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Поредната гавра

Как ГЕРБ се нареди в срамната 

кохорта на „десните” партии, 

подиграли се със съпротивата 

срещу диктатурата на БКП.

Към пропаст!

Италианските изцепки на пре-

миера Борисов за „построеното 

от Живков” подсказват как ще 

изглежда България след него. 

Тъмната страна на 
туризма

Приоритетно развитие на ту-

ризма означава приоритетно 

ликвидиране на всичко останало.

Представителна 
демокрация

От нея „нищо по-добро не е из-

мислено”, но по-добро за кого? 

Във всеки случай не за нас.

Дискусионна 
трибуна: 
анархокомунизъм

Възгледи за устройството на 

свободното общество.

А Б О Н А М Е Н Т  2 0 1 1

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,

Абонаментът за вестник 
„Свободна мисъл” започна на 

15 октомври и завършва на 15 декември. 
Можете да се абонирате във всички пощенски 
клонове в страната, а също и в офисите 
на Артефакт ООД, София, ул. Хубавка 8. На 
телефон 971 71 71 можете да се обадите, за 
да изпратим безплатно наш куриер, който да 
ви абонира.

КАТАЛОЖЕН НОМЕР 649
1 година: 6,00 лв
6 месеца:  3,00 лв
3 месеца: 1,50 лв

СВОБОДНАСВОБОДНА
МИСЪЛМИСЪЛ

ТЕМА НА БРОЯ: АТАКАТА СРЕЩУ ОБРАЗОВАНИЕТО

Анкона, Италия, 17 ноември 2010. Студенти анархисти на протест 

срещу орязването на образователния бюджет за сметка на военния

за фуражки винаги има,за фуражки винаги има,

за читанки винаги няма:

ЕСЕС
няма нужда от няма нужда от 
ученициученици
има нужда от има нужда от 
войницивойници

ИДИОТОКРАЦИЯ

Рейтинговата бесилка

В началото на ноември 
тази година Министер-
ството на образованието, 
младежта и науката надя-
на на шията на висшите 
учебни заведения в страна-
та, 51 на брой, клуп за бесе-

не. Пардон, нова рейтинго-
ва система.

Декларираното ґ пред-
назначение е да помогне на 
бъдещите кандидат-сту-
денти да направят инфор-
миран избор какво и къде да 
учат. В момента у нас уни-
верситетите предлагат 
обучение по над 600 специ-
алности в 52 професионал-
ни направления. През след-
ващата година 65 000 уче-
ници ще завършат средно-

то си образование – имен-
но тях ги чака новата сис-
тема.

Накратко, тя се е пръ-
кнала от държавните ин-
ституции след интервю-
иране на 30 000 души сту-
денти, абсолвенти, рабо-
тодатели, преподавате-
ли. Главните показатели в 
нея са “реализация”, “сред-
ни доходи” и “безработица”. 
Въпреки твърденията на 

БЯГСТВО ОТ „СВОБОДАТА”

Апокалипсис сега

През 2050 година, българи-
те в България ще бъдат „ек-
зотично малцинство”, а до 
края на века ще изчезнем 
като народ. Данните са 
на професори от Центъра 
за демографска политика, 
оповестени пред медиите 
на 22 ноември 2010 г.

„България е в състояние 
на национална катастро-
фа, българският народ из-
чезва”, казал някой си Кос-
тадин Костадинов. Прог-
нозите, при запазване на 
сегашните демографски 
тенденции, са 800 хиляди 
българи през 2050 г., 500 
хиляди през 2075 г. и т. н., 
като обратно пропорцио-
нално на българския ще на-
растват турският и ци-
ганският етнос в България.

Тези прогнози не са нещо 
„ново”, вече няколко пъти 
бяха оповестявани подоб-
ни данни от авторитетни 
български и чужди изследо-
вателски и статистиче-
ски центрове.

Проблемът на тази ста-
тистика е, че работи с 
официални данни за демо-
графското състояние и по-
казатели и реално не от-
чита фактора емиграция. 
Според статистиката, на-
селението на България към 
момента е 7 милиона и 600 
хиляди души. Реално обаче 
близо 1 милион са емигри-
рали, някои сезонно (връ-
щат се, пак заминават), но 
повечето са емигрирали 
завинаги и няма да се вър-
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ИДВАЩИЯТ БУНТ
Както останалото, и тя 
е блиндирана от страте-
гии чак до втръсване. И тук 
няма повече истина, откол-
кото другаде, тук също гос-
подстват лъжата и зако-
ните на отчуждението. И 
когато, за щастие откри-
ем тази истина, тя предиз-
виква едно разделяне, което 
обезсмисля самата форма 
на двойката. Остава един-
ствено онова, заради кое-
то съществата се обичат, 
което ги прави любвеобилни 
и любезни и руши утопията 
на аутизма по двойки.

В същото време деком-
позицията на всички социал-
ни форми е един неочакван 
шанс. За нас това е идеал-
ното условие за един масов 
експеримент, за едно ново 
„обзавеждане” с нови прояви 
на вярност. Фамозната „ро-
дителска оставка” ни нало-
жи една конфронтация със 
света, която форсира у нас 
проблясъка и предсказание-
то за няколко красиви бун-
та. В смъртта на двойката 
ние виждаме да се възраж-
дат разтърсващите форми 
на колективната чувстви-
телност, когато сексът е 
изхабен до скъсване на ниш-
ката, когато мъжестве-
ността и женствеността 
са в проядени от молци кос-
тюми, когато трите десе-
тилетия на продължаващи 
порнографски „новости” из-
черпват чара на сексуална-
та революция, на освобожда-
ването и на нарушаването 
на „нормите”. От това, кое-
то е безусловно в роднин-
ските връзки, ние възнаме-
ряваме да създадем армату-
рата на една солидарност, 
каквато е съществувала в 
циганския катун и която не 
допуска никаква държавна 
намеса. Наред с всевъзмож-
ните субсидии, днес множе-
ство родители са принуде-
ни да подпомагат пролета-
ризираното си поколение, но 
това не може да се превърне 
в спасително меценатство, 
с което да се избегне соци-
алното срутване. Тогава „да 
бъдеш независим” може да 
означава също: да се научиш 
да се биеш на улицата, да 
окупираш празните жилища, 
да не работиш, да се обичаш 
до полуда и да крадеш в мага-
зините.

Третият  кръг: 
Животът, здравето, 
любовта са нетрайни 
и несигурни. Защо 
трудът трябва да 
избегне този закон?

Във Франция няма по-запле-
тен въпрос от този за тру-
да. Няма по-усукано отноше-
ние от това на французите 

към работата. Идете в Ан-
далусия, в Алжир или в Не-
апол. Там презират работа-
та от дъното на душата 
си. В Германия, в САЩ или в 
Япония тя е на почит. Вярно 
е, че нещата се променят. 
В Япония има отаки (вмани-
ачени фанатици на някакво 
хоби, което ги е погълнало 
изцяло), в Германия са се по-
явили „фрьобе” безработни 
(по името на германския ико-
номист Фрьобе), а в Андалу-
сия – привърженици на пре-
махването на работата, но 
засега това са само курио-
зи. Във Франция драпат със 
зъби и нокти да се издигнат 
в йерархията, но в същото 
време се ласкаят, че това 
не се отнася за тях и наса-
ме се подиграват с драпа-
щите. Заринати в нея обаче, 
те остават вечер до десет 
часа на работните си мес-
та, но нямат никакви скру-
пули да си крадват канцелар-
ски материали или да свият 
от сандъка резервни части 
и при случай да ги продадат. 
Те презират началниците 
си, но искат на всяка цена да 
бъдат наети. Да имаш ра-
бота тук е щастие, но да 
работиш – признак за сер-
вилност. Накратко, това 
е перфектна клинична кар-
тина на хистерията. Оби-
ча се, презирайки, и се прези-
ра, обичайки. Всеизвестно е 
изумлението и обърканост-
та, които спохождат исте-
рика, когато изгуби своята 
жертва или своя господар. 
Най-често след това той не 
може да се съвземе.

В тази дълбоко полити-
зирана страна, каквато е 
Франция, индустриалната 
власт винаги е била подчине-
на на държавната. Икономи-
ческата дейност никога не е 
преставала да бъде подозри-
телно заобиколена от адми-
нистративни мижитурки. 
Едрите капиталисти, кои-
то не излизат от средите 
на държавната аристокра-
ция, завършила Политехни-
ката ЕНА (калъп за висши 
администратори), са парии-
те в деловите кръгове, кои-
то зад кулисите считат, че 
са за окайване. Бернар Тапи 
е техният трагичен герой: 
днес лицемерно превъзна-
сян, утре – изпращан в за-
твора, но винаги парий. В 
това, че отново е на сцена-
та, няма нищо удивително. 
Съзерцавайки го, както се 
наблюдава едно чудовище, 
френската публика стои на 
разстояние от него и чрез 
спектакъла на една толко-
ва ослепителна подлост се 
предпазва от контакти с 
него. Въпреки големия блъф 
на 80-те години, култът 
към предприемачеството 
никога не е пускал корен във 
Франция. Всяка книга оплю-

ваща бизнеса е гарантиран 
бестселър. Мениджърите, 
техните нрави и литерату-
ра, въпреки добре организи-
рания публичен парад, оста-
ват оградени с един санита-
рен кордон от присмех, оке-
ан от презрение и море от 
сарказъм. Предприемачът 
не е част от „семейство-
то”. Но в йерархията на от-
вращението все пак той 
отстъпва първото место 
на полицая. Да бъдеш чинов-
ник, напук на всичко, си оста-
ва далавера. Може да се за-
вижда на богатството на 
онзи, който не е чиновник, 
но никой не завижда на него-
вия статут.

Върху основата на тази 
невроза поредицата от пра-
вителства може още да па-
разитира и всяко да декла-
рира своята „война” с без-
работицата. Те могат да 
претендират, че започват 
„битката за работни мес-
та”, докато бивши кадри 
продължават да висят край 
бреговете на Сена със свои-
те лаптопи в палатките на 
„Лекари без граници”. Когато 
масивните облъчвания на 
агенциите за безработни, 
въпреки всичките статис-
тически шмекерии, не съу-
мяват да намалят броя на 
безработните под два ми-
лиона и когато „минимални-
ят доход за реинтеграция” 
си остава, дори и според 
мнението на полицейските 
служби, единствената га-
ранция срещу една социална 
експлозия, възможна във все-
ки момент, нека не ни упрек-
ват, че не даваме пет пари 
за каквото и да е. Защото в 
тази игра на поддържане на 
трудовата фикция залогът 
е психическата икономика 
на французите и политиче-
ската стабилност на стра-
ната.

Ние принадлежим към по-
колението, което живее 
много добре без тази фик-
ция. Поколение, което нико-
га не е разчитало нито на 
пенсии, нито на правото на 
труд, а още по-малко на тру-
довото право, което дори не 
е „временно заето”, както се 
напъват да теоретизират 
и протестират най-прогре-
сивните фракции на леви-
чарските активисти. Защо-
то да бъдеш временно зает 
означава да се определяш по 
отношение на сферата на 
труда, която е подложена 
на разпад. Ние приемаме не-
обходимостта да намерим 
пари, защото понастоящем 
все още е невъзможно да ми-
нем без тях, но не и необхо-
димостта да работим. Про-
чее, ние повече не работим, 
ние дори не симулираме, че 
се трудим. Предприятие-
то не е мястото, където 
съществуваме, то е пасаж, 

който пресичаме. Ние не сме 
циници, ние само отказва-
ме да се оставим да злоупо-
требяват с нас. Речите за 
мотивация, качество, лич-
но инвестиране, се плъзгат 
край нас за най-голямо обърк-
ване на всички планиращи и 
управляващи „човешките 
ресурси”. Казват, че сме раз-
очаровани от предприяти-
ето, че то не е оценило ло-
ялността на родителите 
ни и ги е уволнило много лов-
ко. Лъжат ви. За да сме раз-
очаровани, би трябвало пре-
ди това да сме имали някак-
ва надежда. Но ние никога не 
сме се надявали на предприя-
тието. Ние го виждаме та-
кова, каквото е и никога не 
е преставало да бъде – една 
игра за глупци с променлив 
уют. Ние само съжаляваме 
нашите родители, че са по-
паднали в капана, поне тези 
от тях, които са му повяр-
вали.

Конфузията на чувства, 
които поражда въпросът за 
работата, може да се обяс-
ни така: понятието работа 
винаги е имало две проти-
воречиви измерения: едно-
то – на експлоатация, а дру-
гото – на участие. Експлоа-
тацията на колективната и 
индивидуална работна сила 
чрез частното или държав-
но присвояване на принаде-
ната стойност и участи-
ето в едно общо дело чрез 
връзките, които се изтъка-
ват между тези, които се 
кооперират в универсума на 
производството. Тези две 
измерения са порочно прето-
пени в понятието за рабо-
та, което в крайна сметка 
обяснява безразличието на 
работниците спрямо марк-
систката риторика, отри-
чаща измерението на учас-
тието, както и срещу капи-
талистическата апология, 
която отхвърля измерение-
то на експлоатацията. От 
тук и двойната стойност 
на трудовите отношения – 
едновременно проклинати 
като такива, които ни от-

чуждават от това, което 
правим, и боготворени за 
това, че са част от сами-
те нас. Катастрофата тук 
е предвидима: тя лежи във 
всичко, което трябваше да 
разрушим, във всичко, които 
трябваше да изкореним, за 
да може работата да се про-
яви като единствен начин 
на съществуване. Ужасът 
от работата не е в самата 
нея, а по-скоро в методично-
то вековно опустошение на 
всичко, което е вън от нея: 
приятелството в квартала 
и в професията, в селището 
и в борбите, в роднинство-
то и в привързаността към 
местата, към съществата, 
към сезоните, към начина по 
който говорим, общуваме и 
се обичаме.

Това е днешният пара-
докс: работата триумфира 
над всички други начини на 
съществуване в едно време, 
в което самите работни-
ци са станали излишни. Пе-
чалбите от производител-
ността, от делокализация-
та, от механизацията, от 
автоматизацията и от ци-
фровизацията на производ-
ството прогресираха тол-
кова много, че редуцираха 
почти до нула количество-
то на необходимата жива 
работа за изработката на 
всички стоки. Ние изживя-
ваме парадокса на едно об-
щество на работници без 
работа, където развлече-
нието, консумацията, сво-
бодното време само обвиня-
ват липсата на онова, кое-
то би трябвало да ни увли-
ча. Мината на Кармо, която 
беше прочута в течение на 
цял век със своите страшни 
стачки, сега е превърната 
в „Галерия на Откритията”. 
От скейтборда и велосипе-
дите направиха „мултираз-
влекателен полюс”, а в един 
миньорски музей симулират 
експлозии на газ гризу за за-
бавление на курортисти-
те. •

НЕВИДИМИЯТ КОМИТЕТ
(Следва)

Най-изперкалият (и най-гледан) телевизионен апостол на капитализма в 

САЩ Глен Бек плаши зрителското си стадо с „Идващият бунт”
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нат – нито те, нито деца-
та им.

Затова, ако се запазят 
сегашните демографски 
тенденции и емигриране-
то на няколко десетки хи-
ляди годишно, основно мла-
ди хора, страшната исти-
на е, че българският народ 
ще изчезне още през десе-
тилетието 2030-2040 го-
дина!

Въпросът обаче не е на 
статистика и математи-
ка – въпросът е кой е вино-
вен? Страшно е положени-
ето, но още по-страшно е 
да се мълчи.

Българският народ през 
вековете оцеля, преживя, 
устоя, морално и „демо-
графски” на чужди нашест-
веници и завоеватели, 
„наши” режими и диктату-
ри, кризи, бедствия и нацио-
нални катастрофи. Сега 
обаче мутро-олигархията 
ще ни ликвидира в рамките 
на едно поколение!

Без съпротива. Дори до-
бичето в скотобойната, 
като види ножа, усеща и се 
съпротивлява до последно. 
А българският народ, мъл-
чи, ляга под ножа и гледа с 
празен поглед убийците…

Убиват ни с бедност, ни-
ски заплати и пенсии, уби-
ват ни със „здравна рефор-
ма”, убиват ни престъпни-
ци за 10 лева (разбира се, 
отвличанията на баровци 
са по-голям проблем). „Ре-
формата в образованието” 
и липсата на всякаква перс-
пектива оставя на децата 
ни само един път за спасе-
ние – летището.

За всичко това е винов-
на ченгесаро-олигархична-
та-мутро-чалгаджийска ал-
чна, долна сган. Мразя ги. И 
други ги мразят.

Омразата обаче няма да 
обърне цифрите. Не е дос-
татъчно само морално да 
бъдат заклеймени. Това, 
което причиняват на наро-
да, се нарича геноцид.

И понеже знаем, че „кра-
децът плячката не връща, 
ни властелинът свойта 
власт”, единственият из-
ход е организирането на хо-
рата за решителна съпро-
тива – това е единствено-
то средство за създаване 
на свободно социално-спра-
ведливо общество, прео-
бръщане на „тенденциите” 
и изправянето на престъ-
пниците на подсъдимата 
скамейка. •

Веселин Николов

БЯГСТВО ОТ „СВОБОДАТА”

Апокалипсис сега
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НЕ Е ПО ВАЗОВ

Към пропаст!
Бившият пазвантин на То-
дор Живков и настоящ пре-
миер на РБ е направил пред 
една от италианските те-
левизии фундаментални из-
явления за новата и най-но-
ва българска история. Запи-
тан дали неговият стил на 
управление не е еднакъв с 
този на “човека от народа” 
(въпросът на италианския 
журналист навярно е бил 
инспириран от едно по-пре-
дишно изказване на пазван-
тина-премиер, в което той 
поясняваше пред туземна-
та публика, че имал двама 
велики мъже – учители в 
политиката: Тодор Живков 
и Симеон Сакскобурготов, 
чийто “бодигард” преди де-
сетина години премиерът 
също беше). Бойко Борисов 
отговорил, че Тодор е непо-
стижим и допълнил, че чо-
векът от Правец сколасал 
да направи толкова мно-
го за Майка България през 
35-годишната си диктату-
ра, бил построил две Бълга-
рии, за което народът го 
помнил и тачил и до днес. 
След това настоящият 
премиер донадил скромно, 
че ако съумее да направи 
само една десета от сто-
реното от неговия велик 
предшественик, компани-

ята му в пантеона на без-
смъртните щяла да бъде 
осигурена стопроцентово.

Всичко това е нормално. 
Нищо друго не може да се 
очаква от един “бодигард”, 
който пак по собствени-
те му признания и сега се 
обръщал към другия си учи-
тел с “Ваше Величество”. 
Бедата на Б. Б. обаче идва 
от първия му даскал, който 
само десетина дни преди 
да слезе от престола си, го 
опровергава пред покане-
ните в Бояна на 1 ноември 
1989 г. представители на 
окаяната ни журналисти-
ка. Живков споделя, че от-
давна бил разбрал, че “Со-
циализмът е едно недонос-
че” и че вината била “в ге-
незиса му”, тоест, ако про-
куратурата реши да бут-
не някого в дранголника, 
то това несъмнено тряб-
ва да бъдат двамата кла-
сици и отци на “научния со-
циализъм” – Маркс и Енгелс. 
В откровенията си пред съ-
щото войнство на перото 
той добавил, че “етапите 
в историята не могат да 
се прескачат”, както се иг-
рае на прескочи-кобила и че 
“и ние ще трябва да извър-
вим своя исторически път” 
през пустинята на цивили-

зациите – нещо, което не-
говите наследници правят 
вече 22-ра година.

Една оценка за сторено-
то от правешкия мъдрец е 
направил първият му и по-
следен наследник на пос-
та генерален секретар на 
БКП – Петър Младенов – 
пред едно друго събрание – 
на копоите от ДС. Броени 
дни след прословутия пле-
нум, който прие на 10 но-
ември 1989 г. “оставката” 
на Тодор Живков, подадена 
от наместника на Москва 
в НРБ и генерал от КГБ Ша-
рапов, новият генсек заявя-
ва пред шпицкомандата ге-
нерали на ДС:

“Не за да се оправдавам, 
а ви го казвам какви са били 
причините, истинските 
причини, за да кажем – Край, 
повече не може! Нашето 
общество стигна до ръба 
на пропастта! Следваща-
та половин крачка щеше да 
го вкара в нея!”

Мечтата на Б. Б. е да на-
прави само една десета от 
подвизите на учителя му. 
То ще бъде предостатъчно, 
за да се озовем там, за къ-
дето Петър Младенов ка-
зал на копоите, че е доста-
тъчна и половин крачка.•

Феранте Пала

АКТИВНИ БОРЦИ ПРОТИВ ИСТИНАТА

Поредна гавра с паметта на загиналите
в  б о р б а т а  с  д и к т а т у р а т а  н а  Б К П
Мутантите-наследници на 
господствалата през пе-
риода 1944-1989 г. класа на 
държавните капиталисти, 
по-известни под името но-
менклатурчици, продължа-
ват да пазят „като зени-
цата на окото си” множе-
ство ужасяващи тайни за 
престъпленията на своите 
бащи и деди от времето на 
тяхната безразделна 45-го-
дишна диктатура. Сред 
тайните са и тези за броя 
на загиналите в борбата с 
„народната власт”, както и 
на пречупените и смазани 
нейни противници, превър-
нати в доносници на свои-
те палачи. Създадената с 
„безкористната” помощ на 
„органите” на ДС около „10-
ти ноември 1989 г.” опози-
ция на нейно величество 
номенклатурата е техен 
съучастник в укривател-
ството, защото не напра-
ви дори опит да повдигне 
завесата над тези тайни 
престъпления и съобразно 
юриспруденцията би след-
вало да отговаря наравно 
с престъпниците. До днес 
никоя от изредилите се във 
властта „десни” или „цент-
ристки” партии от тази 
псевдоопозиция не поста-
ви и не извърши нищо, за 

да осветли въпроса за броя 
на борилите се срещу дик-
татурата на номенклату-
рата и на вербуваните от 
нейните „органи” С. С. (се-
кретни сътрудници). Нещо 
повече, „опозицията” напра-
ви всичко възможно, за да 
замъгли, измърси и скрие ис-
тината, правейки с помо-
щта на хрушчовската тер-
минология „репресирани”, 
една невъобразима амалга-
ма между загиналите в бор-
бата с тиранията и изби-
тите от нейните шпицко-
манди и „народен съд след 
9-ти септември” лакеи на 
предшествалата я фашизо-
идна диктатура на монар-
хията. По аналогичен начин 
копоите на ДС обединяваха 
в едно, посредством етике-
та „контрареволюционери” 
в затворите, концлагери-
те и в своите картотеки, 
борещи се и получили въз-
мездие (за съжаление не от 
един въстанал народ).

С помощта на многоброй-
ните си доносници, в наве-
черието на „промяната” ДС 
организира така наречения 
Съюз на репресираните. Не-
гов пръв председател беше 
обявеният още в списъка на 
Комисията „Георги Тамбуев” 
секретен сътрудник на бол-

шевишката тайна полиция, 
бивш затворник и тогава-
шен „велик депутат” Ди-
митър Баталов. Това беше 
първата „демократична” га-
вра с тези, които се бориха 
против тиранията на БКП. 
Няма да се занимавам със 
срамната история на този 
„съюз”, но не мога да скрия, 
че не без помощта на аген-
турата на „бившата ДС”, 
той се разпадна на четири 
агонизиращи порции, така 
както бяха създадени два-
десетина БЗНС-та и десе-
тина социалдемократиче-
ски партии и „алтернати-
ви”. Няма да се занимавам и 
с многобройните оскърбле-
ния, унижения и подиграв-
ки от страна на „поемащи-
те вината с мезетата” де-
мократизирани номенкла-
турчици срещу убитите и 
малцината останали живи 
участници в съпротивата. 
Ще разкажа само за послед-
ната гавра, организирана 
от управляващата ГЕРБ на 
министър-председателя с 
тъмно (най-меко казано) ми-
нало.

Преди около два месеца 
по телефона ми се обади 
бившият политически за-
творник Крум Хорозов и де-
путат във Великото (!) На-

родно (!!) Събрание (!!!) от 
листата на интегриралия 
се в СДС БЗНС („Никола Пе-
тков”). Каза ми, че по иници-
атива на евродепутата от 
ГЕРБ д-р Андрей Ковачев, ще 
се организира изпращане 
в Брюксел на делегация от 
оцелели участници в съпро-
тивата и борбата срещу 
болшевишката диктату-
ра, която „да измие петно-
то, лепнато върху България, 
като най-верен сателит на 
Москва и да запознае депу-
татите от Европейския 
парламент с неизвестната 
за тях съпротива на българ-
ския народ”. За да не бъдели 
само земеделци, в делега-
цията трябвало да бъдат 
включени и представите-
ли на другите партии и ор-
ганизации, минали през за-
творите и концлагерите 
на болшевизма. С оглед на 
това, той ми каза, че иска 
да ме впише в списъка от 
25 души и поиска да посо-
ча още един анархист, като 
добави, че трябва да напи-
шем кратките си автоби-
ографии със снимки и да му 
ги изпратим. След като по-
лучих съгласието му, посо-
чих нашия стар другар Алек-
сандър Наков. Сторихме не-
обходимото, но понеже по-

знавам добре манипулации-
те и целите на подобни „ме-
роприятия” на властта, ка-
зах, че ако бъдем включени в 
делегацията, ще трябва да 
се запитаме най-сериозно, 
както сторил на времето 
старият Бебел: къде сме 
сгрешили, щом врагът иска 
да ни плати разноските до 
Брюксел и назад?

Първите очаквания да 
ни изключат се потвърди-
ха, когато по телефона ми 
се обади председателят 
на едно от четирите „съ-
юзчета” на репресираните 
– Гого Саръиванов, бивш ле-
гионер и съпруг на внучката 
на Александър Стамболий-
ски, съден на смърт и прека-
рал десет години в шивал-
нята на софийския затвор. 
Представяйки се за мой 
приятел, той ми разказа 
колко добро „тяхно” момче 
е въпросният евродепутат 
Ковачев, близък на синове-
те му, добър патриот и ме-
ниджър, работещ в герман-
ски фирми, преди да влезе в 
политиката чрез ГЕРБ. Той 
му поискал списък на деле-
гати за Брюксел. Стана ми 
ясно, че се съставят някол-
ко списъка, което изостри 
слуха ми. Последва излишен 
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въпрос от упор за моето 
отношение към нине упра-
вляващата партия, което 
аз нямах никакви причини 
да крия. След тази шпион-
ска операция и предоставе-
ните от Ковачев наши би-
ографии за одобрение от 
днешните „демократизи-
рани” тайни служби, Крум 
Хорозов пак ми се обади, 
за да ми съобщи „неприят-
ната новина”, че евродепу-
татът му съобщил, че съм 
отрязан от състава на де-
легацията. Попитах го за 
Наков и за някои затворни-
ци от другите партии. Каза 
ми, че до тях нямал време 
да стигне. На въпроса за мо-
тивите за елиминирането 
ми Андрей Ковачев отго-
ворил: „Този – не! Той е още 
активен”. На възраженията 
му, че аз съм бил винаги ак-
тивен враг на диктатура-
та и нейните днешни поли-
тически наследници, пора-
ди което мога най-добре да 
представя българската съ-
протива, евродепутатът 
скръцнал със зъби, давайки 
на Хорозов да разбере, че и 
той може да бъде изтрит 
от списъка, защото той го 
съставял, което е леко пре-

увеличено, тъй като дан-
ни за моята настояща ак-
тивност би могъл да полу-
чи единствено от днешни-
те тайни служби и техни-
те агенти, които продъл-
жават досега започналите 
преди шейсет и две години 
полицейски „разработки на 
бившата ДС”.

Няма да скрия, че изпи-
тах истинско удовлетворе-
ние, тъй като стана ясно за 
сетен път, че властниците 
все още не са ни записали в 
списъка на „пасивните” и 
продължават да се страху-
ват от това, което можем 
да разкажем не само за но-
менклатурните мутанти и 
за създателите им (защото 
едва ли може да има някакво 
съмнение, че ГЕРБ и негови-
те разнокалибрени „хомун-
кулуси” са субпродукт на съ-
щото „генно инженерство”, 
което създаде в епрувет-
ки и „дясното” СДС, и „цент-
ристкото” НДСВ на послед-
ния Кобург).

Кой обаче провежда брюк-
селското мероприятие под 
надслов „Изстраданата Ев-
ропейска мечта на Бълга-
рия”? Сред 23-мата делега-
ти има седем мъже и жени, 
които са родственици на 
„репресирани” или такива, 

които по чисто възрасто-
ви причини не биха могли 
да участват в никаква съ-
протива. Част от остана-
лите са доказани доносни-
ци на „бившата ДС” (в досие-
то ми фигурират доносите 
на някои от тях). Сред тях 
можеше да се види небезиз-
вестният Петър Бояджи-
ев – политически затвор-
ник, политически емигрант 
и... кандидат на БКП за ми-
нистърпредседателския 
пост – или бившият „велик” 
депутат Димитър Пенчев, 
който, след като беше ос-
ветен в списъка на депута-
тите от 2007 г. като аг-
ент „Благоев”, пише в спо-
мените си, че сам влязъл в 
агентурната мрежа на ДС, 
за да я опознае и... превзе-
ме отвътре през 1958 г. 
(Той така е и написал в пос-
вещението на книжката 
си: „Коце, аз не съм служил 
на ДС, ДС служеше на мен”.) 
Друг делегат за Брюксел 
и бивш депутат също от 
БЗНС „Никола Петков” ми 
се оплакваше, че в досието 
му нямало документи след 
1976 г. Казах му да провери 
дали ги няма в „работното” 
му дело (това са дела с до-
носите на агентите). Тре-
ти „велик” депутат от съ-

щата група на БЗНС – Пет-
ко Огойски, обявен от коми-
сията „Тамбуев” във Велико-
то народно събрание – фи-
гурираше сред доносници-
те още в първия списък. Раз-
бира се, и гореспоменати-
ят Гого Саръиванов, чийто 
брат беше депутат и също 
доносник. В списъка беше и 
д-р Иван Николов, син на „из-
чезнал” след 9-ти свещеник 
(обявен за свещеномъченик 
от патриката Максим, сам 
доносник). Самият Николов, 
без да е репресиран, е пред-
седател на друг от мини-съ-
юзите на репресираните, 
на чийто последен тазго-
дишен Конгрес са съобщили 
агентурния му псевдоним 
и номер. Може би най-ку-
риозният случай е този на 
един полковник-огнеборец 
от ГЕРБ, роден през 1939 г., 
който, когато са избили по-
следните горяни, е бил на 13 
годинки и никога не е поми-
рисвал гората, но това не 
му е попречило през 2002 г. 
да основе Съюз на „Горяни-
те”, чийто председател е 
понастоящем и „подкрепя 
членството на България в 
НАТО и Европейския съюз”. 
За сметка на това горяни-
нът от Асеновград, 85-го-
дишният Стефан Вълков, 

прекарал 21 години в затво-
рите на „народната власт”, 
също е елиминиран от учас-
тие в мероприятието, „за 
да не направел някоя беля в 
Брюксел”.

Като „експерти” по въ-
просите на съпротивата 
и „бившата ДС” са включе-
ни в делегацията, ръководе-
на от д-р Ковачев, бившият 
член на БКП, милиционерски 
капитан и настоящ депар-
тизиран председател на 
Комисията по досиетата 
на ДС от квотата на БСП и 
онази „опозиционна” шутка 
(женски род от „шут”) Ека-
терина Бончева, членка на 
същата комисия и внедрена 
през 1992 г. в издържаното 
от ЦРУ американско радио 
„Свободна европа”. Както се 
казва, „компания была отли-
чнейшая”.

По този случай, на 12 де-
кември 2010 г. в 12:30 часа, 
в залата на „София Прес” на 
ул. „Славянска” № 29, ще бъде 
проведена пресконференция 
на елиминираните от деле-
гацията, които считат за 
свой дълг да протестират 
срещу поредната гавра на 
властниците с паметта на 
загиналите в борбата сре-
щу диктатурата. •

Г. Константинов

АКТИВНИ БОРЦИ ПРОТИВ ИСТИНАТА

Поредна гавра с паметта на загиналите
в  б о р б а т а  с  д и к т а т у р а т а  н а  Б К П
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Тъмната страна на туризма
От години ни облъчват с 
пропаганда колко хубаво би 
станало, ако развием ту-
ризма до такива висини, че 
едва ли не да се превърнем 
в най-предпочитаното мяс-
то за почивка на чужденци. 
Идеята е, че чужденците 
ще харчат тук луди пари, 
а „народът” ни ще ги приби-
ра и ще си живее охолно сре-
щу относително минимал-
ни усилия – разбира се, след 
като отначало се стегне, 
за да изгради атрактивна 
база и да се усъвършенства 
в предоставянето на иска-
ните от туристите услу-
ги.

Преди да преминем по 
същество, хубаво е да от-
бележим, че небалансирана 
икономика, в която тежка-
та индустрия, леката про-
мишленост и сферата на 
услугите не се намират в 
съотношение, което мак-
симално да задоволява по-
требностите на населени-
ето, неизбежно води до де-
формации в самото обще-
ство. Никакво капиталис-
тическо „търсене – предла-
гане” не може да постигне 
такъв баланс по две причи-
ни:

• търсенето не е опреде-
лящо, защото всъщност аг-
ресивното предлагане зада-

ва тон на търсенето (мар-
кетингът е именно такава 
методика за създаване на 
определено търсене, съо-
бразено не с реални потреб-
ности, а с интереси на мо-
нополни и олигополни произ-
водители и най-вече търго-
вци);

• икономиката е подчи-
нена на бързата възвраща-
емост. Не се инвестира на-
пример в производството 
на свръхдълготрайни осве-
тителни прибори или пъти-
ща с гаранция над 20 годи-
ни, защото това рязко на-
малява продажбите. Сама-
та държава поощрява бър-
зото печалбарство и обо-
рот заради самия оборот, 
защото го облага с данъци, 
без които не може да функ-
ционира.

Още по-малко баланси-
рана икономика можем да 
очакваме от една команд-
но-административна сис-
тема при диктаторски ре-
жим, бил той марксистко-
„комунистически”, или фа-
шистки. При такъв иконо-
мически модел на практи-
ка основната тежест пада 
върху военната промишле-
ност, а останалото е пред-
мет на експерименти от 
един идеологически тесно-
гръд „елит”, равностоен на 

аристокрацията при абсо-
лютните монархии в зора-
та на капитализма и края 
на феодализма. Но да се вър-
нем към бляновете за тури-
зма.

Първо, нека си кажем на-
право – не „народът” ще се 
облагодетелства, а малцин-
ство от него. Второ, ос-
новната част от приходи-
те под формата на лицен-
зи, такси, данъци, категори-
зиране, консумативи ще из-
тече към държавната хаз-
на (с която се разпореждат 
политиците, без да ни ис-
кат мнението) и към едри-
те капиталисти, собстве-
ници на производствени 
обекти, търговски фирми, 
банки, към фактически мо-
нополистки формации като 
електроразпределители, 
ВиК, към охранителни фир-
ми и (пак) държавата в лице-
то на инспектори, полицаи, 
местни администратори, 
както и към юристи от вся-
какъв калибър и порода.

Трето, борбата за сто-
панисване и владеене на 
туристически обекти ще 
засили оборотите на ко-
рупционната машина, коя-
то е неотменима част на 
всяка държавност, защо-
то държавността е систе-
ма от привилегии, подреде-

ни в йерархична стълбица 
на права и пълномощия, а 
нови претенденти за топ-
ли местенца никога не липс-
ват, затова те си улесня-
ват пътя чрез рушвети (а 
и обикновените граждани 
често нямат друг изход да 
си спестят време и нер-
ви, освен да дадат подкуп), 
докато бюрокрацията си 
урежда допълнителен доход 
по тази линия.

Да оставим настрана въ-
проса за кича, който вече е 
превзел сегашните ни ту-
ристически атракции. Без-
вкусицата, пошлостта 
и простащината са само 
следствие от желанието 
да се реализира печалба, 
като се създава за гостите 
„местна колоритна обста-
новка”. Която обстановка 
впрочем все повече и пове-
че се подчинява на единни 
стереотипи. Чужденците 
не искат чак толкова ек-
зотика, те искат обста-
новката да им е позната и 
уютна, с привични им сто-
ки, услуги и атрибути, кои-
то само да са издържани в 
„местен стил”. Така е. Колци-
на от нас, когато отиваме 
на лятна почивка, предпо-
читаме палатката напри-
мер? Не, искаме хем морето 
или планината да са ни на 

една ръка разстояние, хем 
да имаме същите удобства 
както в града, от който 
сме заминали уж с желани-
ето да си починем от него.

Четвърто, нека разгледа-
ме световно предпочита-
ните дестинации, за да ви-
дим какво точно предлагат 
те.

Най-посещавани стра-
ни в света са Франция (67,3 
млн. д.), Италия (56,4 млн. д.), 
Испания (43,4 млн. д.), САЩ 
(48,4 млн. д.), Мексико (19,4 
млн. д.), Канада (17,6 млн. д.), 
Унгария (17,2 млн. д.), Порту-
галия (10,1 млн. д.). Най-посе-
щавани от американците 
са Канада, Мексико и Кариб-
ският басейн. Японците по-
сещават най-често Юго-
източна Азия и Тихоокеан-
ските острови, а през по-
следните години – и Евро-
па. Днес нараства потокът 
от туристи към Мексико, 
Мароко, Тунис, Карибски-
те острови, островите в 
Индийския океан, Сингапур, 
Тайланд и други.

С една дума, туристи-
те предпочитат или мно-
го развити страни, които 
не разчитат на туризма 
като основен „отрасъл” (те 
са привлекателни сами по 
себе си, без маниакално да 
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ДАНС (ДС) отново тормози Родопите
На 6 октомври милиционери от 

ДАНС (ДС) нападат село Лъжни-

ца, според МВР, за „пресичане 

дейността на нерегистрира-

ния клон на ислямистката ор-

ганизация „Ал Уакф Ал Ислями”, 

която е спонсорирала атента-

тите от 11 септември 2001 г.”

Фактическият резултат 
от специализираната опе-
рация, независимо от ме-
дийната шумотевица е, че 
въпреки извършените „про-
цесуални действия”, няма 
нито арестувани, нито 
повдигнати обвинения. Кое-
то може да означава някол-
ко неща – или операцията 
е провал за прокуратура, 
МВР и ДАНС, а съобщени-
ето на пресцентъра е го-
лям гаф, защото изкарват, 
че едва ли не са арестува-
ли Осама Бин Ладен, докато 
техните хора са били обгра-
дени от тълпата в къщата 
на имама, или имаме „актив-
но мероприятие”, преслед-
ващо определени цели.

Пресцентърът на МВР 
разказва приказки от хиля-
да и една нощ за това, че 
едва ли не в България дейст-
ват структури на органи-
зация, свързана с атента-
тите от 11 септември. 
За всеки, който не е индок-
триниран от пропагандата 
идиот, е ясно, че 11 септем-
ври не е дело на ислямисти. 

Но да приемем че е така – 
у нас действат опасни ис-
лямисти. Чисто оператив-
но е странен и неправилен 
начинът, по който дейст-
ват тук службите, а ста-
ва въпрос за предварител-
но съгласувана, съвместна 
операция, чийто план е раз-
писан лично от Цветанов и 
Йовчев.

На теория „спецовете” би 
трябвало да вдигнат набе-
лязаните хора с книгите и 
компютрите, да се качат 
по колите и всичко да при-
ключи за пет минути.

Вместо това, те правят 
нещо съвсем друго, а имен-
но, демонстративна акция 
в регион, окървавен от ДС 
по време на тайния Възро-
дителен процес срещу бъл-
гарите мохамедани от на-
чалото на 70-те години, къ-
дето в момента безрабо-
тицата е огромна и хора-
та мизерстват. Реакцията 
в Лъжница е показателна – 
дансаджиите и полицаите 
са обкръжени от стотици 
гневни селяни, които на из-
проводяк им изпочупват с 
камъни прозорците на ав-
томобилите…

Книгите, конфискува-
ни като опасни от дома на 
имама Мохамед Канбер, се 
оказва, че вече са минавали 
през службите при внасяне-

то им в България. Тогава са 
ги върнали на Канбер, преце-
нявайки ги като безопасни.

С изключение на „полез-
ните идиоти”, които ще 
повярват, че МВР и ДАНС 
вчера са направили голяма 
операция срещу радикална-
та ислямистка организация 
Ала Бала, представлявана в 
България от имама на село 
Лъжница, на всички остана-
ли е ясно, че тук има и нещо 
друго.

Напоследък службите на 
западните държави, съв-
местно или поотделно, 
през няколко дни разкри-
ват заговори за предстоя-
щи атаки или терористич-
ни групи. „Мумбайски сце-
нарии”, увеличаване на сте-
пента на опасност, преду-
преждения да не се пътува и 
т. н. Зад всичко това стои 
вездесъщият Осама, които 
лично бил разпоредил атаки 
в Европа, най-вероятно от 
командния си пункт „Пеще-
ра” в Тора Бора… Истерията 
явно е дошла в повече за ня-
кои правителства, защото 
представител на немските 
спецслужби накрая призова-
ва колегите си от другите 
страни да престанат да 
плашат хората, а да си вър-
шат работата…

Ако с действията си на-
шите служби са решили по 

„терористична” линия да 
отчитат точки пред за-
падните си другари, то с 
резултата от акцията оп-
ределено няма да успеят.

Тогава остава като един-
ствено логично обяснение 
„активно мероприятие”, це-
лящо тестване на реакция-
та на най-голямото религи-
озно малцинство при евен-
туален конфликт или разми-
рици.

Този конфликт може да 
се предизвика изкуствено 
в бъдеще, с цел дестабили-
зация на България заради ге-
ополитически интереси на 
определени външни сили, за-
ради отклоняване внимани-
ето на хората от изключи-
телно тежките социално-
икономически проблеми и 
насъскването им едни сре-
щу други по религиозен и 
етнически признак, заради 
непотърсена наказателна 
отговорност от определе-
ни политико-олгархични гру-
пи, структури или лобита.

Иронията е, че в такива 
събития, сегашната власт 
и подопечните ґ служби е 
възможно да са играли само 
като статисти и сценич-
ни работници и даже да не 
са се усетили… Ами ако се 
беше проляла кръв?

Кой може да организи-
ра такова „мероприятие” в 

българските условия дава 
отговор „самият” Мохамед 
Канбер:

„Опитва се да се осъ-
ществи криминализация на 
имамите – да ни предста-
вят в очите на хората, че, 
едва ли не, сме готови ка-
микадзета”, каза Камбер. 
Той допълни, че никога не е 
имал проблем с ДАНС, че на 
няколко пъти е бил привик-
ван през определено време 
за справка и предположи, че 
може би обявеният за гла-
вен мюфтия Недим Генджев 
„има пръст в това”.

Ще добавим, че Генджев 
е офицер от Първо главно 
управление на ДС, което е 
и отговорът на загадката 
коя е структурата в сян-
ка, контролираща полити-
ческия, икономическия, кул-
турния и религиозния жи-
вот в България и е способна 
да предизвика много неща, 
включително и междуетни-
чески конфликт.

За нас, обикновените 
хора, остава да попречим 
на политиците да ни разде-
лят и насъскват. Вярващи 
или не, ние сме преди всичко 
хора, живеещи заедно и има-
щи общи социални пробле-
ми, виновници за които са 
точно тези, които искат 
да ни разделят. •

бай Благой
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Тъмната страна на туризма
се стремят да угаждат на 
гостите), или доста бедни-
те, някои от тях бурно раз-
виващи се, но с драстично 
социално разслояване. В ня-
кои от тях преобладаваща-
та маса население живее 
месечно с пари, които дори 
у нас средно заможни хора 
харчат за един ден, а даже 
и за час. 

Понеже България трудно 
би минала за „развита”, да 
видим какво предлагат бе-
дните туристически стра-
ни – хазарт, достъпни нар-
котици, дори там, където 
гражданите са преследвани 
за това (даже една развита 
страна като Холандия при-
влича туристи именно за-
ради легализираната там 
дрога), и... проституция. 
Платен секс в широк въз-
растов диапазон.

И така, туристическият 
рай при приоритетно раз-
витие на туризма у нас би 
изглеждал по следния начин: 
в отделни части на стра-
ната ще има лъскави хоте-
ли, главозамайващи кази-
на, пълни с любезни и шко-
лувани хотелиери, крупие-
та, екскурзоводи, келнери, 
масажисти, шофьори, ком-
паньонки, жигола, прости-

тутки на най-различна въз-
раст. Охранявани от дър-
жавна полиция и частни 
агенции. Задължително ще 
има модерни центрове за 
бърза медицинска помощ, но 
само такава, която реагира 
на нуждите на туристите, 
колкото да ги стабилизира 
и да ги изпрати за сериоз-
но лечение в чужбина. Сре-
щу заплащане, естествено. 
Вероятно историческите и 
културните паметници ще 
бъдат поддържани в изряд-
но и привлекателно състоя-
ние. Тук там ще има „екосе-
лища” за „селски туризъм”, 
но останалото селско сто-
панство ще крета, защото 
приходите от туризма ще 
позволяват всички храни да 
се внасят от чужбина. Най-
много да произвеждаме под-
правки, за да се придаде на 
гозбите „местен колорит”. 
Промишлеността и енерге-
тиката ще работят само 
за туристическата маши-
на. Инфраструктурата ще 
се развива приоритетно, 
но най-вероятно това ще 
става изключително и само 
там, където генерира при-
ходи от туризма. Всичко до-
пълнително пак ще се внася 
от чужбина. Което значи 
прекъсване на важни профе-
сионални традиции извън 

хотелиерството и кръч-
марството.

При това състояние об-
разователната ни система 
ще съкращава броя подгот-
вяни специалисти – нещо, 
което и сега вече се плани-
ра да стане с новата „ини-
циатива” на правителство-
то. Обедняването откъм 
кадри, които обслужват не-
посредствено туризма, ще 
се отрази върху сферата 
на производството и услу-
гите на самото население. 
Болниците извън зоните 
за чужденци или ще ги за-
крият, или ще заприличат 
на нещо ужасяващо – не че 
сега някои болници не са та-
кива. В тях човек влиза, за 
да го изнесат в ковчег, не за 
да оздравее.

Науката ни ще се сведе 
до уреждане на международ-
ни конференции (с допълни-
телна развлекателна про-
грама) и поддържане на му-
зеи с разни евентуално ин-
тересни за гостите експо-
нати.

Всичко изброено дотук 
няма как да не доведе до 
културно и нравствено па-
дение, духовно обедняване, 
професионална кастрация – 
остава единствено моти-
вът да се предложи на ту-
риста всичко, за което е го-

тов да плати. И нищо пове-
че от това.

Но не всички ще се уре-
дят за обслужващ персо-
нал на туристическия рай. 
Лъскавите проститутки и 
лустросаните сводници и 
наркодилъри ще са едно мал-
цинство тарикати, проби-
ли си път към доходоносни-
те местенца. Те самите и 
подкупените от тях поли-
цаи и охранители жестоко 
ще бранят територията 
си от проникване на оста-
налите мераклии за „лесна 
печалба”. Затова извън ту-
ристическите обекти след-
ва да очакваме една безпро-
светна мизерия, произвол 
на банди и репресивни ор-
гани, ухажвани по време на 
избори (ако бъде запазена 
формата на представител-
на демокрация) групи и едно 
отчаяние на голяма част 
от гражданите. Мнозина 
от тях ще живеят от соци-
ални помощи, трохи от ту-
ристическия златен дъжд. 
Структурата на икономи-
ката, даже в нейния дълбо-
ко несправедлив капиталис-
тически формат, ще бъде 
необратимо деформирана. 
Страната изцяло ще зави-
си от приходите от тури-
зма и от вноса на жизнено-
важни стоки. Едни безреди-

ци, стихийно бедствие или 
конкурентни мероприятия 
от съседни туристически 
дестинации ще костват на 
всички ни внезапни и жес-
токи кризи.

Е, не съвсем на всички. 
Политиците и бизнесмени-
те, които и сега вече труд-
но се разделят едни от дру-
ги, няма да усетят нищо. Те-
жестта на лишенията, как-
то винаги, ще се прехвърля 
върху малоимотните и без-
имотните слоеве. А всяка 
криза ще предизвиква улич-
ни гангстерски войни (поли-
цията бди над туристите, 
местните да се оправят 
сами) с неизбежни случайни 
жертви.

Резултат: българите 
стават нация от чиновни-
ци, хотелиери, келнери, кру-
пиета, охранители и прос-
титутки. Плюс лумпени – 
онези, които не са имали 
късмет да се вредят сред 
предишните.

На какво прилича това? 
Прилича на Куба от време-
то на диктатора Батиста. 
Идеална среда за избухване 
на бунт, който завършва с 
диктатура от болшевишки 
тип.

Това ли искаме за страна-
та си? •

Васил Арапов
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Представителната демокрация
Редовните читатели на 
„Свободна мисъл” със си-
гурност разбират що е 
анархизъм и анархия като 
състояние на едно обще-
ство. Обръщам се към оне-
зи, които все още мислят, 
че „анархия” е синоним на 
„хаос”. И двете думи са от 
гръцки произход и не озна-
чават едно и също.

Терминът „анархия” за 
описание на обществен 
строй, който логично за-
меня капиталистическия, 
е на Пиер-Жозеф Прудон. 
Той произнася знаменита-
та фраза, съкращението 
на която представлява из-
вестният символ на наше-
то движение: „Анархията е 
ред”, но ред, не наложен със 
сила от и в интерес на едно 
доминиращо малцинство, 
а самоорганизация според 
здравия разум, желанието 
и волята на обикновените 
хора. Същите хора, на кои-
то им се втълпява, че „де-
мокрацията е лошо нещо, 
но по-добро не е измислено”. 
Отдавайки дължимото на 
ума на автора на този афо-
ризъм (Уинстън Чърчил), 
нека подчертаем пресмет-
натото му лукавство. „До-
брото” в един режим на 
представителна демокра-
ция, даже ако пренебрегнем 

фактическото икономиче-
ско и стопанско неравен-
ство, което оказва силно 
влияние върху управление-
то на една страна, настъп-
ва единствено по време на 
избори – и то ако те са аб-
солютно честни, а това 
условие практически оста-
ва в областта на блянове-
те. Между изборите оба-
че управлението е подоб-
но (а често и съвпадащо до 
подробности) на диктату-
ра. През срока на мандата 
на всяка една от властите 
(„разделени” само привид-
но) гражданите са длъжни 
да се подчиняват на реше-
нията, взети от техните 
„избраници”. Забележете – у 
нас ние избираме само за-
конодателната власт (от 
която зависи почти всич-

ко и от която не можем да 
търсим персонална смет-
ка за калпави и несправед-
ливи закони; парламентът 
е орган на колективна без-
отговорност). Избираме 
и кметове и общински съ-
ветници. От последните 
обаче малко неща зависят, 
защото, за да свършат 
нещо, трябва да разпола-
гат с финансови средства. 
А те им се отпускат от 
правителството. Нима ня-
кой от нас гласува за все-
ки конкретен министър? 
Нима директно избираме 
министър-председателя? 
Не, тези пълномощни лица 
изникват в резултат на за-
дкулисни споразумения на 
законодателите, групира-
ни в политически партии, 
а функционерите на тези 

партии, заедно с бизнес-
мените (като често тези 
групи се припокриват), об-
разуват доминиращото, 
ръководно малцинство. То 
се ползва с привилегии и 
пълномощия далеч над въз-
можностите и правата на 
всеки един гражданин.

Ние не избираме и съди-
ите (отново назначавани), 
не избираме кварталните 
си полицаи (които уж тряб-
ва да пазят нас, но не са ни 
подчинени, въпреки че им 
осигуряваме заплатите с 
данъците си – те слушат 
своите началници, които 
са част от управляваща-
та класа), задължени сме да 
ползваме услуги на юристи, 
които също обслужват ин-
тересите на доминиращо-
то малцинство.

Представителната де-
мокрация по този начин 
наистина функционира 
като диктатура: всички 
вратички за контрол вър-
ху властта или са затво-
рени, или към тях не во-
дят лесни за изминаване 
стълбища. Ние сме скова-
ни с наредби, подзаконо-
ви нормативи, правилни-
ци и от необходимостта 
да поемаме разходи, чес-
то непосилни за всеки оне-
правдан, за да си поискаме 
правата „по канален ред”.

Ние, обикновените 
граждани, живо се инте-
ресуваме от боричкане-
то в тази откъсната от 
нас власт, следим дебати 
и компромати – но защо 
ни е всичко това? С какво 
сме по-нахранени, по-обле-
чени, по-лекувани, по-обра-
зовани, по-благоустроени, 
по-свободни от това че 
гледаме как разни господа 
в скъпи костюми ни гово-
рят за социални програми 
и обществен интерес?

По-добра от предста-
вителната демокрация 
е пряката. Именно зато-
ва моделът на анархоко-
мунистическо общество 
използва механизмите на 
пряката демокрация, но 
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Структурата на анархокомунистическото общество
Във всекидневието си ние 
често се ръководим от 
принципа „постъпвай с дру-
гите така, както искаш да 
постъпват с теб”, просто 
защото то е изгодно и раз-
умно. Обществена среда, 
базирана върху този прин-
цип, е естествена човешка 
среда. В същото време дър-
жавата (която непрекъсна-
то ни натрапват като си-
ноним на „страна” и „народ”) 
е практически пълно отри-
цание на тази нравствена 
повеля. И наистина – кой 
чиновник, който ни разкар-
ва напред-назад заради не-
съществени формалности, 
би искал и на него да му гу-
бят времето и късат нер-
вите по същия начин? Кой 
политик би се съгласил да 
бъде излъган така, както 

той е измамил с кухи обе-
щания своите избиратели? 
Кой работодател би при-
ел да получава онова възна-
граждение, което „отпуска” 
на своите наемни работни-
ци?

Защо тогава търпим 
държавата? У хората е при-
садена убедеността, че с 
държава e лошо, но без нея 
e още по-зле. Абсолютно 
безпочвено убеждение, за-
щото алтернативата на 
властта не е хаос, не е про-
извол и несигурност в ут-
решния ден (тези прелести 
ги има в изобилие и при дър-
жавата), а е осъзнат ред и 
доброволна самоорганиза-
ция.

Преднамерената лип-
са на информация за моде-
лите на безвластието е 

една от причините дума-
та „анархия” да стряска хо-
рата. Истината обаче е, 
че анархичното общество 
има своя структура, спо-
собна да поддържа общест-
вен ред, при това без да 
прилага принуда, да използ-
ва неравенството и да го 
запазва като условие за 
своето съществуване.

Ключовото понятие в 
структурен смисъл за мо-
дела на анархокомунизма е 
свободният договор.

Свободният договор се 
реализира под формата на 
свободни асоциации.

Всички ние живеем на оп-
ределено географско мяс-
то. Свободният договор 
между жителите на една 
територия очертава анар-
хична община, нейните гра-
ници се установяват чрез 
система свободни догово-
ри със съседите. 

Договорите между об-
щините определят тери-
ториална анархокомунис-
тическа федерация, коя-
то, според желанието на 
гражданите ґ, може да се 
подразделя на регионални 
комунални федерации. Ако 
в една община възникнат 
вътрешни противоречия, 
тя винаги е свободна да се 
раздели според уговорка на 

жителите си на две или по-
вече общини, които да ос-
танат самостоятелни или 
да се слеят със съседни. Съ-
временните информацион-
ни технологии позволяват 
обществените въпроси в 
общините, регионите и ця-
лата федерация да се об-
съждат и решават през ин-
тернет форуми, с ясни, по-
усъвършенствани правила 
на дискусии в тях, така че 
да не приличат на насто-
ящите безплодни говорил-
ни. Важното е, че никоя об-
щина или регион не са под-
чинени на други – в това е 
смисълът на истинското 
федериране.

На работното си място 
ние сключваме с колегите 
си нов свободен договор – 
производствен. Трудови-
ят колектив, който сто-
панисва дадено предприя-
тие или инфраструктурен 
сегмент, е собственик на 
предприятието по същия 
начин, както гражданите 
владеят своята община. 
Всяко едно предприятие, 
за да може да работи кон-
структивно, се нуждае от 
асоцииране с други пред-
приятия и чрез един по-об-
ширен свободен договор 
образува производствена 
федерация.

Този тип обединения се 
подразделят на терито-
риални и браншови подфе-
дерации, както и на асоциа-
ции, очертаващи производ-
ствено-потребителската 
верига от начална сурови-
на до краен потребителски 
продукт.

По линия на браншовите 
федерации всеки колектив 
на предприятие може да 
споделя опит с други колек-
тиви, да търси помощ за 
модернизиране, да си раз-
пределя работата в рамки-
те на федерацията според 
възможностите си. По ка-
налите на производстве-
но-потребителската ве-
рига пък се осъществява 
пряка връзка с доставчици, 
енергетици, фабрики за ре-
циклиране, транспорт, за 
да се стигне до крайните 
потребители на продукци-
ята, при гарантирана сво-
бода на избор на партньо-
ри, което представлява 
един здрав стимул (за раз-
лика от конкуренцията при 
капитализма) за усъвър-
шенстване и избягване на 
застой.

Тясно свързана с произ-
водствените федерации е 
още една форма на свобо-
ден договор – потребител-

бъде излъган така, както лите на безвластието е 
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„Записки по българските въстания“
и л и  к а к  ( н е ? )  с е  п р а в и  р е в о л ю ц и я 1

Често става дума, че като 
търсим отговор на въпро-
са как се прави революцион-
на организация, няма нужда 
да откриваме дървения ве-
лосипед. Разгледахме вече 
практиката на Бакунин, 
имаме и други примери по 
света. Но реших, че ако се 
обърнем към историята на 
собствения си народ, мо-
жем да извадим примери и 
поуки, които да бъдат по-
близки на душата ни и с по-
ефектно влияние върху съз-
нанието ни.

Обърнах се към „Записки-
те” на Захари Стоянов не 
като към обективен ана-
лиз на събитията, а като 
към достоверен източник 
за мотивите и поведени-
ето на хората, участва-
ли във въстанието. Ценно-
то в тази книга не са ста-
тистиките, а моментите 
и опитът на един от на-
шите революционери. Ако 
искаме по-обективен и по-
всеобхватен поглед, може 
би би било добре да се обър-
нем към Иван Хаджийски и 
неговите изследвания вър-
ху българския народ.

За да претендира човек 
за изчерпателен и обекти-
вен анализ на този период 
от историята ни, трябва 
не само да е чел много, но 

и да е успял да излезе от 
стереотипите, които не-
изменно са налагани върху 
него през изминалите годи-
ни от възстановяването 
на българската държава. Аз 
нямам такива претенции. 
Просто ще опитам да на-
правя някои изводи, които 
могат да бъдат полезни 
в практиката ни на хора, 
тръгнали да оправят све-
та.

По същество събития-
та от 1876 г. не са опит за 
революция. Не че някои от 
организаторите не са били 
революционери. Не случай-
но създават „централен 
революционен” комитет, а 
не „комитет за национал-
но освобождение”. В устава 
на БРЦК пише2 „Цел с една 
обща революция да се на-
прави коренно преобразо-
вание на сегашната дър-
жавна деспотско-тиран-
ска система и да се замени 
с демократска република 

(народно управление).” Няма 
препратка обаче към опи-
сание поне на същността 
на т. нар. „демократска ре-
публика”, което показва, че 
реално въпросът за бъде-
щото обществено устрой-
ство не е стоял поне пред 
голяма част от членовете 
на комитета. Донейде за 
тях революцията и спра-
ведливостта са били пряко 
следствие от освобожде-
нието от турската власт. 
Или са си давали сметка, 
че няма смисъл да умуват 
за нещо, което няма да по-
стигнат.

Доколко за създаване-
то на „народно управле-
ние” е достатъчно от-
страняването на султана 
и „тая земя, която е населе-
на с българи, да се управля-
ва български”, си проличава 
след като ни назначават 
цар, парламентът съста-
вя „най-демократичната за 
времето си конституция”3 
и правителствата едно 
след друго започват да се 
ояждат на гърба на народа.

Това поставя под въпрос 
разбирането за „демократ-
ската република” дори сред 
членовете на БРЦК, какво 
остава за обикновените 
участници в опита за „ре-
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в един по-различен кон-
текст. Защото сама по 
себе си пряката демокра-
ция лесно се превръща в 
хранителна среда за де-
магози и интриганти. Схе-
мата за вземане на реше-
ния при пряката демокра-
ция се обезсмисля, когато 
проблемът изисква взема-

не на решения с консенсус. 
Тъкмо поради тази причи-
на анархизмът предполага 
федералистки модел, как-
то и прецизиране на про-
блемите: някои въпроси 
се нуждаят от възможно 
най-широко съгласие, дру-
ги могат да се решат ло-
кално, без еднотипни пра-
вила за всички. •

 Шаркан

ТЕОРИЯ

Представителната
демокрация
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ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Структурата на анархокомунистическото общество
ската кооперация. Тя може 
да е договор между всички 
граждани на една община, 
но и само на част от тях. 
Потребителската коопе-
рация може да обхваща по-
вече от една общини, може 
да е опредметен договор 
на отделни граждани от 
различни общини. Допусти-
мо е да съществуват по-
требителски кооперации 
вътре в самите трудови 
колективи и като помощ-
ни структури към техни-
те федерации. Интересно-
то е, че в края на ХIХ и на-
чалото на ХХ век потре-
бителските кооперации в 
България са били наричани 

„комуни”. И това не е слу-
чайно. Анархистите имат 
съществен принос за въз-
никването и развитието 
на кооперативното движе-
ние.

Отделните кооперации 
също могат да се свързват 
в потребителски федера-
ции (вижте схемите). От 
една страна тези федера-
ции поемат функцията да 
разпределят произведени-
те блага, да дават досто-
верна информация за раз-
нообразието налични про-
дукти и услуги, като тези 
данни са напълно различ-
на от полуистините и лъ-
жите, които разпростра-
няват днешните реклами. 
От друга, чрез поръчки и за-

явени от потребителите 
потребности, те оптими-
зират дейността на про-
изводствениците, пестят 
сили, материали и време, 
давайки зелена светлина на 
наистина нужните артику-
ли и услуги. Така се преси-
ча в корен насаждането на 
примитивен консуматор-
ски манталитет, продик-
туван от опаковката.

По този начин анархо-
икономиката е планова, 
като тази плановост няма 
нищо общо с командно-ад-
министративното сто-
панство на марксистите, 
а очевидно не прилича и на 
„свободен пазар” (който не 
е свободен дори само зара-
ди монетарния монополи-
зъм, без да вземаме пред-
вид останалите факто-
ри, които правят „свобод-
ността” на пазара илюзор-
на). В този тип стопански 
взаимоотношения не са 
нужни банки, регулатор-
ни органи, както и самите 
пари като инструмент и 
средство за размяна.

Здравеопазването, об-
разованието и органично 
свързаните с тях наука и 
инженерство също се обра-
зуват на основа на свобод-
ни договори и според схема-
та на производствените 

федерации, като проник-
ват както в трудовите ко-
лективи, така и в терито-
риалните асоциации. Бол-
ници, училища, вузове, лабо-
ратории, конструкторски 
бюра и теоретични цен-
трове ще се намират под 
непосредствения надзор 
на гражданите, които ги 
ползват, а това ще осигу-
ри адекватни и качестве-
ни услуги, при съобразяване 
с нуждите на отделните 
хора и перспективите на 
развитието на общество-
то като цяло. Защитата 
на обществения ред, реа-
гиране на аварии, стихий-
ни бедствия и противодей-
ствие на евентуални външ-
ни агресии се поема от фе-
деративна мрежа, чиито 
възли също се намират под 
контрола на самите граж-
дани на анархофедерация-
та, и затова не могат да 
се превърнат в репресивни 
органи на нова власт.

Но освен всичко избро-
ено дотук, физически и 
нравствено здравите хора 
имат нестопански по-
требности, най-общо каза-
но – културни такива. Нео-
граничените възможности 
на интернет като среда за 
свободно асоцииране от-
ново идват на помощ: раз-

влекателни, релаксиращи, 
културни, спортни, разно-
образни клубове по инте-
реси, те със сигурност ще 
генерират общественопо-
лезни идеи и ще критику-
ват неиздържани проекти 
в други области.

По този начин анархич-
ното общество ще пред-
ставлява жив организъм, 
който не обезличава чове-
ка, който дава всекиму мяс-
то под слънцето и позволя-
ва реализиране на личното 
благо чрез общото, както 
и гъвкав своевременен под-
ход към всички възникващи 
проблеми.

Обратно, всеки държав-
но ориентиран модел е 
досущ груба машина, коя-
то мачка съдби, осуетява 
лични планове и дава пре-
димство само на малката 
част от населението, коя-
то се намира в кабината 
за управлението ґ. Но дори 
тези привилегировани „ма-
шинисти” също са роби на 
копчетата и ръчките, кои-
то трябва да натискат и 
дърпат, за да не се озоват 
на най-долната палуба или 
извън борда на ръкотвор-
ното механично чудовище, 
наричано „капиталистиче-
ска държава”. •

Николай Теллалов
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експерти на образовател-
ното министерство, се е 
получила класация на вузо-
ве по тяхното “качество”, 
без да е точно ясно какво 
се разбира под това. Меди-
ите тутакси посочиха, че 
Софийският университет 
предоставя най-качестве-
но обучение, а Американ-
ският предлага най-добра 
реализация, а това си е ди-
ректно подреждане по по-
пулярност. Уместно е да 
се напомни, че според ста-
тистиката по-малко от 
20 на сто от абсолвенти-
те след това работят по 
специалността си. Следо-
вателно, адекватността 
на поне един от показате-
лите е под съмнение.

Ключовото в система-
та е, че тя ще бъде обвър-
зана с финансирането на 
висшите учебни заведения, 
като “добрите” универси-
тети ще получават пове-
че средства от останали-
те. Това директно го за-
явяват господата финан-
сов министър Симеон Дян-
ков и просветен министър 
Сергей Игнатов. “Лошите” 
учебни заведения, съот-
ветно, ще бъдат удушени 

с безпаричие. Но и “добри-
те” ще си изпатят, защо-
то напливът към тях ще 
ги пръсне по шевовете по-
ради недостиг на препода-
вателски състав. Впрочем, 
закриване на “лоши” специ-
алности ще има и в “добри-
те” вузове. Последното пак 
изрично е казано от госпо-
дина просветен министър: 
“Специалности, които не 
могат да осигурят реали-
зация на студентите след 
завършването им, няма да 
бъдат финансирани”. В ус-
ловията на криза и трайни 
деформации в отраслова-
та структура на икономи-
ката, в условията на разпа-
дане на науката като сис-
тема, в това число и инже-
нерните изследователски 
и конструкторски звена, в 
условия на духовно обедня-
ване – кои специалности ос-
тават като “реализуеми”? 
Комай предимно юристи, 
икономисти, администра-
тори, журналисти, както и 
малко медици, предимно зъ-
болекари.

Налице е тенденция на-
края университетите да 
щамповат само прависти 
и икономисти. Кой обаче 
ще управлява професионал-
но технологичните проце-

си в производството (про-
мишлено и аграрно)? Кой ще 
усъвършенства тези тех-
нологии, кой ще разработ-
ва нови въз основа на те-
оретични изследвания? За 
това са необходими физи-
ци, химици, математици, 
геолози, биолози, агрономи, 
метеоролози! Кой ще про-
ектира медицински харду-
ер за диагностика и тера-
пия? По света вече практи-
куват роботизирани опера-
ции, но очевидно тук таки-
ва специалисти нямат реа-
лизация. Кой ще се занима-
ва с история и археология, 
важни за разбирането от-
къде сме тръгнали и дали 
вървим нанякъде, вместо 
да блуждаем в кръг? Кой ще 
подсигурява всичко това с 
електроенергия, която да 
не се тресе от кризи и да 
е ориентирана към инова-
ции?

Мнението в медиите и 
в блогосферата клони от 
скептично до твърдо песи-
мистично: тази система 
няма да работи. Вероятно е 
така. Няма. Но ще същест-
вува и ще определя финан-
сирането на вузовете. То-
ест държавата отново 
внася хаос и произвол във 
важните системи на об-

ществения организъм. Ре-
дукцията на специалности 
по критерия “реализация” (и 
“доходи”) не може да се на-
рече другояче, освен удуш-
ване. Лошото е, че на рей-
тинговата бесилка увисва 
целият народ, защото без 
разнообразни специалисти 
е обречен на деградиране 
на производителните сили. 
През изминалите 20 години 
у нас са изчезнали десет-
ки професионални тради-
ции – именно по повелите 
на пазара, не защото не са 
нужни, а защото няма кой 
да инвестира (и печели) в 
тези направления.

А и как би могъл, след 
като не разбира значение-
то им? Та нали заедно с про-
изводителните сили дегра-
дира и културата. С пре-
димство богатеят не ум-
ните, а наглите.

Образованието (както 
и здравеопазването) в ни-
какъв случай не бива да се 
форматира според пазар-
ната икономика на печал-
барството. Търговията 
със знания води до упадък 
в малки страни, до брутал-
но социално неравенство 
дори в големите, където 
все пак има място за що-
годе балансирано разви-

тие на целия спектър про-
изводителни сили. Образо-
ванието (основно, средно, 
специално, висше) не бива 
да бъде подчинено на един 
център (“просветно” ми-
нистерство) и да бъде за-
ложник на друг (финансово 
министерство). Това важи 
и за цялото общество, 
впрочем. Учебните заведе-
ния, обединени в равноправ-
ни федерации, са длъжни да 
взаимодействат с федера-
ции на изследователи, те-
оретици и практици, кон-
структори и технолози, 
както и с федерации про-
изводствени, потребител-
ски, териториални, т. е. 
директно със самите граж-
дани, така че да реагират 
на обществените и лични-
те нужди на хората. Имен-
но такава схема е моделът 
на анархизма, в който няма 
да съществуват “ръковод-
ни” административни цен-
трове, които с глупостта 
или интересчийството си 
принудително да вкарват 
целия социален организъм в 
треска, в състояние на за-
душаване – при това мъчи-
телно бавно и неприятно 
за гледане, каквато е всяка 
екзекуция. •

Вананд Витанов

ИДИОТОКРАЦИЯ

Рейтинговата бесилка
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БОРБАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Анархистическата педагогика
Нарушавам предсмъртно-

то желание на големия анар-

хист, педагог и хуманист 

Франсиско Ферер, заяве-

но преди разстрела, на кой-

то е осъден през октомври 

1909 г. от съда на испански-

те монархисти и клерикали, 

като казвам, че следващите 

страници са компилация от 

негови идеи в издаваното по 

време на парижкото му из-

гнание в началото на ХХ век 

списание ”Обновеното учили-

ще” и на ”Свободна Младеж” 

от началото на 30-те годи-

ни на миналия век, издавана в 

Сарагоса от неговите млади 

ученици.

Г. Константинов

Днес понятието свобода е 
изгубило първоначалния си 
смисъл, защото господари-
те и техните учени лакеи 
и попове са направили всич-
ко възможно да замъглят 
значението на този осно-
вен принцип. Представа-
та за свободата е станала 
до такава степен повърх-
ностна, че за нея говорят 
като за някаква стока, ня-
какъв пазарен артикул за 
еднократна употреба, коя-
то не заслужава да ґ се об-
ръща особено внимание. 
Анархистическото образо-
вание е остро критикува-

но именно заради поражда-
ния от него стремеж към 
свободата. Тази критика 
е предизвикана, освен от 
застрашените интереси 
на господстващите кла-
си, още и от ширещото се 
и насаждано невежество 
сред ”низшите класи”. Мно-
зинството разбира сво-
бодата като възможност 
всеки да прави, каквото си 
поиска.

В анархистическата пе-
дагогика свободата се раз-
бира в нейното истинско 
значение. Пълната свобода 
на детето е единствено-
то средство и условие, кое-
то му позволява да достиг-
не зрелост и да бъде щаст-
ливо. Да бъдем свободни оз-
начава да обмисляме раз-
личните възможности и да 
изберем тази, която е най-
добра за личностите. Това 
значи още да притежава-
ме волята и способността 
да разрушаваме бариерите 
пред развитието и посто-
янно да обновяваме сред-
ствата, както и самите 
себе си, без да се подчиня-
ваме на когото и да било.

Анархистическото учи-
лище се стреми да възпита 
съблюдаването на няколко 
основни принципа, които 
се обясняват лесно:

Пълната индивидуална 
свобода

Тук трябва да подчертаем 
дебело противоречието 
между свобода и автори-
тет. Според педагозите-
анархисти, авторитетът 
не дава нищо на ученици-
те и само ги подбужда да 
се привързват към ценнос-
ти, които през целия им жи-
вот ще ги теглят към под-
вижните пясъци на днешни-
те обществени отноше-
ния между господари и роби, 
пречейки им да се изтръг-
нат от тях. Често обаче се 
допуска една грешка, която 
има тежки последици: като 
отхвърлят принципа на ав-
торитета, те не го заме-
нят с концепцията за ува-

жението, забравяйки, че 
уважението към другите 
на основата на свободата 
дефинира същността на 
личността.

Играта, като достъп 
до знанието

Игрите, както е известно, 
са необходими на децата 
за тяхното умствено фор-
миране, здраве и физиче-
ско развитие. Чрез играта 
детето си взаимодейства 
със себеподобните и разви-
ва всички свои заложби и ка-
чества. Ето защо е необхо-
димо да се въвеждат игри 
във всеки клас през учебния 
период. Най-важният фак-
тор на играта се състои в 
това, че в нея детето про-
явява своите желания и ис-
кания, затова то трябва 
да бъде поощрявано да бъде 
съвършено свободно, без да 
се страхува да бъде само-
то себе си. Колкото повече 
една игра е важна за дете-
то, толкова по-интензив-
на става тя. Заедно с това, 
игрите са важен достъп 
към знанието. Момченцата 
и момиченцата често си 
играят на възрастни мъже 
и жени и когато достигнат 
зряла възраст, нерядко ста-
ват това, което са желали 

да станат, като деца. Ос-
вен това, игрите им пома-
гат да развият чувството 
на алтруизъм. Ако децата 
са егоистични и се стре-
мят да командват своите 
връстници, в хода на колек-
тивните игри те се науча-
ват, че могат да сполучат 
много повече с помощта на 
солидарността.

Отсъствие на 
изпити, конкурси и 
травматизираща 
конкуренция. Отказ 
от традиционните 
критерии за 
поощрения и наказания

В анархистическото учили-
ще традиционният изпит 
е напълно отхвърлен. Счи-
та се, че този педагогиче-
ски инструмент е напълно 
безрезултатен. От един 
изпит не може да се преце-
ни и определи как работи 
учащият се. Не бива да за-
бравяме и за страховете, 
мъките и проблемите пред 
които се изправят учени-
ците по време на тези из-
питания. Както и това, че 
те се чувстват нещастни 
неудачници или стоящи не-
вероятно високо над оста-
налите в зависимост от 

Пълната индивидуална
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Анархистическата педагогика
злополучната или отлична 
„оценка”. Изпитите се от-
разяват абсолютно нега-
тивно върху психиката на 
децата, могат да ги дове-
дат до физически и душев-
ни болести, които могат 
лесно да бъдат избегнати. 
В обществото, в което жи-
веем, изпитът се разглеж-
да като нещо напълно нор-
мално, като едва ли не един-
ствено средство за подбо-
ра на тези, на които е „съ-
дено да заемат престиж-
ни постове”, отделяйки ги 
от обикновените труде-
щи се. Изпитите служат 
само за удовлетворение на 
чувствата на маймунска 
любов на родителите, на 
тщеславието и егоистич-
ните интереси на мнозина 
преподаватели и се превръ-
щат в истинско мъчение за 
учащите се както до, така 
и след провеждането им. В 
анархистическите учили-
ща всичко трябва да се вър-
ши с оглед ползата за уча-
щите се. Всяко действие, 
което не съответства на 
тази цел, трябва да бъде 
отхвърлено като проти-
воречащо на природата на 
свободното възпитание и 
образование. В тези школи 

не съществуват нито въз-
награждения, нито санкции. 
Наказанието привиква уче-
ника да зависи от автори-
тета и от страха. Препо-
давателите са длъжни да 
се откажат в своята прак-
тика от всякакви морални 
и материални наказания.

Съвместното обучение 
на учениците от двата 
пола, независимо от 
социалния им статус

Анархистическите учили-
ща се стремят да разру-
шат бариерите, издигна-
ти от социалното нера-
венство. Анархистическа-
та педагогика възнамерява 
да приключи с авторитари-
зма и затова, вместо кон-
куренцията, тя се стреми 
да развива интелектуални-
те способности и личните 
усилия, на които е способен 
всеки човек. Вместо да уп-
равлява поведението, тя 
се стреми към освобожде-
ние и повишаване на отго-
ворността, без каквото и 
да е чувство за греховност 
и вина. Вместо наказание, 
тя практикува свободния 
и разумен диалог. Вместо 
строго установени програ-
ми – рационална култура и 
практика, пригодени към 

личния ритъм на съзряване 
и в интерес на развитието 
на всеки индивид. Вместо 
зазубряне и запаметяване 
– творчество и логическо 
мислене. Вместо натрупва-
не на безсмислени знания – 
максимално възможно раз-
витие на интелекта и из-
граждане на разностранни 
личности. И вместо агре-
сивност – толерантност, 
самоуправление и самооп-
ределение. Участието на 
възрастните не трябва да 
има заповедно-ръководещ 
характер, те да не налагат 
на всяка цена своите цен-
ности, разбирания и мне-
ния – ученикът трябва да 
придобие способността да 
ръководи сам собствените 
си постъпки. Функцията 
на възрастните се състои 
в това да предоставят на 
децата информацията, коя-
то ще им позволи да решат 
конфликтите си. Идеите не 
трябва да се натрапват – 
на децата следва да се пре-
достави възможността да 
се съгласяват с тях или да 
не се съгласяват.

Необходимо е тези про-
цеси да се развиват във 
всеки индивид, защото, ако 
се натрапват отвън, педа-
гогическият подход би бил 
крайно противоречив.

Методологията на 
свободното училище

Първото решение, което 
взимат  децата, когато по-
стъпват в училището, е да 
принадлежат ли към дадена 
група, или не. Съгласието 
да се стане член на група-
та води до придобиването 
на права и задължения, про-
изтичащи от колективния 
начин на живот. Свободата 
предполага отговорност, а 
за осъзнаването ґ е нужно 
време, защото съзнание-
то за нея трябва да се по-
роди в личността, а не да ґ 
се налага отвън. Постепен-
ното придобиване на отго-
ворност по пътя на колек-
тивния труд произлиза от 
практикуването на само-
управлението. Ако учени-
кът губи интерес, мате-
риалът трябва да се задъл-
бочи и разшири, за да пре-
дизвика любопитството 
му. Инициативата трябва 
да дойде от него. Придоби-
ваните по този начин зна-
ния съдействат за социа-
лизацията на индивида дво-
яко: 1) Изучаваните теми 
се предлагат на общото 
събрание, за да превърнат 
познанията, произтичащи 
от тях, в общо достояние, 
а не на отделни единици. 

2) Един или друг ученик, при 
желание от страна на дру-
гарите му, може да стане 
„наставник” на други уча-
щи се и да ги обучава, при 
свободен избор, в облас-
тта на някаква специфич-
на материя. Такова проце-
диране води до спонтанно 
възникване на групи, осно-
вани на общ интерес. Та-
кава е методологията на 
сътрудничеството и вза-
имопомощта. Учителят е 
призван да стимулира ини-
циативите, личните тър-
сения, изследователския 
дух, а също така да си съ-
трудничи с учащите се, 
ползвайки своя по-голям 
опит. Обучението тук се 
основава на разбирането, 
а не на запомнянето, на 
развитието на реалните 
практически и полезни зна-
ния като част от солидар-
ната култура. Паралелно с 
това съдържание на инте-
лекта, се развиват такива 
връзки между хората като 
сътрудничеството, вза-
имопомощта, взаимното 
уважение, солидарност-
та. Всичко това свързва в 
едно личните и колектив-
ни интереси, свободата 
и отговорността. Такива 
са целите на анархистиче-
ската педагогика. •
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ИЗЦЕПКИ НА МЕСЕЦА

„Когато демокрацията 
се опитва да се 
превърне в анархия“
„Сега вие определяте ва-
канцията ни, след време 
ние – пенсията ви!” С та-
къв плакат близо 1000 уче-
ници от Шумен излизат на 
протест срещу съкраща-
ването на коледната им ва-
канция.

В интернет мрежата 
Facebook над 100 000 души 
подкрепят идеята 3 януа-
ри 2011 година да бъде „На-
ционален ден за бягство 
от училище”. Малко от тях 
обаче излизат на улицата. 
Особено показателен е фа-
ктът, че френските деца 
се нареждат до родители-
те си и възрастните хора, 
за да протестират про-
тив пенсионната реформа, 
а нашите деца плашат, че 
ще отнемат пенсиите на 
родителите си. Но всичко 
това е тема на други ма-
териали и сериозни анали-
зи.

Премиерът, разбира се, 
не пропусна недоволните – 
по традиция той огрява 
всички и навсякъде. Думите 
му обаче по традиция спес-
тиха половината истина: 
„На кой ученик му се ходи на 
училище – те са много мал-
ко. ... Tова е вече, когато де-

мокрацията се опитва да 
се превърне в анархия – да 
дадем на учениците да ре-
шават колко дни да са във 
ваканция – те няма да идат 
на училище”.

Според другаря Борисов 
всички ние трябва да пра-
вим каквото ни нареди ми-
нистерството (образова-
телното, културното, въ-
трешното, външното... и 
което още решат управля-
ващите мутри), без значе-
ние дали искаме, или не. Да 
не разваляме демокрация-
та, като се опитваме да 
решаваме вместо Тях.

А анархистите искат 
всички хора:

• да се договарят свободно 
помежду си как да уреждат 
живота си
• да работят, когато има 
смисъл, и да почиват, кога-
то има възможност
• да участват в реално са-
моуправление, а не под кам-
шика на самоназначили се 
„демократи”

Затова пред тяхната 
демокрация, аз избирам 
анархията. •

Анархист

ТЕОРИЯ

Петте „за“ и „против“ на анархизма
ФЕДЕРАЛИЗМЪТ е начин 
на функциониране на без-
властното общество. Сво-
бодната инициатива, сво-
бодният договор водят 
до образуване на отворе-
ни колективи, които обра-
зуват сдружения на произ-
водители и потребители. 
Федералната структурна 
организация е мрежова ор-
ганизация, при която всеки 
един неин възел със съгла-
сие на останалите може 
да бъде инициатор на меро-
приятие, проект, акция за 
справяне със стихийно бед-
ствие, голяма промишле-
на авария или масова агре-
сия отвън. Федерализмът 
е гъвкава структура, коя-
то допуска разнообразие, 
конкуренция на идеи, а не на 
хора, усъвършенстването 
им и прилагането им за бла-
гото на всички. По този на-
чин личното благо, което 
винаги е най-силно мотиви-
рано, се осъществява в кон-
текста на общото благо, 
не и за сметка на благото 
на околните.

Централизмът и моно-
полизмът от друга страна 
приличат на тежка и тро-
мава машина, която непре-
къснато изостава от жи-
вота, от новото, което се 

появява в него. Тази маши-
на органично не е способна 
да спре – има твърде голя-
ма инерция. Тя не може да 
се престроява според ак-
туалното, защото това 
би значило нейните „опера-
тори” – бюрократи, бизнес-
мени, политици – да се ли-
шат от своя уют. Затова 
тази машина мачка и осака-
тява, задържа развитието 
на производителните сили, 
унищожава излишъците от 
блага, от които зависи жи-
вотът на някои хора, защо-
то тя може да работи и да 
се налага само когато бла-
гата са в недостиг. При 
изобилие никой човек със 
здрав разсъдък не би ґ се 
подчинявал.

Фашизмът и маркси-
змът проповядват идея за 
свръхценност на държава-
та. Очевидно е защо – за да 
се откажем от свободата 
и от стремежа да живеем 
според разбиранията си.

Национализмът и раси-
змът насаждат напълно ли-
шено от научни аргументи 
чувство за превъзходство 
над други народи и раси. 
Очевидно е защо – за да не 
можем да се обединяваме, 
докато държавници и биз-
несмени винаги намират 
начин да се споразумеят на 
наш гръб.

Църквата е още по-без-
очлив начин да се потиска 
рационалната и критична 
мисъл. Всяка една от рели-
гиите има свой вариант 
на новозаветната повеля: 
„Подчинявай се на власт 
всякаква, на онзи свят ще 
ти се въздаде”. Ала свеще-
нослужителите и благосла-
вяната от тях власт, въ-
преки призивите си, пред-
почитат да си получат 
въздаденото приживе. И 
то пак за наша сметка.

* * *

Преустройството на све-
та, превръщането на пе-
тте „за” в естествено ос-
мислен избор и отпраща-
нето на петте „против” 
на бунището на история-
та – това може да стане 
единствено революцион-
но, като се противопос-
тавяме на упражняваното 
върху нас постоянно на-
силие и принуда – толко-
ва постоянно, че мнозина 
хора го възприемат като 
нещо „нормално”, а то не е. 
Поне не е за разумни съще-
ства, способни да осмис-
лят желанията и нуждите 
си, вместо да реагират от 
ден за ден, от година за го-
дина. Докога? •

Шаркан

» » » продължава от миналия брой
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НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Йохан Мост – апостолът на прякото действие 

Животът и делото на 
Мост (1846–1906) оста-
ват почти непознати не 
само на българската об-
щественост, но и на една 
голяма част от български-
те анархисти. Единстве-
ното произведение, което 
излиза в България, е малка-
та книжка, озаглавена „Ре-
лигиозната чума”, която се 
разпространява сред бъл-
гарските безвластници 
през 30-те и 40-те години 
на миналия век почти и из-
цяло нелегално.

Йохан Мост е роден на 5 
февруари 1846 г. в Аугсбург 
(Германия). Поради бедност 
е принуден да прекъсне учи-
лище и да обикаля различни 
германски градове, в кои-
то работи като книгове-

зец. В свободното си време 
чете много и се самообра-
зова. През 1868 г. във Вие-
на е уволнен заради орга-
низиране на стачка и е по-
ставен в „черния списък” на 
полицията. Лежи известно 
време във Виенския арест. 
Мост активно се включва 
в организираната борба на 
трудещите се за свобода 
и социална справедливост. 
Първоначално застава на 
страната на идеите на 
Карл Маркс, но после се ори-
ентира към идеите на Дю-
ринг и като член на Социал-
демократическата партия 
даже е две години депутат 
в германския Райх стаг. Уси-
лено изучава възможност-
ите и свойствата на раз-
лични взривни вещества.

Недоволен от случващи-
те се събития в Германия, 
Йохан Мост все по-чес-
то и по-яростно да напа-
да от ораторските трибу-
ни не само управляващите 
кръгове, но и лидерите на 
собствената си Социалде-
мократическа партия. По-
степенно се превръща в 
убеден безвластник. През 
1878 г. след като прави-
телството на Бисмарк гла-
сува „Закона за социалисти-
те”, Мост напуска Герма-
ния и след кратък престой 

във Франция се установя-
ва във Великобритания. В 
Лондон издава първия брой 
на безвластническия вест-
ник „Фрайхайт” (Свобода). 
През 1881 г. във вестника 
е отпечатана статия от 
Мост, в която той публич-
но поздравява извършите-
лите на покушението над 
руския император Алексан-
дър II и заради това си дея-
ние излежава осемнадесет 
месеца в английските за-
твори.

По покана на немски 
емигранти от САЩ през 
1883 г. Мост заминава за 
Америка. В Ню Йорк продъл-
жава да издава нелегално и 
полулегално своя вестник. 
В Германия той се доста-
вя по контрабандни кана-
ли, а в САЩ се разпростра-
нява главно сред немское-
зичните работници, въпре-
ки че по-късните броеве се 
отпечатват паралелно и 
на английски. Освен това 
Мост води и публични лек-
ции между трудещите се, 
в които се проявява като 
блестящ оратор. Вестни-
кът му е един от първите, 
подели кампанията за ос-
емчасов работен ден.

През 1886 г. Йохан Мост 
отново е прибран зад ре-
шетките за кратко във 

връзка със съдебния процес 
срещу „Чикагските мъчени-
ци от Хеймаркет”. След из-
лизането си от затвора 
Йохан Мост продължава 
с нови усилия разпростра-
нението на анархистиче-
ската пропаганда. „Свобо-
да” се превръща в основна 
трибуна на американски-
те анархосиндикалисти 
„уобли”, които през 1905 г. 
създават свободния синди-
кат „Индустриални работ-
ници по света” (IWW). От 
това време е и близката 
му дружба с Ема Голдман, 
която подготвя теоре-
тически и учи на оратор-
ско изкуство. Тогава изли-
за и книгата му „Анархия-
та, защитавана от анар-
хистите”, както и малката 
му брошурка посветена на 
взривните вещества „Нау-
ка за революционната вой-
на” – „практическо указание 
за употреба и производ-
ство на нитроглицерин, ди-
намит, експлозиви, гърмящ 
памук, живак, бомби, запа-
лителни снаряди, отрова и 
др.” В нея той поставя въ-
проса за „пропагандата на 
дело”.

През 1892 г. Александър 
Беркман извършва неуспе-
шен атентат срещу аме-
риканския магнат Хенри 

Флик, заради което е арес-
туван. Йохан Мост кате-
горично осъжда и остро 
критикува от страниците 
на вестника си този атен-
тат, наричайки го „ама-
тьорски и детински”, зара-
ди което завинаги разваля 
отношенията си с Ема Гол-
дман, която по това време 
е много близка с Беркман.

Йохан Мост умира на 
17 март 1906 г. в Синсина-
ти, Охайо сам, забравен от 
близки и приятели.

Творчеството на Мост 
не е богато, но включва ня-
кои сериозни книги. Едната 
е „Труд и капитал” – своеоб-
разен отговор на марксо-
вото творение „Капита-
лът”. Другите две книги са 
„Религиозната чума” и „За 
протестантското мрако-
бесие” – остра критика на 
религиозното мислене на 
западното общество.

Въпреки че умира забра-
вен, няколко години по-къс-
но идеите му „за пропаган-
да на дело” намират почва. 
През 1920 г. бойната гру-
па на Луиджи Галеани осъ-
ществява няколко бомбе-
ни атентата, най-големи-
ят от които е взривяване-
то на „адска машина” на Уол 
стрийт в Ню Йорк. •

В. Пенев

НИЩО НЕ Е ЗАБРАВЕНО

16.12.1948

На 16 декември 1948 г., два 
дни преди официалното от-
криване на Петия конгрес 
на БРП(к), след решение на 
Централния комитет на 
компартията са извърше-
ни арести на 1000 актив-
ни членове на Федерацията 
на анархокомунистите в 
България (ФАКБ), както и на 
други български безвласт-
ници. 600 от тях са изпра-
тени без съд и присъда в 
различни концентрационни 
лагери в страната. Друга 
част през 1949 г. след по-
литически съдебни процеси 
е изпратена в затворите. 
През 1951, 1953 и 1956 г. са 
проведени нови вълни арес-
ти сред българските анар-
хисти, което фактически 
слага край на организира-
ното безвластническо дви-
жение в България до 1990 г.

НИТО ЩЕ ЗАБРАВИМ, 
НИТО ЩЕ ПРОСТИМ! •

ФАБ

волюция”. Това е разбира-
емо, като се има предвид, 
че най-тежките изстъпле-
ния и своеволия, които са 
настройвали най-радикал-
но хората, за били плод не 
толкова на финансовите 
различия, колкото на свое-
волията на управляващия 
етнос, в случая – турския. 
Казано с прости думи, ма-
кар чорбаджиите да са из-
рично споменати като вре-
дители в устава, те не са 
влизали по къщите на хо-
рата да изнасилват и уби-
ват. От друга стана основ-
ната маса от въстаници-
те са от богатите градо-
ве – Копривщица, Панагю-
рище, Клисура, Брацигово, 
Батак, Перущица, Пловдив, 
Габрово, Сливен. Доста за-
можни хора има и в четите 
на Христо Ботев и Таньо 
войвода. Имотното със-
тояние играе двояка роля. 
От една страна то дава 
възможност на хората 
да попътуват и видят, че 
„по-иначе може”, а от дру-
га – на някои от по-замож-
ните хора закостенелите 
институции на султанска-
та държава започват да 
пречат на забогатяване-
то. Затова никой няма про-

блем да се подпише под „ре-
публиката”, но едни виж-
дат в нея нещо близко до 
Парижката комуна, а други 
- държава под тяхното уп-
равление.

Неслучайно един „анализ” 
на в. „Политика”, опитвай-
ки се да мине за алтерна-
тивен, сочи, че Априлско-
то въстание е постигнало 
успех, защото „Само две го-
дини по-късно имаме даже 
не една, а цели две българ-
ски държави - Княжество 
България и Източна Руме-
лия”4. Без ясно съзнание за 
същността на едни нови 
и по-демократични инсти-
туции, за нуждата от от-

стояването им, дори едно 
магическо премахване на 
турската власт не би мог-
ло да постигне интеграл-
на5 справедливост в обще-
ството. Коренът на не-
справедливостта не е в 
етническия пълнеж на ин-
ституциите (българи или 
турци), нито в наименова-
нието им (каймаками или 
полицейски началници), а 
във властническата им 
същност (едни нареждат, а 
други изпълняват). 40 годи-
ни по-късно българите въс-
тават сериозно6, разтърс-
ват държавата и... инсти-
туциите отново са пълни 
с политически свине.

Казано накратко: не е 
достатъчно само да гово-
рим за революция. Дори да 
съберем достатъчно сили 
и да съборим властта, без 
да знаем с какво искаме да 
я заменим, просто ще я ос-
тавим да се възроди като 
феникс. Трябва да знаем 
какви ще бъдат новите ин-
ституции, обезпечаващи 
по-доброто функционира-
не на обществото. И една 
революционна организация 
трябва да бъде жив пример 
за общество, функционира-
що чрез такива институ-
ции. •

Златко
БЕЛЕЖКИ

1 Благодарности на Преслава 

Кирова и виртуална библиотека 

„Словото” за публикацията на „За-

писките” в Интернет.
2 Според http://brck-nov.tripod.

com/new_page_4.htm
3 Според Кремен Маринов и не-

говия „подход, основан на истори-

ческия материализъм” http://www.

history.swu.bg/PDF/MArinov.pdf
4 http://www.politika.bg/

article?id=2563
5 Тоест разпростряна върху 

всички хора, във всички области на 

живота и върху идните години.
6 Имам предвид Владайското 

въстание и последвалото издигане 

на неговите водачи на власт.
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1. Валя Стоянова, София 83 лв

2. Г. Константинов, София 100 лв

3. Станчо Кърпаров, Бъта 10 лв

4. Благой Радев, Дупница 50 лв

5. Калин Малинов, София 10 лв

6. Александър Наков, Перник 10 лв

7. Георги Калчев, Варна 20 лв

8. Антон Николов, Франция 126 лв

Помощи за „Свободна мисъл”
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АНАРХОКАЛЕНДАР
• На 01.12.1924 г. в София под ре-

дакцията на Христо Табаков 
започва да излиза анархисти-
ческият вестник „Свободно 
дело”.

• На 03.12.1926 г. в Плевен е из-
горен със семейството си д-р 
Пею Димитров Белев, анар-
хист.

• На 04.12.1944 г. в София под ре-
дакцията на Георги Карамихай-
лов се подновява  легалното из-
даване на вестник „Работниче-
ска мисъл” след десетгодишна 
забрана. Скоро след това вест-
никът е забранен отново.

• На 05.12.1908 г. в Разград под 
редакцията на Върбан Килифар-
ски започва да излиза вестник 
„Безвластие”.

• На 07.12.1853 г. в Италия е ро-
ден италианският анархист и 
теоретик на анархизма Енрико 
Малатеста.

• На 09.12.1842 г. е роден руският 
анархист и учен Пьотр Алексе-
евич Кропоткин.

• На 10.12.1900 г. в гр. Андона е 
роден видният италиански 
анархист Алфонсо Петрини.

• На 11.12.1984 г. в София умира 
анархистът Тоне Василев.

• На 12.12.1995 г. в село Балван 
умира анархистът Христо Ко-
лев Йорданов – един от най-
дългогодишните политически 
затворници и концлагеристи  
при монархисткия и  болше-
вишкия режим.

• На 13.12.1997 г. в село Чуковец, 
Радомирско умира анархистът 
Георги Йорданов Донев, прека-
рал години в болшевишките ду-
шегубки.

• На 14.12.1825 г. избухва бунтът 
на декабристите против цар 
Николай I.

• На 15.12.1977 е проведена про-
тестна акция пред българско-
то посолство в Париж за осво-
бождаването на анархистите 
Наков, Киров, Хр. Колев, Артъ-
ков, Джерманов и Недокланов.

• На 15.12.1859 в гр. Бялисток, 
Полша е роден създателят на 
международния език Есперанто 
Л. Заменхоф.

• На 16.12.1948 г. са извършени 
масови арести на анархисти в 
цяла България, след което над 
600 анархисти са въдворени в 
лагери.

• На 19.12.1862 г. в село Дивдядо-
во е роден Никола Стойнов – 
един от първите български 
безвластници, учител, издател 
и редактор. Участвал в основа-
ването на БЗНС.

• На 24.12.1895 г. умира руският 
писател и революционер Сер-
гей Михайлович Кравчински – 
Степняк.

• На 25.12.1873 в гр. Кордоба, Ис-
пания заседава третият кон-
грес на Интернационала.

• На 27.12.1798 умира полският 
революционер и писател Адам 
Мицкиевич.

• На 30.12.1990 г. в Бургас умира 
анархистът Ганчо Бойчев.

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ 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. Краят на държавата и капитала – Г. Константинов 3 лв

11. С думи вместо с куршуми – Г. Константинов 5 лв

12. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов 3 лв

13. Национализъм и култура – Рудолф Рокер 2 лв

14. Национализъм и култура – Рудолф Рокер том II 5 лв

15. Избрани страници за и от него – Михаил Бакунин 2 лв

16. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 5 лв

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 4 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 5 лв

19. Досие на обект №1218 – Александър Наков 2 лв

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 6 лв

21. Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов 2х5 лв

22. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 5 лв

23. Един проект за социална революция – ФАФ 2 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 5 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 5 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

28. Напред и ако пътят води към Голгота! – Георги Константинов 7 лв

29. Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги Константинов 7 лв

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Последните Чапая – Никола Тенджерков 5 лв

32. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

33. Лични откровения – Георги Божилов 7 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. “Сла-
вейков” №7. Някои от тях могат да се намерят и в книжарницата на бул. Дондуков сре-
щу Първа английска гимназия. Същите още могат да бъдат поръчани и изпратени от 
Александър Методиев Наков, Перник, ул. “Република” №4, тел. 
076-631 388.

В Е Ч Е  И  В  К Н И Ж А Р Н И Ц А  „ Н И С И М “
Анархистка литература можете да намерите вече и в книжарница 

„Нисим” на бул. Васил Левски 59 в София на обявените в каталога цени.

“В Е Ч Е И В К Н И Ж А Р Н И Ц А Н И С И М “

era.a-bg.netera.a-bg.net

ЕЕВОЛЮЦИЯ, ВОЛЮЦИЯ, 
РРЕВОЛЮЦИЯ, 
ААНАРХИЯ – 
предаване 
за свободен 
живот

ЮЮ
ИХИ

ванван
ободбод

отот

Екипът поднася „малки 
новини” и представя света 
през очите на хората, 
които обичат свободата 
си и уважават нуждите на 
останалите. В предаването 
участват активисти 
от различни социално 
ориентирани организации 
на български младежи – 
студенти, анархисти, еколози, 
но тези, на които разчитаме, 
за да бъдем интересни и 
уникални, са слушателите. 
Всеки може да се свърже с 
екипа на предаването чрез 
скайп или чрез форума, а ние 
се стараем да не оставим 
неизразена позиция по време 
на живото предаване.
Предаването се излъчва 
всеки четвъртък от 20:00 
часа по тестовото радио на 
безвластниците. Когато няма 
живо предаване, на този адрес 
се въртят автоматични 
записи. Цялото съдържание 
на предаването излиза 
предварително на сайта, а 
ден-два след излъчването 
можете да чуете записа от 
него. •

IN MEMORIAM

Никола Попалексов – Йоската

На 27 юли 2010 г. след теж-
ко боледуване изгубихме 
нашия другар инж. Нико-
ла Йосифов Попалексов – 
„Йоската”.

Той е роден на 21 януари 
1927 г. в гр. Горна Джумая 
(днес Благоевград). Като 
ученик в гимназията въз-
приема хуманните анар-
хистически идеи, които 
защитава с достойнство 
до края на живота си. При-
ел принципите на борбата 
на анархистите за свобо-
да, Йоската носи в сърце-
то си любовта към потис-
натите и угнетени роби на 

наемния труд. Тих, скромен 
и мъдър, той се възхищава-
ше и участваше в борбите 
за социална справедливост 
и солидарност.

За изграждането му 
като анархист влияние 
оказват идеите на Баку-
нин, Кропоткин, Ботев, 
както и революционерите-
анархисти от епохата на 
македонското възражда-
не – Михаил Герджиков, Пе-
тър Манджуков, Гоце Дел-
чев, „Гемиджиите” и плеяда-
та други борци.

Йоската се установява 
да живее в с. Капатово и с 
млади другари, настроени 
революционно, работи не-
уморно за разпростране-
нието на анархистически-
те идеи в близките села, 
където създават органи-
зации в Капатово, Кроми-
дово, Ново Кономлади, Хър-
сово, Враня и Катунци. Той 
поддържа постоянни връз-
ки с по-възрастните анар-
хисти, които счита за свои 
учители, като Кръстьо Ен-
чев от с. Яново, братята 
Никола и Любен Янкулови 
от Хърсово, Лазар Гушев 
от Враня и много други, а 

най-вече с поета анархист 
и бунтовник Кръстьо Геор-
гиев Хаджииванов.

Йоската не беше поща-
ден от копоите на сталин-
ската партия на българ-
ските болшевики. На 16 де-
кември 1948 г. при втория 
погром над анархистите 
в цяла България той беше 
арестуван заедно с около 
600 души и изпратен в Ку-
циян и други лагери, където 
прекара дълги години. Така-
ва беше одисеята на анар-
хиста Никола Йосифов По-
палексов. •

От Благоевградската 
анархистическа организация

Такъв другар във робството, във мрака

загине ли, аз духом бих умрел;

тогаз в жестока смърт за свободата

аз смел ще съм и горд като орел.

Но имам ли такъв другар, когато

доказва всички думи със дела,

той като слънце грейва на земята...

А друго всичко, всичко е лъжа!...

Аз знам и вярвам в моите другари,

че са към мене с искрени сърца,

за мен те биха всичко мило дали,

за тях пък аз – и своята душа.

Кръстьо Хаджииванов

На 27 юли 2010 г след теж-

Каталожен
номер
649

Драги читатели,

Абонаментът за вестник “Свободна 

мисъл” МОЖЕ ДА СТАВА ДО 15-ТО ЧИС-

ЛО НА ВСЕКИ МЕСЕЦ ВЪВ ВСИЧКИ по-

щенски клонове на страната. За 1 го-

дина – 6,00 лв.; за 6 месеца – 3,00 лв.; за 

3 месеца – 1,50 лв. Цена на един брой - 

0,50 ст.

АБОНАМЕНТ 2010 СВОБОДНА  МИСЪЛСЪЛЪЛСЪЛЪЛЪСЪЛЪЛЪЛЪЛСЪЛЪЛЪЛЪЪЛ



декември 2010, брой 1212 СВОБОДНА  МИСЪЛ

ЯНУАРИ

 П В С Ч П С Н
           1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31            

ФЕВРУАРИ 

 П В С Ч П С Н
   1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28            

МАРТ 

 П В С Ч П С Н
   1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31      

АПРИЛ 

 П В С Ч П С Н
         1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30  

МАЙ 

 П В С Ч П С Н
             1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31          

ЮНИ 

 П В С Ч П С Н
     1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30      
              

ЮЛИ 

 П В С Ч П С Н
         1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

АВГУСТ 

 П В С Ч П С Н
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31        

СЕПТЕМВРИ

 П В С Ч П С Н
       1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30    

ОКТОМВРИ 

 П В С Ч П С Н
           1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31            

НОЕМВРИ 

 П В С Ч П С Н
   1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30        

ДЕКЕМВРИ 

 П В С Ч П С Н
       1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31  
              
 


