не би застра-
шило световната банко-
ва система. Винаги когато 
някоя страна, съсипана от 
своя дълг, се оказва в без-
изходица, вестниците “Уол 
Стрийт Джърнъл” и “Файнен-
шъл Таймс” обявяват апока-
липсис, но не и съмнение в 
системата, причинила ка-
тастрофата.

Нека анализираме тази 
въображаема неизбежност. 
Днешните алчни неолибера-
ли се сблъскват с проблеми, 
непознати на техните пред-
шественици от 19-ти и пър-
вата половина на 20-ти век. 
По времето на колониално-
то управление расисткият 
аргумент фактически беше 
достатъчен. Но сега неща-
та се промениха. Комуника-
циите обхванаха целия свят. 
Те действат в реално вре-
ме. Чрез Интернет може да 
се получи неограничена ин-
формация. Телевизията, въ-
преки всичките ґ кусури, ни 
представя достатъчно кар-
тини от света. Какви са фа-
ктите:

Плащанията, направени 
през последните десет го-
дини от 122 страни от тре-
тия свят за изплащане на 
техния дълг към страните 
и банките на Запада, не над-
хвърлят 2% от брутния на-
ционален продукт на стра-
ните кредиторки.

Безусловното, едностран-
но и пълно опрощаване на 
външния дълг на бедните 
страни не би разрушило за-
падната икономика и не би 
предизвикало гибелта на 
банките кредитори. Опро-
щаването на целия дълг на 
третия свят няма практи-

чески да окаже никакво вли-
яние на икономиката и бла-
годенствието на западни-
те индустриални и богати 
страни. Богатите ще си ос-
танат богати, а бедните 
ще станат по-малко бедни.

Икономическото нераз-
витие ще обрече своите 
жертви на живот без надеж-
да, защото техният затвор 
ще бъде постоянен. Те ще се 
чувстват осъдени до края на 
дните си. Бягството ще им 
изглежда невъзможно: грама-
дите мизерия препречват 
пътя на всяка надежда за по-
свестен живот за самите 
тях и още повече за техни-
те деца. Тези, които Светов-
ната банка достойно нарича 
“безнадеждно бедни”, живеят 
с по-малко от един долар на 
ден. Днес те са над 1,8 мили-
арда души. Броят им непре-
къснато расте – увеличил се 
е със 100 милиона за послед-
ните десет години.

За да бъдат освободени 
хората, осъдени без вина със 
самото си раждане на този 
затвор, е необходимо бързо-
то и безусловно опрощаване 
на целия външен дълг на тех-
ните страни. •

Етел Завлатов
По данни на Жан Зиглер, 

“Империя на срама”
Превод Александър Наков
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Проблемът с матурите
За съжаление липсата на ка-
квато и да е загриженост 
за българското образование 
от страна на държавата е 
факт. Само хора, които на-
истина обичат работата си 
като учители (за съжаление 
те са на изчезване), са някак 
загрижени за бъдещето на 
младото поколение на Бъл-
гария. Правителството хич 
не го интересува и пример 
за това са срамните 4,2% в 
бюджета за образование. А 
може би целта е образовани-
ето да се унищожи, да оста-
нат в България прости хора, 
чиято единствена роля е да 
бъдат лесно манипулирани и 
използвани за благото на ня-
кой друг.

На дневен ред излезе въ-
просът за матурите на уче-
ниците, завършващи 12 клас. 
В цялата тази каша и упадък 
на образованието това е по-
редното „отбиване на номе-
ра”. Хората, които крепят 
образованието на крака, са 
все по-малко мотивирани да 
вършат работата си. Запла-
тите са ниски, учители на-
пускат работните си мес-
та. Мисля, че в тази обста-
новка цялата пародия с ма-
турите ще се окаже отно-
во един целенасочен провал. 
А има какво да се направи, 
освен неефективни нововъ-
ведения – да се наблегне на 
истинските проблеми: оси-
гуряване на достойно запла-
щане, което да поддържа и 

добрата мотивация за рабо-
та на учителите, и да при-
влича нови хора към учител-
ската професия.

Аз мисля, че матури тряб-
ва да присъстват и в наша-
та „образователна систе-
ма” и за това има достатъч-
но силни аргументи.

Няма добри и лоши учи-
лища. Има училища, в кои-
то мнозинството от деца-
та се опитват да научат 
нещо, има и такива, в кои-
то учителите се молят ня-
кой най-после да седне и да 
научи нещо. Oттук идва и 
разликата в оценяването. 
В училищата с по-малка мо-
тивация, за да се задържи 
намаляващият брой учени-
ци, се наблюдава симулира-
не на дейност. Например не 
се пишат много отсъствия 
(защото, ако започнат да се 
пишат, ще трябва някой да 
изхвърчи, следователно бю-
джетът на училището нама-
лява, а оттам и достатъч-
но унизителните запалти), 
оценките се завишават без-
причинно, за да има все пак 
някакво свидетелство, че 
в това училище се извърш-
ва успешно обучение, както 
и още куп други такива аб-
сурди. В училищата с по-го-
ляма мотивация на ученици-
те (така наречените „елит-
ни” училища) работата, коя-
то един „мотивиран” ученик 
трябва да свърши, за да по-
лучи дадена оценка, сравнена 

с работата на „немотивира-
ния”, е многократно по-голя-
ма. Получава се несправедли-
во приравняване на оценения 
труд, от което разбира се 
страдат „по-мотивирани-
те”.

Ясно е, че има неравен-
ство, има несъответствие 
и следователно има нужда 
от някакво справедливо, ед-
накво за всички и стандар-
тизирано средство за оце-
няване. Тук се намесват ма-
турите. Това е един изпит, 
чиято цел е да оцени спра-
ведливо труда на всеки уче-
ник, независимо от това в 
кое училище е учил. По мое 
мнение матури трябва да 
има по всеки общообразова-
телен предмет, за да бъде 
оценяването още по-точно 
и по-справедливо.

Протестите против ма-
турите обаче също са аргу-
ментирани, защото мату-
рите не идват от небето. 
Тях трябва да ги измислят 
същите тези хора, които до-
казаха вече неведнъж безха-
берието си за нашето обра-
зование и то не само с нагло-
то пренебрежение към про-
блемите на учителите и не-
достига на средства за еле-
ментарни учебни дейности, 
а и с несъобразените „профе-
сорски” учебници и помагала. 
Страхът е съвсем аргумен-
тиран, а опасноста – съвсем 
реална. •

Зомбайо, ученик пред матура

Давос 2008
тропай по-силно, да не чуят как плюскаме

Световните икономически 
и политически лидери за по-
реден път се срещнаха в Да-
вос, за да обсъдят светов-
ната икономика. Обикнове-
но те се оплакват, че в све-
товен мащаб бедните ста-
ват по-бедни, а богатите - 
по-богати. След като се на-
оплакват хубаво и бедните 
(представители на бедни 
страни), и богатите (хора 
от САЩ и Европа), всички си 
отиват с олекнала съвест и 
натежало шкембе от обил-
ните кьор софри.

Тази година беше по-раз-
лично. Лицемерното безпо-
койство отстъпи място 
на по-искрено такова. Нещо 
в световната икономика 
куца. Кредитна, борсова, фи-
нансова криза – разбирай, че 
и спестяванията на „сред-
ната класа” в „първия свят” 
почват да вехнат, а така 
с по-равните не бива. Поли-
тиците от САЩ, разбира 
се, обясниха, че всичко е на-
ред. „Икономиката на САЩ е 
устойчива, структурата ґ 
здрава. Тя остава двигател 
на световния икономически 
растеж”.

Този път обаче нямаше 
само мълчаливо кимане и екс-
пертен консенсус след прис-
пивните песнички на прави-
телствените бюрократи. 
Вместо традиционния сце-
нарий – куфарчетата да из-

мъкнат „екшън планове” и 
„превантивни мерки”, след 
което всички да плеснат с 
ръце, да се прегърнат и да 
дадат награда на българския 
финансов министър, – по-ед-
ри и по-дребни акули от ико-
номическия „елит” изръмжа-
ха недоволно и продължиха 
да ръмжат и след надплюск-
ването в швейцарския ку-
рорт за богопомазани. Дядо 
Джордж Сорос, комуто от 
край време е отредена ро-
лята на криво колело в спе-
кулантската каруца, заяви, 
че „рецесията е неизбежна” 
и призова правителствата 
към „повече регулация”. Хло-
пането на талигата обаче 
не значи, че дядо ви Сорос из-
веднъж е станал социалист, 
а просто, че е време за по-
редната порция страх. До-
сегашното плашило – Оса-
ма бин Ладен да се промъкне 
преоблечен като мексиканец 
и да гръмне иранска атом-
на бомба в глобално затоп-
ления Ню Йорк – вече плаши 
само гаргите. Обръгналият 
западен електорат има нуж-
да от нови ужаси, за да си на-
ляга парцалите и няма по-си-
гурен ужас от това да си из-
губи работата в деня, в кой-
то види как спестяванията 
му изчезват като оръжие 
за масово поразяване от до-
клад на ЦРУ. •

Златко и Сашо
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Философията на Лев Толстой

Да не се отговаря на 

злото със зло

Като провъзгласява любо-
вта в един универсален и 
безусловен смисъл за основ-
но нравствено предписа-
ние за поведението на чове-
ка, Толстой изяснява смисъ-
ла на понятието “любов” по 
следния начин: “Изобщо ка-
зано да се обича означава да 
се желае да се прави добро. 
Така всички ние разбираме и 
не можем иначе да разбира-
ме любовта.”1 Човекът е длъ-
жен да прави на всеки друг 
човек и по-общо казано на 
всяко друго живо същество 
добро и само добро, при ка-
квито и да е условия (обсто-
ятелства).

От това следва като час-
тен случай, че ако някой из-
върши зло на даден човек, 
то даже и при това обсто-
ятелство последният не 
бива да прави зло на първия, 
не бива да се озлобява и да 
отмъщава. Така получаваме 
нравственото предписание: 
Човек не бива да отговаря на 
злото със зло.

Именно в тази му по-кон-
кретна форма, формулирана 
в различни вариации, за кои-
то ще стане дума по-ната-
тък, Толстой обикновено из-
разява основното положение 
на своята етика за любовта 
в универсален и безусловен 
смисъл: щом човек е постиг-
нал такова нравствено рав-
нище, при което е в състоя-
ние да се издигне над нанесе-
ните му вреди и обиди и да 
не отговаря на тях с праве-
не на зло, то той ще прави 
добро на всички и при всякак-
ви обстоятелства.

Възможно е на пръв поглед 
такова нравствено пред-
писание да изглежда като 
призив за пасивно поведе-
ние на човека, за примирява-
не със злото, с несправидли-
востта, за робско подчине-
ние спрямо тези, които са 
заграбили власт и богат-
ства. Впрочем, самият Тол-
стой изтъква, че това нрав-
ствено учение не е създаде-
но от него, а се е изказвало 
от различни мъдреци, като 
най-добре, най-пълно и най-
разбираемо то е предста-
вено в християнската рели-
гия. Исторически погледна-

то, християнското учение 
за любовта към ближния и за 
несъпротивление на злото 
със зло, възникнало няколко 
десетилетия след жестоко-
то потушаване на възста-
нието на робите, предвож-
дано от Спартак, и първона-
чално получило разпростра-
нение в средата на роби и 
плебеи, действително е от-
разявало тяхната слабост – 
невъзможността им да се 
освободят от гнета на кла-
сата на робовладелците по 
пътя на революционна бор-
ба. А в последствие, кога-
то християнството става 
държавна религия, пропове-
дта на поповете за любов 
към ближния и на непроти-
венето на злото със зло, съ-
проводено с обещанието на 
царството божие за нищи-
те след смъртта им, по пра-
вило е бивало насочено към 
приспиване на угнетените 
трудещи се маси, към при-
тъпяване на тяхното недо-
волство, към примиряване-
то им с робското им поло-
жение. Обаче същото това 
нравствено предписание в 
интерпретацията на Тол-
стой получава противиполо-
жен смисъл и значение! Като 
третира проявяването на 
любов не просто като из-
раз на някакво смирено до-
бродушие, а като активна 
дейност на човешката лич-
ност, като борба със злото, 
Исус от Евангелието на Тол-
стой казва: “не се бори про-
тив злото със зло”.2 В този 
си вид, нравственото пред-
писание за непротивене на 
злото със зло придобива зна-
чение на призив за борба със 
злото, като същевременно 
се определя и начин за во-
дене на тази борба. В духа 
на тези схващания на Тол-
стой можем да формулира-
ме нравственото предписа-
ние: Бори се със злото около 
себе си, без да му отговаряш 
със зло.

Ненасилие над човешката 

личност и равенство 

между хората

За Толстой насилието над 
човешката личност е основ-
на социална форма на злото: 
насилието само по себе си е 
зло и едва ли не всяко соци-
ално зло е свързано с наси-
лие над личността. В пред-
вид на това, нравственото 
предписание се трансфор-
мира в областта на социал-
ната философия в следното 
положение, което ще харак-
теризираме като принцип 
за ненасилието: При какви-
то и да е условия, не бива да 
се упражнява насилие над чо-
вешката личност.

Толстой безпощадно раз-
обличава опитите за оправ-
дание на насилието чрез афи-
ширането на някакви благи 
намерения. В своята лебе-
дова песен “Пътят на живо-
та” той е посветил цяла гла-

ва на темата за насилието. 
Тя започва с думите: “Една 
от главните причини за бед-
ственото положение на хо-
рата е лъжливата предста-
ва за това, че едни хора мо-
гат чрез насилие да подобря-
ват, да устройват живота 
на други хора.”3 Това твърде-
ние получава своето логиче-
ско обосноваване чрез твър-
дението “Мислят, че може 
да се устройва животът на 
други хора само чрез насилие, 
но насилието не устройва, а 
разстройва живота на хо-
рата.”4, допълнено със след-
ната тънка психологическа 
констатация: “Със сила да 
се заставят хората да пра-
вят това, което на мен ми 
се струва хубаво – това е 
най-доброто средство да 
им се внуши отвращение 
към това, което на мен ми 
се струва хубаво.”5

Предписанието за любо-
вта в универсален смисъл – 
че човек е длъжен вътрешно, 
по силата на своята приро-
да, да обича всеки друг чо-
век, независимо от социал-
ното му положение, инте-
лект, способности, харак-
тер, темперамент, раса, на-
родност и т. н., съдържащо 
се в принципа за любовта и 
лежащо в основата на ети-
ката на Толстой, има за ло-
гическо следствие тран-
сформирането му в област-
та на социалната филосо-
фия в следното положение, 
което ще характеризира-
ме като принцип за равен-
ството: Всички хора, като 
индивиди от човешкото об-
щество, трябва да се тре-
тират като равни помежду 
си в социално-икономическо 
отношение.

Толстой определя поняти-
ето “равенство” по следния 
начин: “Равенството е при-
знание за всички хора по све-
та еднакви права за ползва-
не на естествените блага 
на света, еднакви права на 
благата, произтичащи от 
общия живот, и еднакви пра-
ва на уважение на личност-
та на човека.”6 Той аргумен-
тира социалния принцип за 
равенство въз основа на 
нравствения принцип за лю-
бовта така: “Не може да се 
съедини неравенството с 
любовта. Любовта тогава е 
само любов, когато тя, като 
лъчите на слънцето, пада ед-
накво върху всичко. Когато 
пък тя може да се обръща 
към едно, а да изключва дру-
го, то това показва само, че 
това вече не е любов, а само 
някакво нейно подобие.”7

Като проникновен позна-
вач на човешката душа Тол-
стой има в предвид, че не-
равенството в качествата 
на различните хора предраз-
полага към неравно отно-
шение към тях – едни да са 
ни по-симпатични и да сме 
склонни да проявяваме по-го-
ляма любов към тях, откол-
кото към други. Но за него 

това съвсем не е основание 
за неравенство в проява-
та ни на любов към различ-
ните хора, а заедно с това 
и за социално неравенство. 
Напротив, тъй като това 
предразположение влиза в 
противоречие със смисъла 
на човешкия живот – осъ-
ществяването на универ-
сална любов, ние трябва съз-
нателно да се стремим към 
неговото преодоляване: “Не 
може да се направи високи-
ят човек да е равен с ниския, 
както и силният да е равен 
със слабия, остроумният – с 
тъпоумния, но може и тряб-
ва еднакво да се уважават и 
обичат и малкия, и големия, 
и силния, и слабия, и умния, 
и глупавия.”8; “Казват, че ви-
наги едни хора ще бъдат по-
силни, а други по-слаби, едни 
по-умни, а други по-глупави. 
Та именно затова, защото 
едни хора са по-силни, по-ум-
ни от други, особено е нуж-
но равенство в правата на 
хората. Ако освен неравент-
вото по отношение на ума 
и силата, би било още нера-
венство и по отношение на 
правата, то угнетяването 
на слабите от силните би 
било още по-голямо.”9; “Кол-
кото са по-неравни хората 
по своите качества, толко-
ва по е нужно да се стараем 
еднакво да се отнасяме към 
тях.”10

Нравственото предпи-
сание определя начина, фор-
мата на борбата за разре-
шаване на социални проти-
воречия. Предвид спомена-
тите в началото на насто-
ящия пункт интерпретации 
на основни понятия от ети-
ката на Толстой чрез съот-
ветни понятия от социал-
ната му философия, то се 
трансформира в следното 
положение, което ще харак-
теризираме като принцип 
за ненасилствена съпроти-
ва срещу социалното наси-
лие: Не се примирявай със со-
циалното зло около себе си, 
бори се против несправед-
ливостта в обществото – 
преди всичко за премахване 
на неравенството между хо-
рата и насилето над човеш-
ката личност, без да прибяг-
ваш към насилствени сред-
ства!

В съответствие със схва-
щането си, че угнетените 
не бива да се примиряват с 
положението, в което са по-
ставени при съвременното 
устройство на общество-
то, Толстой пише: “За нера-
венството на хората тол-
кова са виновни тези, които 
се големеят пред другите, 
колкото и тези, които при-
знават себе си за по-долни 
пред тези, които се големе-
ят.”11

Тези три принципа заедно 
с принципа на народността 
образуват основата на со-
циалната философия на Тол-
стой, която по същество 
е пацафистично-анархиче-

ска. Като е насочена преди 
всичко против заграбилите 
държавната власт и богат-
ствата, тя е също против 
онези ограбвани, унижени и 
оскърбени, които се прими-
ряват с тях и даже им слу-
жат, а също засяга револю-
ционерите, които си слу-
жат с насилствени сред-
ства в борбата против тях; 
тя е насочена особено силно 
против тези, които искат 
да осъществят преустрой-
ство на обществото върху 
началата на равенството и 
свободата чрез насилстве-
ните средства на “социалис-
тическа държава”. Естест-
вено, на равнището на общи 
принципи тя звучи твърде 
абстрактно. Но чрез посте-
пенното конкретизиране на 
формите на неравенството 
и насилието в обществото, 
срещу които човек трябва 
да се бори, тези принципи се 
изпълват с все по-конкрет-
но съдържание. Това конкре-
тизиране се осъществява в 
публицистическите трудо-
ве на Толстой по същество 
в рационална форма, т. е. в 
резултат на дейността на 
разума, чрез привличането 
на наблюдения и допълни-
телни съображения, по пътя 
на логическото умозаключе-
ние. Но в съответствие с 
казаното по-преди за рели-
гиозната форма на негова-
та философия, яснополянски-
ят мъдрец на много места 
в трудовете си третира 
тези принципни положения 
като съдържащи се в хрис-
тиянското учение, а тяхна-
та конкретизация – като не-
гово разяснение.

Първата стъпка към кон-
кретизирането на разгле-
даните тук принципи на со-
циалната философия на Тол-
стой се състои в схващане-
то му, че главните форми на 
проявление на неравенство-
то и насилието в общество-
то са собствеността и дър-
жавата. В следващата част 
ще се спрем на това. •

(Следва)
Ст. н. с. I ст. 

д. ф. н. Борис Чендов
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ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

По повод „Казуса Трайчо Костов“
Анархист съм от 14-годиш-
на възраст. През април 2008 
година нагазвам в 90-тата 
си година.

В декемврийския брой на 
вестника статията „Казу-
сът Трайчо Костов” пробу-
ди в мен тъжни спомени. По 
времето на „тоталната по-
литическа и икономическа 
власт” на Трайчо Костов те-
рорът над анархистите дос-
тига връхната си точка – на 
16 декември 1948 година бол-
шевишката милиция и армия 
нахлува в домове на анархи-
сти в цялата страна и арес-
тува над 800 души – жени, 
мъже, юноши, работници, 
селяни, лекари. Едни са пра-
тени оковани във вериги по 
трудовите концентрацион-
ни лагери, други са изселени 
по непознати краища, тре-
ти са вкарани в душегубки-
те на следствието в очак-
ване на скалъпените срещу 
тях съдебни процеси. Един 
от тях съм аз. След шест 
месеца нощни разпити при 
непоносим физически и мо-
рален тормоз в така нарече-
ната „Обществена безопас-
ност” до Лъвов мост, София 
съм отведен на съд в тога-
вашната „Съдебна палата” 
до площад Св. Неделя. На под-
съдимата скамейка са мои-
те идейни и лични приятели 
доктор Балев, Васил Тодоров 
(Васката), Христо Манолов 
(Заека), политически еми-

грант в Париж, подпомагал 
дейно анархистите в Испан-
ската революция 1936-39, 
и после завърнал се в род-
ната страна, Никола Мла-
денов, секретар на работ-
ническата анархистка кон-
федерация, Желязко Петков 
Желязков, студент от Коп-
ривщица, активен участник 
в студентските борби сре-
щу закона на болшевишките 
сатрапи за висшето обра-
зование, който изхвърля от 
университета всеки, който 
не се подчинява на БКП. Там 
е и Стоян Цолов, участник 
в Испанската революция на 
страната на анархистите, 
водени от Дурути. Прокуро-
рът произнася моето обви-
нение: „Подсъдимият Тренда-
фил Марулевски се обвинява, 
че като секретар на Югоза-
падния съюз на анархокому-
нистите в град Дупница от 
1945 г. е водил остра пропа-
ганда против политиката 
на Отечествения фронт, 
ръководен от вождовете 
на БКП Георги Димитров и 
Трайчо Костов. Той е органи-
зирал сказка в читалището 
„Напредък” в град Дупница. 
Като оратор е поканил из-
вестния хасковски анархист 
Манол Васев, който сега е в 
затвора. В речта си орато-
рът, в отговор на комуни-
ста Рубен Леви, който обви-
нява испанските анархисти 
в предателство, заявява ла-

конично: „Не, господин Рубен 
Леви, ние, анархистите, не 
сме предатели – вие, комуни-
стите целувахте полата на 
английската кралица”.

Присъдите са една, три, 
пет, десет години и дожи-
вотна. Доживотната присъ-
да получава Стоян Цолов. В 
началото прокурорът иска 
смърт за Стоян Цолов, а по-
сле – доживотна. Задочно 
съдът издава смъртна при-
съда на Георги Хаджиев, кой-
то е избягал в чужбина. Под 
многобройна охрана осъде-
ните са затворени по кили-
ите на софийския центра-
лен затвор. Моята килия е 
на първия етаж. До нея виж-
дам килията на известния 
анархист Манол Васев и на 
младия анархист Стефан Д. 
Попов – двамата осъдени 
на по пет години в хасков-
ския процес против анархи-
стите. След обяд за поло-
вин час всички затворници 
са извеждани от куп жанда-
ри на кратка разходка в об-
ширния двор на затвора. То-
гава анархистите можем да 
приказваме и да споделяме 
кой какви изтезания е пре-
живял през шестмесечното 
зверско „следствие”. Често 
се спираме да говорим със 
сина на Александър Стамбо-
лийски – роб на трайчокос-
товата банда „вождове” на 
терористичния Отечест-
вен фронт. При една раз-

ходка Стефан Попов – съки-
лийникът на Манол Васев – 
ми съобщава: „Бай Манол го 
взеха и закараха в Сливен-
ския затвор”. Това е в края 
на 1949 г. Там Манол Васев 
е отново съден. На 12 март 
1958 като гръцкия философ 
Сократ е отровен от бол-
шевишките псета – милици-
онерите.

Такава е злобата, излята 
върху анархистите от Трай-
чо Костов като заместник 
на тартора Георги Дими-
тров – както пише Макар в 
статията-повод за моя спо-
мен.

Преди съдебния процес, 
през шестмесечните изте-
зания в следствието, сме в 
една килия с Цаков – религи-
озен автор, издател на рели-
гиозния вестник „Зорница”. 
От нощните мъчения моят 
религиозен съмишленик по-
лудява. Грабва лъжицата за 
супа и отива да сърба от пи-
кочта в кофата. Аз скачам 
и го спирам. Двамата сме с 
противоположни възгледи – 
Цаков е религиозен, а аз – 
безбожник, – но и двамата 
сме под меча на кървавата 
болшевишка диктатура и 
неизбежно ставаме прияте-
ли затворници.

Една ранна утрин полица-
ят влиза в килията и ме из-
вежда да хвърля кофата с пи-
кочта. На гърдите му – тра-
урна лентичка. През прозор-

ците на коридора виждам на 
стената на затвора огро-
мен портрет на Георги Ди-
митров, обвит в траур. Раз-
брах, че е умрял. Иронично 
попитах полицая: „Баща ти 
ли е умрял, та носиш траур?” 
Полицаят ме ритна силно и 
се разкрещя: „Подлец! Баща-
та на народа почина”. Стис-
нал зъби от болка, отвърнах 
тихо: „Аз съм анархист – ня-
мам нито богове, нито во-
ждове”. Една сутрин в клозе-
та от оставените парчета 
вестници откривам следна-
та новина: Трайчо Костов е 
осъден на смърт като шпи-
онин. В килията казвам нови-
ната на Цаков. При нов но-
щен разпит Цаков е запла-
шен със смърт и отговаря 
на следователя: „Вие ще обе-
сите вашия си съидейник 
Трайчо Костов, та мен няма 
да обесите”. „Откъде знаеш 
това?” „Марулевски ми каза.” 
Подложен на нови изтезания, 
признавам, че съм го прочел 
във вестниците в клозета и 
оттогава престават да ос-
тавят вестници там.

В една късна вечер в Со-
фийския централен затвор 
отеква мощно една друга 
присъда: във всички килии за-
творниците удрят с налъми 
по вратите на килиите – из-
пращат на бесилото своя 
палач Трайчо Костов. •

Трендафил Марулевски
Париж

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Бедният винаги е роб...
„Бедният винаги е роб, ро-
бът е винаги беден.”

Христо Ботев

Целта оправдава 
средствата

Тази максима беше много на-
гледно отразена в последни-
те общински избори за кме-
тове и общински съветни-
ци. Броят на кандидатите 
за тези престижни места, 
беше извънредно голям. Мно-
жество партии се състе-
заваха коя да постави свои 
хора в общинското ръковод-
ство, което в последствие 
ще е послушно на тези, ко-
ито са им помогнали да за-
емат тези места. По този 
начин страната ни е разде-
лене на сфери на влияние и 
грабеж. Похарчените пари в 
тази изборна битка трябва 
многократно да бъдат въз-
становени. Всичко е въпрос 
на сметки, а обещанието 
за „светло бъдеще” на изби-
рателите може да бъде от-
ложено до следващите из-
бори. Целта е от ясна по-яс-
на – властта – за нея всич-
ки средства са оправдани! 
Търговията на гласове беше 
така масова, че се смяташе 

за нещо обикновено. При „па-
зарната икономика” всичко 
се купува и всичко се прода-
ва. Но този път „по-цивили-
зовано”.  Отминаха онези не 
много далечни времена, кога-
то търговците на роби ше-
таха из Африка, насила взе-
маха чернокожи, товареха ги 
на корабите и после ги про-
даваха на пазарите с верига 
на шията – като добитък. 
Днес това е минало, с мно-
го борби и жертви е премах-
ната тази срамна търговия. 
Но принципът на търговия-
та с хора си остава. В голе-
мите градове има места, къ-
дето безработните се съби-
рат и чакат някой да ги купи 
временно да му свършат оп-
ределена работа. Днес купу-
ване на роби наблюдаваме на 
последните избори за мест-
на власт. Разни украсени гос-
пода ходят между „свободни-
те” роби и не опипват какви 
са им мускулите, а опиват 
колко им е акълът и според 
него се заплаща.

Толкова  модерна стана 
тази търговия, че „стоката” 
сама си търси купувача. Бях 
свидетел на тържището за 
купуване на малограмотни 
гладни хора. Не мога никой 

от тях да нарека гладен, за-
щото идваха до избирател-
ния пункт с леки коли. Пред 
очите ми в района на изби-
рателен пункт Х.  се разигра 
следната сцена: идва една 
синя кола от ромския квар-
тал и от нея се изсипват 
една група избиратели. При 
слизането измъкват един 
старец с два бастуна и той 
да си продаде гласа и да си 
узакони робството за след-
ващите четири години. Гле-
дайки тази картина, колко-
то комична, повече трагич-
на, си спомних за среднове-
ковието, когато изгаряли 
еретиците. На такъв вид на-
казание е бил осъден Ян Хус 
и преди да го погълне пламъ-
кът, той вижда една прегър-
бена старица, която носи 
сноп вършени и ги хвърля на 
кладата да допринесе нещо 
в името на Бога! Погледнал я 
отгоре човекът на кладата 
и казал: „О, свещена просто-
та”. И този старец с двата 
бастуна тръгна да пуска бю-
летината за собственото 
си робство. Като гледам, го-
ляма част от избирателите 
са измъчени хора, изсъхнали 
от глад и мизерия. А напере-
ните купувачи – кандидат 

кметове и техните помага-
чи в далаверите – какви  са 
охранени, дебеловрати и със 
шкембенца се разхождат 
като стари джамбази всред 
човешкия добитък и ги при-
канват към кланницата, на-
речена „избирателен вот”. 
Напоследък все по-малко 
хора се явяват на добровол-
но заколение, макар и залъг-
вани с всевъзможна стръв. 
Това сериозно безпокои уп-
равляващите. Обмисля се за-
дължително гласуване – то 
обаче не пасва на демокраци-
ята. Но за да избавя нашите 
законотворци от затрудне-
ние, препоръчвам им да се 
поучат от неотдавнашно-
то минало на така нарече-
ната  „народна демокрация”, 
при която 99% гласуваха, 
без да се измени на демокра-
цията. Достатъчно е негла-
сувалите да бъдат обявени 
за „народни врагове” (гадове-
те) и да се изпратят за не-
определено време за превъз-
питание в създадените за 
случая „школи”, наречени ТВО. 
Това ще послужи  като пре-
дупреждение за останалите 
граждани, които на следва-
щите избори до един ще гла-
суват за „народната власт”. 

Даже ще има съревнование 
кой пръв ще гласува. Името 
му ще бъде обявено по ради-
оточката и даже ще му из-
пеят и една песен. Изборни-
ят ден минава с хорІ и ве-
селби. И досега има хора, ко-
ито с умиление си спомнят 
за онова време на „ред и за-
конност”. Срещаш партий-
ния секретар – с усмивка да 
го поздравиш, а сега какво? 
Плюеш по държавните ръко-
водители, а те се правят, 
че дъжд ги вали. Но това не 
може така да продължи, ще 
трябва нещо да се направи, 
за да се зачита авторите-
тът им. Първата стъпка е 
направена – създадена е ня-
каква агенция за национална 
сигурност, която много на-
мирисва на ДС. От тук кол-
ко му е да обявиш негласу-
валите граждани за врагове 
на държавата и да се измис-
ли някаква санкция, някакво 
превъзпитание за тях. Пра-
вата и свободите откъде-
то дошли, там и отишли – 
в името на отечеството и 
нацията. Да бъдем нащрек, 
защото пътят на диктату-
рата минава през демокра-
цията! •

Христо Велинов
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1. Благой Радев, Дупница  50 лева

2. Калин Начев, София 10 лева

3. Милчо Цветков, Перник 10 лева

4. Димитър Чорбаджиев, София 15 лева

5. Читател, Пловдив 50 лева

6. Станчо Кърпаров, Бъта 10 лева

7. Тодор Иванов, София 10 лева
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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.

• На 01.02.1931 г. в Хасково из-
лиза брой 1 на бюлетина на 
земеделската анархосинди-
кална конфедерация „Власов-
ден”.

• На 05.02.1894 г. в Париж е 
гилотиниран анархистът 
Огюст Ваян, хвърлил бом-
ба по време на заседание на 
френския Парламент.

• На 06.02.1878 г. революци-
онерката Вера Засулич из-
вършва неуспешно покуше-
ние срещу генерал Трепов, 
началник на Охранката.

• На 07.02.1942 г. в съветския 
ГУЛАГ е убит българският 
анархист Желю Грозев Ти-
лев.

• На 08.02.1921 г. в град 
Дмитров умира теорети-
кът на анархизма Пьотр 
Кропоткин.

• На 10.02.2005 г. в София след 
дълго боледуване умира 
анархосиндикалистът Нико-
ла Младенов, дългогодишен 
политически затворник  при 
монархическия и болшевиш-
кия режим, участник в ис-
панската гражданска война 
1936-1939 г.

• На 11.02.1991 г. в София умира 
анархистът Идаки Христов, 
концлагерист от Богданов 
дол и Белене.

• На 13.02.1893 г. в село Бобо-
шево е роден анархистът 

Александър Сапунджиев, 
деец на ФАБ, редактор и пуб-
лицист.

• На 14.02.1894 г. в Ямбол е ро-
ден анархистът Георги Васи-
лев Шейтанов, поет и публи-
цист.

• На 15.02.1907 г. в София под 
редакцията на Михаил Гер-
джиков излиза брой 1 на анар-
хистическия вестник „Сво-
бодно общество”.

• На 16.02.1844 г. в Лондон е ро-
ден анархистът Джеймс Гий-
ом, деец на Първия Интерна-
ционал, историк.

• На 16.02.1901 г. в Хасково е 
роден анархистът Делчо Ва-
силев, писател, поет и пуб-
лицист.

• На 18.02.1924 г. на улица „До-
ростол” в  София, след се-
демчасово сражение с поли-
цията, загиват анархисти-
те Георги Лазаров Георгиев 
и Иван Димитров Минчев.

• На 20.02.1931 г. във Франция 
умира анархистът Димитър 
Бълхов, организатор на Ки-
лифаревската анархистка 
чета (1923-1925).

• На 21.02.1974 г. умира писате-
лят и поет Лальо Маринов 
(Ламар).

• На 23.02.1924 г. в София, под 
редакцията на Кирил Радев, 
излиза брой 1 на анархисти-
ческия вестник „Зов”.

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2008
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обявените в каталога цени.
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1936-1939 г.
• На 11.02.1991 г. в

анархистът Ид
концлагерист о
дол и Белене.

• На 13.02.1893 г. 
шево е роден 
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• 

• 

•

Скръбна вест
Карлово изпрати двама скъпи приятели анархисти:

Ганчо Николов Шаторов
(28.06.1924 г. – 15.01.2008 г.) 
по професия агроном и 

Каньо Димов Канев
(27.11.1927 г. – 11.01.2008 г.)

специалист по финна механика и оптика.

Допусната грешка
В миналия брой в статията „Бой-
ко: нагон за пагон” има допусна-
та авторска грешка. Изречение-

За това ги улесняват и фа-
шистките елементи в законо-
дателството, което прави съ-
ществена разлика между етни-
чески руснак и натурализиран 
кавказец” е невярно. Законът 
в Русия не прави разлика между 
етнически руснак и натурализи-
ран кавказец и в руското зако-
нодателство все още няма фа-
шистки елементи. Mилициятa 
спира гастарбайтерите, защо-
то „те нямат регистрация в гра-
да”. Ако гастарбайтерът е чуж-

денец, това е повод за заплаха с 
евентуално депортиране (в слу-
чай, че не извади пари). Ако той е 
гражданин на Русия, това е повод 
за задържане в милицията (в слу-
чай, че не извади пари). Милици-
онерите спират най-вече хора с 
„неславянска”, „азиатска” или „кав-
казка външност” – най-често за 
липса на регистрация или заради 
„проблеми” с миграционни карти, 
с паспортите и така нататък.  
По конституция Русия е многона-
ционална държава и те „трябва” 
да я спазват. Юридически всички 
са равни. Авторът се извинява 
за допуснатата грешка. •

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Реквием
Правителство любимо,

 как хубаво си ти!

Със твоите министри – 

 все дивни красоти:

Румен, Пламен, Ламбо и Емел

Р (точка) Овч. и Вълчев Даниел.

Лапат като тигри – 

 правят ни на овци: 

с политически игри

 на изпечени лъжци,

преговори размотават

 и седенки разиграват.

Станишев – образ невъзможен, 

настоящий наглец безбожен,

като някакъв нов месия

заложил ни е на пусия:

Обещава на всички 

 райска благодат, 

нас тръпки ни побиват...

 от сибирски хлад.

Как чудно сипят се 

 лъжите му безкрайни,

как всяка дума, слово

 действат ни омайно!

Всеки акт и дело – 

 пак нови простотии!

Илюзии отдавна

 не си правим ние,

че ни управляват все дилетанти, 

а се отнасят с нас като с мутанти.

Правителството родно, мило

в тъмата свети кат’ кандило:

с реформи олигофренски 

и заплати аборигенски

съвсем дъската ни разхлопа

и вярата ни закалена,

а от членството в Европа, 

ни остана само... (биип)!

Валерий Тодоров


