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Свърши ли 
преходът?

Кому е нужен изобщо този въ-

прос и – което е по-важно – кому 

беше нужен този „преход”?

2001-2010: 
Равносметка на 
десетилетието

Какво промениха в България и 

света последните 10 години? 

Роботронната 
революция и 
ценностите

Какво означава за нас смяната 

(или подмяната) на ценностите?

Още за 
анархокомунизма

Възгледите за анархокомунизма 

трябва да водят към изграждане 

на революционна програма.

Социалното 
разслоение в САЩ

Защо средният американец не 

получи нищо от технологичната 

революция?

 

„ДА ПОМАГАМ НА СЛАБИТЕ И ДА МАЧКАМ ГАДОВЕТЕ”ДИПЛОМАТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

СОЛИДАРНОСТ

Свобода за белоруските анархисти
На 13 декември 2010 годи-
на група „Антиавторитарно 
действие за свободно обще-
ство” организира протест за 
солидарност с арестувани-
те беларуски анархисти пред 
посолството на Република 
Беларус в столичния квартал 
„Редута”. Той е част от при-
зива за дни на солидарни ак-
ции по света между 10 и 13 
декември.

Освен нашето несъгласие 
с арестуването и несправед-
ливите обвинения, повдигна-
ти срещу нашите другари в 
Беларус, искахме да изразим и 
протеста си срещу полити-
ческите репресии над почти 
всички социални активисти в 
тази страна.

Протестът започна в 
14:00 часа, тъй като нашата 
цел беше да „хванем” работ-
ното време на посолството. 

Целта на протеста по на-
чало беше не толкова масо-
вост, колкото да се разбере, 
че тук в България сме запоз-
нати със случаите на поли-
тически репресии и арести и 
представителите на белару-
ската власт да разберат за 
това. Щорите на посолство-
то се дръпнаха, а след това 
се отвори и вратата и пред-
ставител на посолството 
дори засне нашият транспа-
рант.

Скандирахме различни ло-
зунги: „Солидарността е на-
шето оръжие срещу власт-
та!”, „Долу всяка власт!”, 
„Стремежът ни към свобода 
по-силен е от всичките за-
твори на властта!”, както и 
на руски – «Выше, выше чер-
ный флаг, государство – глав-
ный враг!” и „Наше отечест-
во – все человечество”.

Ченгетата бяха твърде 
много, имаше дори голяма 
кола на жандармерията. Въ-
преки изпратените още на 
10 декември съобщения до ме-
диите, на мястото на съби-
тието имаше само един фо-
тограф и нито един журна-
лист. На своето място беше 
дежурното ченге от медия 
„МВР”, използвайки правото 
си по закон да снима всички 
по време на публично съби-
тие. Естествено не за да ин-
формира обществеността, а 
за да попълни полицейските 
файлове. •

ДЪРЖАВАТА СРЕЩУ ТРУДА

Масови съкращения 
на железничари

След редицата спонтанни 
протести на железничари 
през 2009 и 2010 година, на 
които работниците от БДЖ 
и „Железопътна инфраструк-
тура” заявиха, че нямат дове-
рие на синдикатите, които 
не защитават техните ин-
тереси, държавата подгот-
ви и нанесе своя ответен 
удар.

Договорен е заем със Све-
товната банка за българска-
та железница, но тези пари 
няма да отидат за подобря-
ване на транспорта, а за по-
криване на стари задължения. 
Освен това, отпускането на 
заема е обвързано с искането 
до 2016 година железничари-
те да намалеят с 8000 души.

Ръководството на БДЖ 
вече говори за закриване на 

дейности, сред които и Ко-
летната служба – една от 
най-евтините услуги от 
този род.

Капитализмът продължа-
ва да унищожава страната, 
а държавата съвсем естест-
вено е готова да му помага.

Само безкомпромисна 
стач на борба може да осуети 
плановете на властниците и 
печалбарите.

Дано синдикатите си 
спомнят, че тяхната задача 
е да бранят интересите на 
трудещите се, а ако това не 
стане, работниците да раз-
берат, че могат да се орга-
низират и без вредната „по-
мощ” на оядените копои на 
властта от профсъюзните 
централи! •

СМ
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ОБЩЕСТВЕНИЯТ ТРАНСПОРТ

110 години възход и падение
На 1 януари 1901, двайсет 
години след появата на 
този вид транспорт, в Со-
фия тръгва електрически 
трамвай – 2 мотриси и 10 
ремаркета по 6 маршрута, 
23 км обща дължина на ли-
ниите. Системата е изгра-
дена за по-малко от три го-
дини. С това събитие София 
заема достойно място сред 
европейските столици, из-
преварвайки градове като 
Хага (1904), Санкт Петер-
бург (1907), Варшава (1908) и 
Загреб (1910).

По-късно по софийските 
улиците потеглят автобу-
си (април 1935) и тролейбуси 
(февруари 1941).

Днес, 110 години от по-
ставянето на основите на 
модерния градски транс-
порт, състоянието на този 
вид обществена услуга в Со-
фия, Пловдив, Варна, Бургас и 
други градове, се описва от 
гражданите с изрази като 
”под всякаква критика”. Една 
анкета за качеството на 
транспорта поставя столи-
цата ни на 71-во място в Ев-
ропа, след нея са само три 
италиански града. Пробле-
мите са много. Преди всич-
ко – лоша инфраструктура 
и то не само прословутите 
дупки, но и неудобно разполо-
жени спирки. Остарял парк – 
мръсни, втора ръка превоз-
ни средства, в тях зиме е 
студено, а през лятото не 

се диша. От години разреж-
дано разписание, както и за-
труднен трафик – никога не 
сме сигурни дали ще прис-
тигнем навреме. Грубостта 
на шофьори и ватмани. Па-
радоксални договори, според 
които използваното гориво 
е по-скъпо от това по бен-
зиностанциите. Трупане на 
дългове, отчети за огромни 
загуби по цялата страна. Съ-
кратени са междуградските 
пътнически превози. Вихрят 
се скандали за злоупотреби 
със средства. Увеличават се 
цените на билети и карти, 
падат основания за намале-
ния.

А транспортните дру-
жества имат една основ-
на грижа – как по-сигурно да 
си приберат парите от кли-
ентите – от нас. В столи-
цата картите вече са елек-
тронни – буквално подиграв-
ка спрямо качеството на са-
мата услуга. В края на 2010 
в СКГТ е увеличен щатът 
на контрольорите, прочути 
с хулиганското си поведе-
ние. За подобряване на самия 
транспорт – общи приказки, 
минимум дела.

С отпусканите от дър-
жавния и общински бюджети 
суми, с неизвестно къде оти-
ващите осигуровки и вся-

какви други данъци и такси, 
градският транспорт от-
давна да е станал безплатен, 
редовен и сигурен. Логиката 
на чиновника обаче е да нами-
ра начини да краде, логиката 
на бизнесмена – да изстиск-
ва печалба на всяка цена.

Ние, 45% от жителите на 
столицата, които ползваме 
градския транспорт, какъв 
избор имаме?

Отпуските – още една 
студена вода

Синдикатите, правител-
ството и работодателите 
през миналата 2010 счупи-
ха доста словесни копия, за 
да се споразумеят относ-
но една социална придобив-
ка, извоювана в десетилет-
на класова борба на труде-
щите се, а именно – годиш-
ните отпуски. Проектът на 
правителството беше на-
трупани от предишни годи-
ни дни, ако не се използват 
едва ли не веднага, да изго-
рят. От друга страна, рабо-
тодателите не бяха катего-
рично задължени да съдейст-
ват. Профсъюзите, все пове-
че напомнящи за казионните 
от времето на Живков, въ-
преки гръмките заявления, на 
самите преговори застана-
ха на позицията на „класовия 
мир” – тезис от арсенала на 
политически дейци като Му-
солини. И какво постигнаха?

Нищо. Юристи от социал-
ното министерство обяс-
ниха, че неизползваните по-
чивки пропадат поне с една 
трета през настоящата 
2011 година. Ръцете на рабо-
тодателите са развързани, 
те решават дали да пуснат 
подчинените си в отпуска, 
или да ги обезщетят. Син-
дикатите отново заемат 
героични пози в медиите, 
но вън от острите заявле-
ния нямат намерение да се 
борят срещу това. Те също 
вярват в „светостта” на за-
кона, без значение дали този 
закон по начало е дискрими-
национен спрямо хората на 
наемния труд.

Съкращаването на права-
та на работници и служите-
ли няма да спре дотук. Соци-
ална защита от синдикати 
– забравете. Дали не е вре-
ме, българино, да се обър-
неш към теорията и прак-
тиката на анархосиндика-
лизма? Защото тъкмо рево-
люционният синдикализъм е 
бил причината да се появят 
тези права – 8-часов рабо-
тен ден, годишни отпуски, 
добри условия на труд, обез-
щетения и още много други 
придобивки, които с всяка 
изминала година, от прави-
телство на правителство, 
остават все повече спо-
мен за „доброто старо вре-
ме”... •

Васил Арапов

се диша От години разреж А транспортните дру

ПЕТ ГОДИНИ СЛЕД ФРЕНСКИТЕ ПОЖАРИ

ИДВАЩИЯТ БУНТ
В предприятията работата 
се разделя все по-видимо на ви-
сококвалифицирани професии 
за изследване, за концепции, за 
управление, за координация и 
за комуникация, свързани с из-
ползването на всички позна-
ния, необходими за новия ки-
бернетизиран производствен 
процес, и от друга страна – на 
ниско квалифицирани постове 
за поддръжка и наблюдение на 
този процес. Първите са мал-
ко на брой, много добре пла-
тени и следователно желани 
от мениджърите, които вни-
мават да не оставят никой 
от това „позлатено” малцин-
ство да им се изплъзне. Тяхна-
та работа и самите те са в 
една смъртоносна прегръдка. 
Мениджъри, учени, изследова-
тели, лобисти, програмисти, 
проектанти, консултанти и 
инженери всъщност никога не 
престават да работят. Дори 
техните „незаконни” полови 
връзки увеличават производи-
телността на труда им. „Най-
творческите предприятия – 
теоретизира някакъв философ 
на DRH – са тези, в които ин-
тимните отношения са най-
многобройни”. „Сътрудниците 
на предприятието – потвърж-
дава друг от „Даймлер-Бенц” – 
са част от капитала му. Тяхна-
та мотивация, познания, капа-
цитет за изобретяване на но-

вости и рационализирането 
им, тяхната грижа за удовлет-
воряване желанията на клиен-
телата, образуват „суровина-
та” на иновационните услуги. 
Тяхното поведение, социална 
и морална компетентност 
имат все по-нарастващо те-
гло при оценката на работата 
им. Тя не се измерва вече с броя 
на присъствените часове, а на 
базата на постигнатите цели 
и на качеството на резулта-
тите. Те също са предприема-
чи.”

Множеството задачи, кои-
то не са могли да бъдат под-
ложени на автоматизиране, 
образуват една мъглявина от 
длъжности, които, за да не бъ-
дат поети от машините, са 
заети от някакво човешко съ-
щество – по поддръжката, ма-
газинери, работници на кон-
вейерите, сезонни и т. н. Тази 
гъвкава, неразличима работна 
ръка, която минава от задача 
към задача и никога не остава 
дълго в едно и също предприя-
тие, вече не е в състояние да 
се консолидира като една сила, 
защото не е в центъра на про-
изводствения процес, а е „пул-
веризирана” в множество къси 
интервали, заета със запуш-
ване на дупките на онова, кое-
то не е било механизирано/ав-
томатизирано. Наетият от 
предприятията за решаване 
на временни задачи е фигура 
на работника, който вече не 

е, който вече няма професия, а 
има компетентности, които 
продава във веригата на свои-
те задания и чиято работа е 
да бъде на разположение.

На границата на това мал-
ко ядро от ефективни работ-
ници, необходими за доброто 
функциониране на икономиче-
ската машина, се простира 
едно мнозинство, което в по-
следствие става „извънщат-
но”, следователно излишно, 
което определено е полезно 
за пласирането/консумиране-
то на продукцията и нищо по-
вече и което тежи като риск 
върху машината със своето 
безделие, защото може във 
всеки момент да започне да я 
саботира. Заплахата от една 
всеобща демобилизация е при-
зракът, който навещава най-
често сегашната система на 
производството. На въпроса: 
„Тогава защо да работим?” не 
всички отговарят като бив-
шия получател на минимални 
социални помощи пред вест-
ник „Либерасион” („Освобожде-
ние”): „За самочувствие. Тряб-
ва да съм зает”. Съществу-
ва сериозен риск, да приклю-
чим с намирането на няка-
къв пост за нашето безделие. 
Това плаващо население тряб-
ва да бъде заето или поддър-
жано. Досега не е намерен по-
добър, дисциплиниращ и дре-
сиращ, метод от наемането 
срещу заплата. Следователно, 

властта ще трябва да продъл-
жи премахването и разруша-
ването на „социалните завое-
вания”, за да бъдат отведени и 
най-непокорните (тези, които 
ще се предадат само когато 
бъдат поставени пред алтер-
нативата да пукнат от глад 
или да изгният по затворите) 
в кланицата на наемничество-
то и заплатите. Експанзията 
и експлозията на робския сек-
тор на „личните услуги” тряб-
ва да продължи: чистачки, ми-
ячки, келнери и готвачи в рес-
торантите, масажистки, 
оказващи помощ по домовете, 
луксозно обгрижване, прости-
туция, компаньонки, манекен-
ки, „звезди”, частни курсове, 
терапевтични услуги по жела-
ние, психологическа помощ и 
т. н., и т. н. Всичко това, при-
дружено от едно продължава-
що повишаване на нормите за 
сигурност, хигиена, поведение 
и култура, от ускоряване на 
нетрайността в модата, коя-
то копнее за необходимостта 
от подобни услуги. В Руан ус-
тройствата, отчитащи часо-
вете на присъствие на работ-
ния стол, отстъпиха место 
на „човешкия паркметър”: ня-
кой, който скучае по улицата, 
ви доставя билет за паркира-
не или в краен случай ви заема 
един чадър срещу внезапния 
проливен дъжд.

Трудовият ред беше редът 
на един свят. Неговото оче-

видно рухване предизвиква 
конвулсии само при мисълта за 
всичко, което ще последва. Да 
се работи днес е свързано по-
малко с икономическата необ-
ходимост да се произвеждат 
стоки, отколкото с политиче-
ската нужда да се произведат 
„производители” и консумато-
ри, за да се спаси с всички сред-
ства редът на наемния труд и 
на пазара. Да се самопроизве-
деш е на път да стане домини-
ращата задача на едно обще-
ство, в което производство-
то е станало безцелно: като 
дърводелец, който, лишен от 
своята работилница и оста-
нал без надежда, започва да 
рендосва сам себе си. От тук 
и спектакъла на всички тези 
млади хора, които тренират 
как да се усмихват на срещата 
със своя евентуален работо-
дател, които си избелват зъ-
бите за едно по-добро напред-
ване по йерархическата стъл-
бица, които ходят в нощните 
барове, за да стимулират духа 
си за работа в екип, които на-
учават английски, за да подпо-
могнат кариерата си, които 
се развеждат или женят, за да 
имат по-добър отскок, които 
посещават театрални ста-
жове, за да станат лидери или 
стажове за „лично развитие”, 
за да „управляват по-добре 
конфликтите”. 

НЕВИДИМИЯТ КОМИТЕТ
(Следва)

» » » продължава от миналия брой
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ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Хроника на разрушението
Наскоро в нашия град небез-
известният монополист и 
производител на нефтопро-
дукти Лукойл направи „опти-
мизация” на работния процес. 
Реши да съкрати много хора, 
сред които по-специално на-
тири хората с хронични забо-
лявания. Направиха го гадове-
те, няма как. Те са властници, 
мафиоти и капиталисти. Те 
са безжалостни. Те са навсякъ-
де, не само в България. Имат 
еднаква жажда за власт, наси-
лие и жестокост. И учат на 
това останалите хора, свои-
те подчинени. Правят го чрез 
манипулации, насаждане на 
интриги между работници-
те – така, че да няма запла-
ха за тях. Имат си казионен 
синдикат, от който работни-
ците странят въпреки че да-
ват част от заплатите си за 
него. А те от своя страна се 
държат като роби – страхли-
ви, неединни в исканията си, 
разделени по местоживеене 
(конфликта между града и се-
лото) и по етническа принад-
лежност (българи срещу тур-
ци). Разделят се дори по музи-
кални предпочитания, което 
е меко казано смехотворно. 
Властта добре си върши ра-
ботата. Работниците пък не-
уморно работят по това да 
се делят и да не са съпричаст-
ни. Не се съсредоточават в 
борбата срещу властта. Оне-
зи, които се мислят за по-ум-

ни, смятат, че лозунгът „Со-
лидарността – нашето най-
силно оръжие срещу властта” 
е само заучена фраза. Този при-
зив трябва да се изпълни със 
съдържание от самите хора, 
които ще се наложи да се бо-
рят срещу общия враг. Но в 
случая, за съжаление „врагът” 
се оказва колегата ти. Пъ-
тят към самоунищожението 
е открит и води до отчаяние, 
страдание и болка. 

Истинската причина, да 
се занимая с този проблем 
е това, че съм болна от диа-
бет и имам ТЕЛК. В същото 
положение, но значително по-
благоприятно беше вече бив-
шият ми приятел. Натискан, 
мачкан и унижаван от тези 
гадове, той се озлоби срещу 
мен и колегите си. За истин-
ския враг той бил силен, няма-
ло смисъл от колективна бор-
ба. Аз му поставих идеите на 

анархизма като основа за бор-
ба, но той не искаше и да чуе 
за тях. Смяташе, че са наивни 
със чистотата си и че принад-
лежат на миналото – просто 
на хартия. От това си навле-
че презрението ми. Презрени-
ето, което силните и борбе-
ни хора изпитват към роба, 
който не иска да се събуди от 
кошмара, наречен сурова реал-
ност. Стигна дотам да обви-
ни колегата си – също диабе-
тик – в бездействие. Онзи се 
нахвърлил върху моя приятел 
с обвинението, че е тарикат, 
защото имал документ. Бив-
шият ми се огорчил и не му 
оказал съчувствие, защото 
смята, че колегата му е тъп 
селянин и слуша чалга. Даже 
му се присмял, че се разревал 
от мъка. Не ми е чужда омра-
зата към колеги, които имат 
някакви „преференции” спря-
мо мен. Но осъзнах, че тази 

омраза е израз на слабост и 
отчаяние. Колегата му е ос-
ъзнал, че шефовете им са без-
милостни към тях, без значе-
ние дали имаш някаква хартия 
по закон. Вълко (така се казва 
колегата) на следващия ден, 
смазан от новината за съкра-
щението си, отишъл да цепи 
дърва на двора. Но заради ви-
соката си кръвна захар имал 
замъглено зрение, натежали 
крайници и размътена от при-
теснението глава. Замахнал 
с брадвата и си прерязал су-
хожилията на крака. По данни, 
получени от моя човек там, 
Вълко се намирал в неврохи-
рургията. Моят бивш с чув-
ство за наранена гордост ми 
каза, че селякът сам си е ви-
новен за получената травма. 
Имало някаква сила, която на-
казвала тъпаците. 

Търсех този човек по раз-
личните отделения – неврохи-

рургия, ортопедия. Нямаше го 
никъде. Дали от ръководство-
то на фирмата са го натисна-
ли по някакъв начин? Може и да 
е бил примамен с „доброволно” 
споразумение. Властта има 
начини да натиска хората. 

Моят беше принуден да по-
дпише някакъв документ за 
съкращение, който му дава 12 
заплати. Преди да е минала 
проверка от Инспекцията по 
труда. Обещали му работа на 
портала, предвид здравослов-
ното му състояние и заслуги-
те на родителите му, които 
са работели там. Майка му е 
била учител по химия в мест-
ния техникум, а баща му, за-
едно с руските (бивши съвет-
ски) колеги, е изградил и разра-
ботил Каталитичния крекинг 
в предприятието. 

Аз му казах, че това с пос-
ледващата работа е уловка. 
Той с недомлъвки започна да 
скимти, че не го обичам. От-
чая се и започна играта си с 
алкохола, която е основа на 
битовите ни проблеми. Вмес-
то да държи разрушението в 
лапа, то го направи свой по-
слушен слуга. Аз предпочетох 
да се оттегля. Думите ми за 
свобода, равенство и спра-
ведливост той предпочита 
да не чува. Те раняват слаби-
те хора, които не искат да се 
борят, а смятат себе си за 
силни. •

Алекс

Ако не се бориш срещу общия враг, а 

виждаш „врага” в колегата си, пътят 

към самоунищожението е открит и 

води до отчаяние, страдание и болка.

ИЗВИНЕНИЕ

Извинения пред 
г-н Петко Огойски

Георги Константинов поднася 
своите извинения на г-н Пет-
ко Огойски затова, че се е ос-
тавил да бъде подведен от 
представения от Георги ТАМ-
БУЕВ през 1990 г. Списък на 
агентите на ДС в VII ВНС и го 
е включил в статията си от 
декемврийския брой на Сво-
бодна мисъл: Поредна гавра 
с паметта на загиналите в 
борбата с диктатурата на 
БКП в списъка на доносници-
те на ДС, делегирани от пра-
вителството на ГЕРБ в Брюк-
сел, за да представят в евро-
пейския парламент „Българ-
ската съпротива срещу кому-
низма”.

По време на публикация-
та на списъка от 1990 г. аз 
бях още в емиграция в Париж 
и новините там пристигаха 
с известно закъснение с офи-
циалния български печат. По 
това време, както е извест-
но, опозиция не съществува-
ше, тъй като на власт беше 
коалиционното правител-

ство на Димитър Попов, в кое-
то участваше и СДС. Разбира 
се, това не е извинение за до-
пуснатата от мен грешка – 
трябвало е да извърша щател-
на проверка. Имам само една 
забележка и една молба към г-н 
Огойски във връзка с отправе-
ното му до мен писмо:

Забележка: Не само че не 
съм бил „обиден от непри-
емането ми в делегацията за 
Брюксел”, но се чувствах на-
пълно удовлетворен от та-
кова отношение на днешно-
то правителство и негови-
те „демократизирали се спец-
служби”.

Ако бях включен в делега-
цията, щях да се питам „Къде 
съм сбъркал?”

Молбата ми е: Нека г-н 
Огойски не се ангажира с га-
ранции за чистоплътността 
на цялата делегация, защо-
то в досието ми фигурират 
доноси на някои от членове-
те ґ! •

Г. Константинов

Георги Константинов поднася ство на Димитър Попов в кое

ПРИЗИВ

Да направим вестника по-добър
Драги приятели, нужда-
ем се от вашата помощ. 
Днес словото е най-сил-
ното оръжие и ние се 
стремим да го заредим 
и прицелим по-добре. Ми-
слим, че имаме потен-
циал да превърнем вест-
ника в оръжие на рево-
люционната борба. Но за 
тази цел имаме нужда от 
информация. За света, за 
читателите, за хората.

Ние не можем да си 
платим на някого, за да 
я събира вместо нас. Не 
можем да се състезава-
ме с институти и акаде-
мии, с мозъчни тръстове 
и маркетингови агенции. 
Те са създадени от хора-
та, които живеят, за да 
властват, и властват, за 
да живеят. Те съществу-
ват, за да крепят власт-
та над милиарди човешки 
същества и се хранят от 
нея.

Ние сме застанали сре-
щу тази власт. Не играем 
по нейните правила, ня-
маме нейната финансо-
ва и манипулативна сила. 
Нашата сила е другаде. 
Силата и слабостта на 
безвластието е в хора-
та. Във вярата, че те ис-
кат да подобрят живота 
си.

Този вестник е част 
от нашия и от вашия жи-
вот. Никой друг не може 

да го направи по-добър, 
освен ние – редакторите 
и читателите. Но това 
няма да се случи, дока-
то едни пишат каквото 
си знаят, а други четат 
каквото им напишат. 
Този подход може да вър-
ши работа за набиране на 
гласоподаватели, но така 
не се изграждат анархи-
сти.

Едно дело е дотолко-
ва анархистко, доколко-
то се гради чрез равнопо-
ставеност и участие на 
въвлечените в него хора. 
Каквото и да напишем, 
колкото и „анархистко” 
да е то, вестникът няма 
да стане по-анархист-
ки, докато читателите 
и авторите не оформят 
истинска безвластниче-
ска общност, която чрез 
комуникация и сътрудни-
чество създава трибу-
на на свободното обще-
ство. Ние носим своята 
отговорност като ре-
дактори да създадем ус-
ловия за това. Вие носи-
те своята отговорност 
като читатели да изпъл-
ните формата със съдър-
жание, да положите уси-
лия да се свържете с нас 
и да обсъждаме заедно 
съдържанието на вест-
ника.

Можете да пратите 
„хартиено” писмо на ад-

реса на редакцията. Мо-
жете да пишете на елек-
тронната ни поща. Ще 
приветстваме радост-
но всяка забележка и все-
ки съвет от ваша стра-
на. Дори обикновена ста-
тистическа информация 
може да се окаже много 
полезна за планиране на 
развитието на вестни-
ка.

Разбираме, че не е лес-
но да се пише заради са-
мото писане. Затова ви 
предлагаме да опитате 
да отговорите на някои 
от тези въпроси:

Какво харесвате и как-
во не харесвате във вест-
ника?

Какви теми и жанрове 
одобрявате?

- карикатури
- комикси
- кратки разкази
- анализи
- теоретични дискусии
- исторически преглед
- отразяване на акту-

ални събития
- критика на действи-

телността
- описание на безвласт-

ническото общество
- анекдоти
Пишете всичко, какво-

то ви е на сърце. Ние ще 
го прочетем от сърце 
и ще се постараем да го 
възприемем. •

от екипа на Свободна мисъл
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Свърши ли преходът?
„Свърши ли преходът?” е мно-
гократно поставяният въ-
прос, с неясен и неудовлет-
ворителен за „низшите” кла-
си отговор, макар че от на-
чалото му се навършиха два-
десет и една години.

Мисля, че липсата на яс-
нота и точност се дължи на 
неразбирането на същност-
та на българския преход или 
по-точно преходи, защото 
са два в новата и най-новата 
ни история. Те имаха най-ве-
че своите външни причини, 
без чието разглеждане слу-
чилото се остава неразбира-
емо. Неизяснен въпрос е и от 
какво към какво бяха тези 
преходи? С тях ще намерим 
и отговора на поставения 
в заглавието въпрос. Но за 
целта е необходимо да изя-
сним какво представляваше 
така нар. социализъм, кой-
то беше резултат на първия 
преход, наченал на 9 септем-
ври 1944 г.

На тази дата с „безко-
ристната помощ” на стали-
новите армии у нас е назна-
чена властта на така наре-
чения ОФ, който беше пара-
ван на БКП или на петата 
колона на Москва. Съгласно 
ялтенската спогодба между 
съюзниците, България беше 
включена в „съветската” им-
перия. От този момент бъл-
гарската вътрешна и външ-
на политика беше изцяло оп-

ределяна от Кремъл и подчи-
нена на имперските му инте-
реси.

Три години по-късно бяха 
забранени всички опозицион-
ни партии и одържавени ин-
дустрията и търговията. 
След това се пристъпи към 
т. нар. колективизация, свое-
го рода закрепостяване на се-
ляните. Така цялото трудово 
население беше пролетаризи-
рано. Чрез терора срещу всич-
ки противници на система-
та първата демокрация беше 
превърната в еднопартийна, 
военнополицейска и бюрокра-
тична диктатура.

На основа на етатизаци-
ята и диктатурата, начал-
ствата в партийната, во-
еннополицейската и админи-
стративната йерархия се 
превърнаха в колектив от 
собственици на икономиката. 
От тях се роди „новата” дър-
жавнокапиталистическа кла-
са на експлоататорите, из-
вестна още под популярното 
име номенклатура. Тогава на 
сцената излезе окървавеният 
шут Тодор Живков, удари звъ-
неца и оповести: „постройме 
социялизъма!” С това завър-
ши първият преход в България 
– от частния към държавен 
капитализъм.

След като изтекоха 45 го-
дини от „Девети септември”, 
империята на Москва пре-
търпя крах и в нея започнаха 

политически процеси на „де-
мократизация” в политика-
та и на приватизация на соб-
ствеността, известни като 
„гласност” и „перестройка”. Те 
рефлектираха в двете коло-
ниални периферии на руската 
метрополия.

Днешният български пре-
ход е своеобразно продълже-
ние на „перестройката”, коя-
то освети и осигури на влас-
тващите гангстери „меко ка-
цане” в царството на моше-
ниците, с което начена вто-
рият обратен преход от дър-
жавния към частен капита-
лизъм!

Поставяйки в тази свет-
лина въпроса от заглавието, 
отговорът е положителен: 
да, след изтеклите двадесет 
и една години от „десети но-
ември”, преходът вътре в 
България завърши, държавна-
та икономика вече е в част-
ни ръце и налице е червената 
буржоазия със своите „особе-
ности”.

Но във външно, геополити-
ческо отношение български-
ят преход още не е завършил 
окончателно. Това ще стане, 
когато „западното” и най-ве-
че американското влияние из-
мести напълно московското 
(и на руската мафия) или го 
направи незначително. Имен-
но тази битка се води днес – 
САЩ и ЕС, като я форсират, 
действат с ръкавици. Те се 

стараят да „превъзпитат” ру-
софилските мафиоти и да ги 
интегрират безкръвно и без 
сътресение в своята военно-
политическа и социално-ико-
номическа система. САЩ и 
Западна Европа имат богат 
опит в купуването и опито-
мяването на изтърсаците 
на бившите диктатори след 
Втората световна война и на 
второстепенните фигурки в 
техните партии – нацистки, 
фашистки или на фалангисти-
те в Испания, чиито досиета 
във франкистката тайна по-
лиция още не са разкрити, ма-
кар че от смъртта на кауди-
льо и подмяната му Хуан Кар-
лос изминаха цели тридесет и 
пет години! Този си опит те 
прилагат и спрямо болшевиз-
ма.

Връзката между вътреш-
ната и външна страна на пре-
хода са агентите на Москва, 
които сега са „на двойна езда”. 
Шансовете на ездачите са 
различни, но отнапред е ясно 
кой ще успее да изхвърли дру-
гия (предишния) от седлото и 
кой ще бъде новият им госпо-
дар.

С това в България победи 
„пазарната демокрация”, тя е 
член на НАТО и на ЕС и всички 
„антикомунисти”, които под-
помогнаха тези процеси, би 
трябвало да са доволни. Въ-
преки това недоволството е 
почти повсеместно. Най-голя-

мо е в средите на измамени-
те „десни” и „леви” плебеи, за-
щото господстващата кла-
са от „строители на социяли-
зъма” се зае „с ентусиазъм” и 
със строителството на ка-
питализма. Нейната партия 
се преименува от БКП на БСП, 
а върхушката ґ съхрани ста-
тута си на господари и на 
експлоататори в униформа 
на „честни частници”. Зато-
ва покойният Продев се пита-
ше в недоумение: чия партия е 
БСП? – на червените бабички 
или на червените барони?

Доволни от „мирния пре-
ход”, защото настояват, че 
той се е състоял и е завършил 
с хепи енд, са само бившите 
номенклатурчици и техните 
мутанти, които се оказаха 
бароните на червената бур-
жоазия.

Тази публична тайна вече е 
ясна дори и на продевите ба-
бички, но ми се струва, че не 
по-малко важен е и отгово-
рът на въпроса: кои са при-
чините за този своеобразен 
преход? Най-важната от тях, 
за съжаление, отново е външ-
на и е свързана със специфич-
ния залез на „Третия Рим”.

Въпросът защо и как про-
падна СССР ще изясни тази 
специфика, която беше фор-
мулирана още през 1981 г. от 
тогавашния военен министър 
в първия кабинет на президен-
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РАВНОСМЕТКА

2001-2010: равносметка на десетилетието
България

Десетилетието затвърди 
политическата мода у нас из-
борите да се печелят не от 
социално-икономически про-
грами, а от подчертано по-
пулистки лидерски партии. 
Българите последователно 
се разочароваха от аристо-
кратично спретнатия „цар” 
Симеон, от младежки изглеж-
дащия апаратчик Станишев, 
сега си патят от месиански-
те амбиции на „човека от на-
рода” Бойко Борисов, но като 
че ли още не са готови да про-
умеят, че не е важно кой уп-
равлява, проблемът е само-
то властническо управление 
като такова.

„Свободата на словото” се 
превърна в свобода на жълта-
та преса, свобода на рекла-
мите по медиите и свобода 
на оклеветяване на спорадич-
ните инициативи на нашето 
доста колебливо гражданско 
общество.

Включването ни в ЕС не до-
несе повече благоденствие, а 
повече средства отвън, кои-
то да захранват корупцион-
ната машина на държавата, 
като получаването на тези 
средства е безкомпромисно 
обвързано с изпълнение на ди-
рективи, продукти на бюро-
кратичния гений в Брюксел.

За 10 години харчовете 
на самата държава са скочи-
ли над 2,5 пъти. През 2001 г. 
общите разходи са били 12 

млрд., а сега – 27,8 млрд. лв. 
Въпреки свиването на прихо-
дите, някои разходни пера ос-
тават почти на нивото от 
„охолната” според макроико-
номически показатели (слабо 
влияещи върху бита на кон-
кретния масов гражданин) 
2008 г. За образование са да-
дени 2,452 млрд. лева при 
2,768 млрд. тогава. Спрямо 
2001 г. парите за тази сфера 
са се удвоили. Подобно е поло-
жението със здравеопазване-
то. Намалението на бюджета 
в тази област спрямо 2008 г. 
е пренебрежимо, а в сравнение 
с 2001 г. сега финансирането 
е повече от двойно. Ефектив-
ността на харченето обаче е 
под всякаква критика.

Допълнително правител-
ствата си позволяват разход 
на народни пари извън бюдже-
та. За периода 2000-2009 го-
дина общата сума на допъл-
нително одобрените креди-
ти възлиза на 8 млрд. лв. или 
1 на всеки 20 лв. от парите 
на данъкоплатците е похар-
чен без одобрението и кон-
трола на депутатите, избра-
ни от същите тези данъко-
платци и гласували законите 
за бюджета. Най-много са по-
харчени през 2007 г. – над 1,4 
млрд. лева, а най-малко през 
2009 г. – почти 400 млн. лв.

Реалното обедняване на на-
рода не може да се пресмет-
не, а и няма воля да се пресмя-
та, нито да се търсят истин-
ските причини за това.

Светът

ХХ век приключи с разпадане-
то на СССР и съветския блок. 
Възникна „еднополюсният” 
модел, който позволи на оце-
лялата суперсила САЩ да си 
присвои правото да устано-
вява нов световен ред според 
своите разбирания.

През 90-те на мястото 
на тоталитарната съвет-
ска империя възникна ОНД, в 
част от бившите съветски 
републики се наложиха авто-
ритарни режими. Русия се раз-
късваше между демокрацията 
и диктатурата, докато пре-
зидент не стана Владимир 
Путин, възпитаник на реп-
ресивните съветски органи. 
Така се стигна до завършена 
олигархична система, реаби-
литирала всички свои велико-
държавни идеали – от царско-
то самодържавие до тирания-
та на Сталин. Народът е за-
хранван със зрелища (поднове-
ните военни паради на Черве-
ния площад). На руснаците пак 
се внушава, че за всички беди 
на „отечеството” са виновни 
чужденците – близки и далеч-
ни.

През 1992 г. започна сери-
ята братоубийствени кла-
нета в Югославия. Процесът 
приключи с обявяване на не-
зависимост на Черна гора и 
Сърбия от техния собствен 
държавен съюз (юни 2006 г.), а 
през февруари 2008 г. от Сър-
бия се отцепи Косово и Мето-

хия. Международният съд на 
ООН в Хага потвърди закон-
ността на този акт през юли 
2010 г.

Преди края на ХХ век про-
дължи разширяването на 
НАТО за сметка на бивши 
членки на Варшавския дого-
вор. От 1999 г. за безналични 
плащания в Европа се въведе 
еврото. От този момент ЕС 
бе в триумфален възход чак 
до 2008 г., когато омаловажа-
ваните преди проблеми изпък-
наха поради настъпилата све-
товна финансова криза. Пак 
през 90-те започна ясно за-
бележимият възход на азиат-
ските икономики, най-вече на 
Китай, Индия и Иран. С това 
през 2001-2010 еднополюсни-
ят модел на света необрати-
мо се разклати.

2001 г. започна с встъпва-
нето в длъжност президент 
на САЩ на републиканеца 
Джордж Буш-младши, който 
победи не с мнозинство от 
гласове на изборите, а по ре-
шение на Върховния съд.

Без да претендирам за из-
черпателност, позволявам си 
да смятам за най-важни мо-
менти от първата календар-
на десетилетка на ХХI век 
следните събития:

• Терористичните атаки 
на 11 септември 2001;

• Разширяването на Евро-
съюза;

• Разцветът на информа-
ционните технологии и изо-
стрянето на борбата за сво-

бодно разпространение на ин-
формация;

• Световната финансово-
икономическа криза.

Десетилетието 2001-2010 
е десетилетие на глобална 
контрареволюционна реакция 
спрямо рухването на тотали-
тарния социализъм. Тази реак-
ция се изразява в следното:

• общо настъпление срещу 
гражданските права, оправда-
вано с „наложителни мерки 
против тероризма”;

• общо настъпление сре-
щу социалните завоевания на 
трудещите се, оправдавано 
с необходими „антикризисни 
мерки”;

• опити за ограничаване 
на достъпа и правото на раз-
пространение на информация, 
мотивирано от „защита на 
авторски права”;

• общо настъпление сре-
щу науката, образованието и 
технологичния напредък, кой-
то е в състояние да осигу-
ри материалната база за по-
явата и утвърждаването на 
нов тип общество. Това на-
стъпление е мотивирано от 
упражняване на по-лесен кон-
трол върху по-науките маси.

Рухналите кули на Светов-
ния търговски център в Ню 
Йорк на 11.09.2001 г. доведо-
ха до:

• военната операция на 
правителството на САЩ в 
Афганистан (2001 г.), 12 годи-
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Свърши ли преходът?
та Рейгън. Той каза на всеос-
лушание пред германското 
седмично списание „Шпигел”: 
”СССР скоро ще слезе от сце-
ната, но не с гръм и трясък, а 
със скимтене”.

До днешното състояние по 
света и у нас ни доведе супер-
позицията или интерференци-
ята на два обективни проце-
са:

• загубата на студена-
та война поради технологич-
ното изоставане на СССР в 
сравнение със „Запада” и

• революционната криза в 
империята,

През 1975 година Хелмут 
Зоненфелд – тогава замест-
ник на американския държавен 
секретар Кисинджър и от-
говарящ за източната поли-
тика на държавния департа-
мент – заявява в един свой до-
клад:

”Съветската империя изжи-
вява своята най-тежка криза 
от времето на своето създа-
ване. Най-вероятно първата 
страна, в която социалната 
експлозия ще избухне, е Пол-
ша. След това кризата ще се 
разпростре като верижна ре-
акция в останалите колонии и 
в метрополията. Една револю-
ция от Владивосток до Берлин 
заплашва да се прехвърли и в 
Западна Европа, която също е 
в криза.

Ние трябва да направим 
всичко възможно, за да убедим 
и помогнем на съветските ръ-
ководители да реформират 
своята империя в посока на 
британското общежитие на 
народите и към едно отваря-
не на пазарите, защото една 
революция от Тихия до Атлан-
тическия океан ще ни струва 
по-скъпо от Третата светов-
на война”.

Както знаем, вместо ре-
форми, Кремъл предприе во-
енната си авантюра в Афга-
нистан, която беше съпрово-
дена от надигането в Полша 
на десетмилионната „Соли-
дарност”. Моментът за ре-
формиране беше изтърван и 
14 години по-късно револю-
ционната криза стигна до та-
кива размери и дълбочина, че 
идеологът на „перестройка-
та” Яковлев, при посещение-
то си с Горбачов в навечерие-
то на разрушаването на бер-
линската стена през 1989 г. в 
тогавашната ГДР, на въпроса 
на секретаря на ГЕСП Хонекер 
защо отстъпват без всякак-
ва съпротива, му отговори:

”Защото в Съветския блок 
зрее революция, в сравнение 
с която Октомврийската ще 
прилича на буря в чаша вода”.

Поради това обстоятел-
ство, победителите в „сту-
дената война” се страхуваха, 
заедно с победените от рево-
люцията от Владивосток до 

Берлин и след това до Атлан-
тика, което направи възмо-
жен ”Свещения съюз” за избяг-
ването ґ и споразуменията 
между победители и победе-
ни. Това беше съюз на власт-
ниците и богаташите от це-
лия свят срещу пролетта на 
народите.

Капитулацията на Москва 
доведе до интегрирането на 
бившата империя на държав-
ния капитал в глобалната им-
перия на транснационалните 
капитали с договореност, че 
за разлика от нацистите, на 
победените болшевики няма 
да се търси отговорност, 
нито ще се посегне на богат-
ствата и привилегиите, даже 
ще се съдейства за умножава-
нето им за сметка на „браш-
нения чувал” на днешните и 
утрешните поколения, ако 
продължи да се подлага, да се 
потрива, да чака да го „опра-
вят” и да пита: ами какво мо-
жем да направим?

Резултат от горните ко-
лосални и планетарни разме-
ствания на пластовете беше 
и нашият преход с неговите 
„народни” заслужили и не чак 
толкова артисти и стати-
сти. (В статисти бяха пре-
върнати милионите пролета-
рии, изправени от „лидерите” 
пред фалшивата алтернати-
ва „преди 9-ти септември” 
или „преди 10-ти ноември”. Тя 
продължава да занимава явно 
или в латентна форма и днес 
така наречената „левица” и 
нейната сянка „десницата”.)

Всички изредили се на сце-
ната състави, като се запо-
чне с т. нар. СДС, премине се 
през разните „мравки”, синята 
партия на Иван Костов, дош-
лия на смяна Сакскобурггот-

ски и сегашната „пожарна ко-
манда” на Бойко Борисов, са 
дело на сценаристите от „Из-
тока” и „Запада”.

Въпреки безкрайните съв-
местни опити да се попре-
чи на свалянето на маските, 
това днес е безвъпросно ясно, 
но тази безспорна истина ще 
бъде доказана документално, 
едва когато се отворят ис-
тинските досиета не само на 
ДС, но и на партийните върху-
шки, взели и продължаващи да 
взимат решаващо участие в 
процесите със съдбовно зна-
чение за днешните и за ут-
решните поколения.

Разглеждан по този начин, 
проблемът със започналия на 
„10-ти ноември” преход може 
да ни даде отговор и на не по-
маловажните въпроси, свър-
зани с него: от къде идем, 
къде сме, накъде отиваме и 
може би най-заобикаляния въ-
прос – кои сме?

Намерим ли коректни от-
говори на тези въпроси, то-
гава не бихме се занимавали 
с г-н президента „Гоце” Първа-
нов, който сега „инвестира” в 
отварянето на нов бардак със 
старите курви, които наро-
дът, ако беше народ, отдавна 
да бе пенсионирал или гилоти-
нирал, превземайки „бастили-
ята”! Но той отново – и за кой 
ли път? – пропусна своя звез-
ден миг.

Г. Константинов
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РАВНОСМЕТКА

2001-2010: равносметка на десетилетието
ни след изтеглянето оттам 
на съветските войски;

• подновяване на войната 
срещу Ирак (2003 г.), така бе 
свален режимът на Саддам 
Хюсеин (а той осъден и обе-
сен през декември 2006 г.), но 
в страната още продължава 
гражданска война. Първият 
тъмнокож президент на САЩ 
Барак Обама (избран през 
2008 г.) обяви края на окупаци-
ята през август 2010 г. (след 
като предишната година по-
лучи Нобелова награда за мир);

• серия атентати в стра-
ни членки на НАТО (в Мадрид 
през март 2004 г. и в Лондон 
през юли 2006 г.);

Терористичната вълна 
дава повод за въвеждане на 
множество ограничения на 
гражданските права в Европа 
и Америка.

Световните медии загово-
риха за „сблъсък на цивилиза-
ции” между християнския За-
пад и ислямския Изток.

Противопоставянето не 
се дължи на културни разли-
чия, а линията на „сблъсъка” 
минава между богатите и бе-
дните региони, както и в са-
мите западни страни поради 
нарастващото социално раз-
слояване там.

„Сблъсъкът на цивилизации” 
маскира един от истинските 
мотиви – съперничеството 
за контрол над суровинните 
източници, особено петрола. 

За изтощаването (или поне 
затруднения добив) на све-
товните запаси от нефт се 
знае отдавна. Първата сери-
озна петролна криза е от 70-
те години на ХХ век. Въпре-
ки апологетиката на твор-
ческия потенциал на капита-
лизма, към технологичните 
алтернативи на основаната 
върху консумация на петрол 
икономика започва да се об-
ръща сериозно внимание едва 
през последните 15 години.

Евросъюзът започва своя-
та история като корпорация 
– Европейският тръст на въ-
глищата и стоманата от 
1951 г. Оттогава насам ЕС 
усилено се бюрократизира – 
за административните нуж-
ди на европейски агенции и ко-
мисии, които дублират дей-
ности и произвеждат лавина 
от директиви, през 2011 г. са 
предвидени 2,4 милиарда евро 
(от 2005 до сега тази сума 
е нараснала три пъти). 2002 
г. – въвеждането на общоев-
ропейската валута.

2004 г. – приемане на При-
балтика, Полша, Словакия, Че-
хия, Унгария, Словения, Кипър 
и Малта.

2007 г. – приемане на Румъ-
ния и България.

На 1 декември 2009 г. встъ-
пи в сила Лисабонският дого-
вор, според който ЕС стана 
субект на международното 
право.

Евросъюзът има население 
половин милиард души, дава 

повече от една пета от све-
товното производство, ЕС е 
най-големият вносител и из-
носител на стоки и услуги.

Средните годишни дохо-
ди на човек от населението в 
различните части на ЕС вари-
рат от 5 до 60 хиляди евро.

Практически в цяла Евро-
па, особено от 2008 г. насам, 
се води настъпление срещу 
социалните завоевания на 
трудещите се. Съкращаване-
то на социалните програми, 
промени в трудовите коде-
кси, повишаване на цената на 
образованието стоят в осно-
вата на вълнения и бунтове 
в Гърция, Франция, Великобри-
тания и Италия (в тези две 
страни през ноември 2010 г. 
студенти и ученици протес-
тират срещу поскъпването 
на образованието).

Тръгна проектът Уикипе-
дия, възникна и се разрасна 
мрежата за контакти „Фейс-
бук”, за която се появиха дан-
ни, че събира лична информа-
ция за нечисти цели. В също-
то време се засили „борбата 
с пиратството”, зад която 
стоят интереси на праводър-
жателите. 

Пак информационните 
технологии са в състояние да 
наложат прозрачност на дей-
ностите на властите, които 
с насилствено иззети сред-
ства (данъци) си позволяват 
да предприемат действия 
срещу собствените си граж-
дани. Като примери – разкри-

тията на Уикилийкс през 2010 
г. и добитите от хакери през 
ноември 2009 г. сведения, че 
данните в полза на концепци-
ята „глобално затопляне” са 
били меко казано манипулира-
ни.

През октомври 2005 г. в 
САЩ започна остра полеми-
ка заради планираното „ново-
въведение” – наред с излагане-
то на еволюционната теория 
на Дарвин в учебниците да се 
поставя и религиозната глед-
на точка.

В редица страни (Русия, 
България, Румъния) се напра-
виха опити (и на места те ус-
пяха) за въвеждане на вероуче-
ние в училищната програма, 
което отбелязва изкустве-
ното възраждане на влияние-
то на църквата там, където 
преди това, пак изкуствено, с 
държавна принуда, то е било 
принизено.

Отново като последица от 
поощряваното невежество, 
през 2007 г. избухна паника за-
ради птичия грип, а през 2009 
г. се заговори за пандемия от 
свински грип. През юни 2010 г. 
Парламентарната асамблея 
на Съвета на Европа разкри-
тикува Световната здравна 
организация за „внушаване на 
необоснован страх и пилеене 
на средства за ненужни вак-
сини”. В същото време в Бъл-
гария през 2010 г. е отбеляз-
ан връх на заболявания от ту-
беркулоза, известна като „бо-
лест на бедните”.

Световната финансово-
икономическа криза бе офи-
циално призната като факт 
през януари 2008 г. в Давос, 
на среща на Световния иконо-
мически форум. Следовател-
но кризата е започнала по-ра-
но и е била обявена чак кога-
то е станало невъзможно да 
се крие повече.

За периода 2000-2007 г. 
световният военен пазар 
постоянно е нараствал и 
към началото на кризата 
възлиза на 48,488 млрд. до-
лара. След това само нама-
ляват темповете му, без да 
има някакъв спад (!): 2008 – 
49,103 млрд. долара, 2009 – 
50,204 млрд. долара. Според 
прогнозите на Центъра за 
анализ на световната тър-
говия с оръжие, 2010 ще бъде 
рекордна за цялата исто-
рия на този бизнес – 75,026 
млрд. долара.

Население на Земята:

• по оценки за края на 2010 – 
7 млрд.;
• хронично гладуващи (сеп-
тември 2010) – 925 млн.;
• „Златният милиард” пред-
ставлява общото население 
на САЩ, Канада, Австралия, 
Евросъюза, Нова Зеландия, 
Япония и Израел; 
• наред с това през 2009 за 
бедни се смятат 10-20% от 
населението на САЩ, Канада 
и ЕС. •

Шаркан
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Достатъчно е вместо въл-
шебните думи на Алибаба „Се-
зам, отвори се!” да напише-
те в универсалната търсач-
ка на Гугъл Wikileaks и върху 
вас като лавина ще се изси-
пят стотици и хиляди ста-
тии и документи, разкриващи 
зорко пазените тайни на най-
мощната държава в глобалния 
свят САЩ и на нейните банки 
и компании.

Направен е пробив в свръх-
секретната или както ґ каз-
ват класифицирана информа-
ция, достъпът до която беше 
и продължава да е строго за-
бранен за простосмъртни и 
за чието разгласяване в мно-
го страни и днес съдилища-
та издават смъртни присъ-
ди – за „шпионаж” или „нацио-
нално предателство”. Инфор-
мационната бомба срещу ус-
тоите на съвременния свят е 
възпламенена от група енту-
сиасти на истината. Тя е ор-
ганизирана от австралийския 
гражданин Джулиан Асанж и 
неколцина негови съмишле-
ници сред които са матема-
тици, програмисти, журна-
листи и даже китайски диси-
денти. Името на организация-
та Уикилийкс е подсказано от 
Универсалната и безплатна 
енциклопедия Уикипедия, коя-
то е колективно дело и има 
милиони сътрудници в целия 
свят.

„Класифицираната инфор-
мация”, състояща се от сто-

тици хиляди документи най-
вече на Държавния департа-
мент на САЩ (но не само!) за-
сяга всичко – от мръсните 
войни в Ирак и Афганистан 
със стотици хиляди избити 
цивилни, жени, старци и деца, 
през военните планове на 
Пентагона срещу Китай или 
Русия на Путин и олигарсите 
в случай, че Кремъл поиска да 
реставрира империята на ру-
ските царе и на Сталин, до 
банковите тайни на Амери-
ка. Има стотици документи 
даже за такъв незначителен 
обект на глобалната полити-
ка на САЩ какъвто е България. 
И всичкото това богатство 
от информация е направено 
достъпно за всички било ди-
ректно чрез стотиците сай-
тове, в които тайната ин-
формация е мултиплицирана, 
било посредством електрон-
ните медии, вестниците, те-
левизията, радиото.

Ефектът от това повдига-
не на завесата над най-стро-
го пазените, окървавени и 
смърдящи тайни на държава-
та и капитала в глобалната 
империя на транснационал-
ния капитал и нейната ме-
трополия – САЩ, е по- поразя-
ващ от всички урагани, които 
ежегодно се стоварват върху 
целия свят. Причината е прос-
та – родени в кръв и мръсо-
тия, държавата и капитала 
пазят най-зорко тайните на 
своето зачеване, престъпно 

битие и страховито бъдеще, 
което може да ознаменува 
края на съществуването на 
Човешкия род, заради власто-
любието и алчността на гос-
подарите на нашия „най-добър 
от всички възможни свето-
ве”.

Кои са Уикилийкс?

Те съществуват от 2007 г., 
като първият им голям удар е 
разкриването на корупция на 
един от водещите кенийски 
политици. С това те успяват 
да повлияят дори на избори-
те в африканската държава.

Заедно с неколцина посто-
янни сътрудници и много до-
броволци организаторът ґ 
Джулиан Асанж започва да 
прави страницата от 2007 г. 
На нея той събира и публику-
ва материали, които компа-
нии и държавни институции 
са определили като секрет-
ни. Така се създава форум за 
анонимни информатори. Без 
слухове, нищо съчинено, само 
оригинални документи. В на-
чалото сайтът е по-скоро за 
посветени. Международен 
пробив прави едва през ап-
рил, когато Уикилийкс съби-
рат журналисти във Вашинг-
тон и им пускат смъртонос-
ната атака на американски 
хеликоптер „Апачи” срещу 
група от десетина цивилни в 
Багдад през 2007 г. Чуват се 
дори гласовете на екипажа в 

хеликоптера. Циничните им 
коментари правят кадрите 
още по-непоносими. С това 
Асанж прави своята премие-
ра. Оттогава за някои той и 
колегите му са герои, борци 
за свобода на словото, за дру-
ги те са просто предатели.

„Уикилийкс” няма централа. 
Всеки материал се преглежда 
от ядро от неколцина добро-
волци на пълно работно вре-
ме, които разчитат на 800 
до 1000 души за експертна 
помощ в области като шиф-
роване, програмиране и пи-
сане на новини. Освен това, 
мрежата включва и 10 000 
„поддръжници”, които рабо-
тят на доброволни начала. 
Сървърите са разположени в 
няколко държави, чието зако-
нодателство осигурява по-
голяма защита на разкрити-
ята на организацията. И ма-
кар че след последното изти-
чане на секретни докумен-
ти на Пентагона „опасният 
сайт” е блокиран, близо 500 
негови клонинги вече функ-
ционират в интернет. Най-
важните телеграми, касае-
щи САЩ и други страни, са 
били разпръснати под кодира-
на форма сред повече от 100 
000 души.

Документите, повечето 
от които са издавани в пе-
риода 2005-2010, са изпрате-
ни на вестниците „Ню Йорк 
таймс”, „Гардиън”, герман-
ското списание „Шпигел”, на 

френския вестник „Монд” и на 
испанския „Паис”. Прокламира-
ната цел е да се състави пъл-
на картина на действията на 
глобалната суперсила.

Грандиозният успех на ам-
бициозното начинание не 
само предизвика сериозни по-
следствия за американската 
администрация, но може да 
подтикне много други при-
тежатели на тайна инфор-
мация да я споделят по този 
начин, променяйки уравнение-
то в области като финанси-
те, банките, индустрията и, 
разбира се, политиката. Днес 
повече от всякога изглежда, 
достъпът до всякаква инфор-
мация е неограничен. Инфор-
мационната епоха навърши 
своето пълнолетие.

Комбинацията с медиите 
се оказа помитащо ефектив-
на. Така, точният момент и 
огромната информация се съ-
четаха с третата причина 
за глобалния фурор – решени-
ето на Уикилийкс да поемат 
активната роля и да си пар-
тнират с медии, вместо да 
бъдат само кутия за инфор-
мация. Те намериха техни-
ческо решение на един реда-
кционен проблем, който спъ-
ва журналистиката от век 
насам и решиха няколко про-
блема в движение – например 
как, като изнесеш информа-
ция, да стигнеш до широката 
аудитория.
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ДИПЛОМАТИТЕ – ШПИОНИ
и л и  м н о г о  ш у м  з а  н и щ о  и  п ъ л н о  м ъ л ч а н и е  з а  н е щ о . . .
Доста седмици политици и 
обслужващи ги „журналистки 
на повикване” ни занимаваха 
с така наречения дипломати-
чески скандал. Повод беше по-
редният списък на така наре-
чената Комисия по досиета-
та. Списъкът беше посветен 
на щатните агенти и нещат-
ните доносници на „бившата 
ДС” в дипломацията. С него се 
обяви, че половината от ви-
сшите БГ-дипломати на „пре-
хода” били шпиони и доносни-
ци на различните управления 
на тайната полиция на дик-
таторския режим – ДС. Всич-
ки започнаха да се правят на 
изненадани от процентите, 
най-вече министър-председа-
телят и неговият външен ми-
нистър. Не останаха назад и 
другите държавни мъже от 
всички цветове на полити-
ческата палитра. Разликата 
беше, че едните бяха за от-
зоваването на шпионите от 
постовете им, а другите – 
начело с най-високопоставе-
ния доносник на републиката 
„Гоце” – в тяхна зашита. Вто-
рите твърдяха, че е нужен ин-
дивидуален подход – трябва-
ло да се прави разлика между 
шпионите от Първо и Второ 
главно управление (ПГУ и ВГУ) 
на ДС и „хвърлените на раз-
терзание” още от началото 
на нескончаемия преход от 
полицейска диктатура към 
пазарна демокрация щатни и 

нещатни доносници на VI уп-
равление на ДС. Допълнител-
ните аргументи на защит-
ниците на „българската дър-
жавност” бяха, че въпросните 
шпиони са отлични професио-
налисти, които изпълнявали 
патриотичния си дълг, рабо-
тейки „за родината”. Когато 
запитаха провеждащия „чист-
ката” министър-председател 
и член на европейската наро-

дняшка партия Б. Б. защо на-
значава колегите на анате-
мосаните шпиони и доносни-
ци на най-високи постове в 
държавната администрация, 
в своето простодушие той 
каза, че едно е да ги оставим 
да ни представляват пред съ-
юзниците от НАТО и Брюксел 
и съвсем друго да обслужват 
нуждите на властта в нейна-
та вътрешна политика срещу 

народното стадо. За да смек-
чи още повече „конфликта”, 
външният министър добави, 
че уволнените „професиона-
листи” от епохата на НРБ ще 
бъдат назначени у дома в не-
говото ведомство, за да си 
доработят за пенсиониране 
по специалността, като да-
дат приноса си в изграждане-
то на дипломацията на демо-
кратичната република.

ЦЕЛИЯТ ТОЗИ ШУМ 
БЕШЕ ЗА НИЩО, защото:

1) Не само отъркалите се 
в коридорите на властта от 
началото на „прехода” до ден 
днешен политици – от Лука-
нов и Попов, през Жан Виде-
нов и Костов, до Кобурггот-
ски, Станишев и Бойко Бори-
сов – знаят отлично, че шпи-
оните и доносниците „са на 
всеки метър”. Те са окупира-
ли всички ключови позиции в 
трите официални власти: за-
конодателна, изпълнителна и 
съдебна, както и другите „не-
официални” три, които не фи-
гурират в „Духа на законите” 
на Монтескьо: властите на 
мафията, на парите и на ме-
диите.

Не друг, а сегашният ми-
нистър-председател беше ка-
зал: „Ако доносниците се обе-
динят в една партия, те ще 
спечелят изборите и ще взе-
мат властта”. Но тяхната 
дисперсия във всички партии 
и най-вече в тази на така на-
речените социалисти ни най-
малко не попречи на въпрос-
ните доносници и на техни-
те кукловоди да упражняват 
властта през целия, продъл-
жаващ вече трето десети-
летие „мирен преход”. Ста-
нишев е доверено лице (ДЛ) и 
доброволен заявител (ДЗ) на 

» » » продължава на страница 7

нещатни доносници на VI уп- дняшка партия Б Б защо на- народното стадо За да смек-



януари 2011, брой 1 7СВОБОДНА  МИСЪЛ
УИКИЛИЙКС

УРАГАНЪТ УИКИ
Кой е Джулиан Асанж и 
какво е неговото кредо?

Австралиец от китайско-ир-
ландски произход, Джулиан 
Асанж е роден на 3 юли 1971 г. 
в Куинсленд, Австралия. Пре-
карва детството си на коле-
ла, тъй като родителите му 
имат пътуваща театрална 
трупа. Така му се налага да 
смени 37 училища и 6 универ-
ситета. Човекът, който след 
години с едно кликване ще из-
правя на нокти разузнавани-
ята по света, преди да ста-
не журналист, е компютърен 
програмист и хакер. Успява 
да пробие компютърната си-
гурност на няколко австра-
лийски компании. В резултат 
на което е осъден и глобен 
по 24 обвинения. Като юно-
ша членува в хакерската гру-
па „Международните разру-
шители”. Тя става причина за 
нахлуването и обиска на дома 
му в Мелбърн през 1991 г. на 
австралийското ФБР. През 
1997 г. помага за написване-
то на книгата „Ъндърграунд” 
на Сюлет Драйфус, която раз-
казва за подвизите на амери-
кански, австралийски и бри-
тански хакери. Следва физи-
ка и математика в Универси-
тета в Мелбърн до 2006 г., 
когато започва да работи по 
Уикилийкс. Хората, които го 
познават, го описват като 

самoук, но изключително на-
четен човек. Днес Асанж няма 
собствен дом. Твърди, че жи-
вее по летищата и спи при съ-
трудниците на Уикилийкс, до-
като обикаля цял свят. Той е 
в постоянно движение. Живял 
е в Австралия, Кения и Танза-
ния, бил е във Виетнам, Шве-
ция, Исландия, Сибир, Белгия и 
САЩ. Тогава осъзнава кредо-
то си, че основният човешки 
конфликт е между индивида 
и институциите. Това прози-
ра в последното му интервю 
пред списание „Тайм”: „Важно е 
да запомним, че законът не е 
това, което силните хора ис-
кат останалите да повярват, 
че е. Законът не е това, което 
един генерал казва, че е. Зако-
нът не е това, което Хилари 
Клинтън твърди. Законът не 
е това, което една банка каз-
ва. Закон е това, което Вър-
ховният съд в съответната 
страна отсъди.” Асанж и съ-
мишлениците му искат три 
неща: да направят пресата 
свободна, да разкрият злоупо-
требите и да запазят доку-
ментите, които са историче-
ско наследство. Той развива 
теория, с която напомня Пру-
дон, че всяка управленска ор-
ганизация е заговор, форма на 
конспирация, която може да 
бъде победена, ако се разобли-
чат връзките между нейните 
модули. Тогава според Асанж 
конспирацията ще бъде при-
нудена да се отвори пред све-

та. Той казва, че работи за 
свят, в който неговата орга-
низация ще бъде излишна. Из-
дирван от Интерпол по обви-
нения в изнасилване и водещ 
кандидат за наградата „Лич-
ност на годината” на сп. Тайм, 
създателят на Уикилийкс Джу-
лиан Асанж, е човек на крайно-
стите, който не оставя неу-
трални. Уикилийкс очевидно е 
дълбоко „подривна” система – 
тя предизвиква двете най-съ-
ществени опори на държава-
та и мощта на капитала – ав-
торитета и секретността.

За Асанж САЩ са автори-
тарна конспирация. Органи-
зираните от него изтичания 
на информация целят да опо-
зорят правителството на 
САЩ в параноичния му стре-
меж към пазене на тайни. „Те 
(САЩ) имат два възможни из-
бора. Единият е да се рефор-
мират по начин, че да могат 
да се гордеят от действия-
та си и да ги обявят на всеос-
лушание. Другият е вътреш-
новедомствено капсулиране 
и балканизация, което ще ги 
лиши от досегашната им ефи-
касност. За мен това е много 
добър изход.” Асанж е кате-
горичен: „Нашата цел не е да 
вредим на невинни хора. Ние 
искаме да открием истината, 
да защитаваме уязвимите по 
света и да мачкаме гадовете”.

Дипломатическият екс-
перт и бивш посланик на Ве-
ликобритания в ООН Карн Рос 

заяви на 8 декември, че „пре-
зумпцията, че правителства-
та могат да вършат работа-
та си едни с други тайно, да-
леч от очите на хората, умря. 
Дипломатите вече осъзна-
ват, че всичко, което кажат, 
може да се озове в интернет 
един ден”.

Реакцията на властта

Ако попадне на американска 
територия, Асанж е запла-
шен със смъртно наказание 
по законите за шпионаж, да-
тиращи още от 1917 г. „Този, 
който стои зад това изти-
чане, трябва да бъде застре-
лян и аз бих се писал добро-
волец да дръпна спусъка” за-
явява Роджър Креси, бивш 
висш служител по киберси-
гурността и борбата с те-
роризма, който определя из-
тичането като „доста опус-
тошително”. „В основата на 
нашата външна политика е 
способността ни да говорим 
направо и открито с чуждес-
транните ни колеги (шпио-
ни и куки от спец-службите), 
и да държим тези разгово-
ри извън публичното прос-
транство. Това масово изти-
чане излага на риск в бъдеще 
най-основното изискване на 
дипломацията”.

Хилари Клинтън обвини 
„Уикилийкс” в агресия срещу 
света. Тя казва, че огласява-
нето на кореспонденцията 

на американските диплома-
ти е атака не само срещу Съ-
единените щати, но и срещу 
цялата световна общност. 
„САЩ решително осъждат 
незаконното разсекретява-
не на тези документи. Това 
представлява опасност за 
живота на хората, заплаш-
ва нашата национална сигур-
ност, а също така пречи на 
нашите усилия в решаването 
на общите проблеми, заедно 
с другите държави”.

„Господин Асанж не е жур-
налист. Той е анархист. И не 
заслужава защитата, на коя-
то имат право журналисти-
те”, заявява говорителят на 
Държавния департамент Фи-
лип Кроули в отговор на ре-
портерски въпрос дали аме-
риканските лидери ще про-
дължат да говорят пред жур-
налистите след изтичането 
на поверителни документи в 
Уикилийкс.

Тоест, той може спокой-
но да бъде „отстрелян” като 
дивеч. На 8 декември Джули-
ан Асанж отвърна на своите 
критици в електронното из-
дание на в. „Аустрейлиън” със 
статия, озаглавена „Не за-
стрелвайте вестоносеца, че 
разкрива неудобни истини”. В 
статията „Неудобният вес-
тоносец” Джулиан Асанж обя-
вява: „Пускаме документи-
те, за да браним слабите и 
да мачкаме негодниците”. •

Феранте Пала
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„органите” по силата на член-
ството си в покръстилата се 
БКП (нали Джугашвили беше 
казал: „Всеки чекист – пар-
тиец и обратно!”) Доведени-
ят от Мадрид ексминистър-
председател по нареждане 
(чие? – надявам се, читатели-
те сами ще се досетят) закри 
„Комисията  Андреев”, точно 
когато тя започна да рови в 
досиетата на дипломатите. 
Самият Методи Андреев каз-
ва, че Иван Костов не е можал 
да разсекрети всички досие-
та, тъй като мнозинството 
депутати от неговото СДС 
били доносници и щели да го 
свалят от министър-предсе-
дателския пост с вишегласие. 
За късопаметните ще напом-
ня, че когато по-предишната 
„Комисия Богомил Бонев” „раз-
секрети” 23-те шпиони и до-
носници от 38 НС, сред които 
беше и кредитният милионер 
Георги Агафонов, той пропла-
ка от трибуната:  „Абе, госпо-
да, казвате, че сме били 23-ма. 
Я се огледайте и ми кажете 
има ли между вас 23, които да 
не са били доносници?” – отго-
ворът беше гробна тишина в 
залата. И предишният преми-
ер Жан Виденов също е донос-
ник на ДС. 

2) Спецслужбите на стра-
ните, в които са акредитира-
ни „нашите” шпиони са знаели 

кого им изпращат български-
те правителства. Оставям 
отново на читателите да га-
даят кой им е свалил маските. 
Освен това сегашната опера-
ция не решава нищо, защото 
много често в такива заведе-
ния шофьорите имат по-ви-
сок ранг в шпионската йерар-
хия от посланиците. И накрая, 
изпращането на заместници 
на предишните „професиона-
листи” ще затрудни „съюзни-
ческите” контраразузнава-
ния, които сега поне си позна-
ват шпионския контингент.

Какво премълчаха всички 
в „дебатите”?

1) Не изясниха, че когато ру-
ският посланик в София Юрий 
Николаевич Исаков каза: „Бълга-
рия е Троянския кон на Москва в 
Европейския съюз”, е имал меж-
ду другото предвид и това, че 
българските „разведчици” са 
минали без изключение школа-
та на КГБ в Москва, чийто въз-
питаник е и Владимир Путин.

Премълчаха, че „нашите” 
шпиони бяха филиал на КГБ 
и следователно – шпиони на 
чужда държава. Собствените 
им закони (от епохата на НРБ) 
предвиждат за подобни деяния 
смъртно наказание.

2) Няма никакви основания 
ПГУ да се отделя от остана-
лите управления на ДС, която 
беше „щит и меч” на диктату-

рата. Всички нейни „меропри-
ятия” вътре в страната и из-
вън нея се решаваха, командва-
ха и надзираваха от Политбю-
ро на ЦК на БКП и лично от ней-
ния първи секретар Живков, 
чиито днешни „законни наслед-
ници” са момчетата и момиче-
тата от ръководната върху-
шка на БСП.

Тайната полиция беше едно 
цяло. Отговорността за ре-
пресиите, инквизициите и ек-
зекуциите на противници на 
диктатурата е обща, „марш-
рутираната” и задгранична 
агентура на  ПГУ, заедно с ръ-
ководещите я „разведчици”, 
работеше със същите мето-
ди срещу „външния враг” – на 
първо място срещу политиче-
ската емиграция, като много 
от нейните „разработки сре-
щу изменниците на родината” 
бяха съвместни с куките от 
ВГУ и VI у-ние на ДС (политиче-
ската полиция на диктатура-
та). Общи бяха и вербовките 
и употребата на доносници-
те им.

3) Никой не зададе елемен-
тарните въпроси: 

• Кой е Б. Борисов, чийто 
дядо е убит след 9.9.1944 г., а 
той е бил приет в БКП и в шко-
лата в Симеоново, която беше 
под абсолютния контрол на 
ДС? 

• Кой го направи охрана на 
Живков и Кобургготски, кои-
то той смята за свои учители 

и досега изпитва към тях не-
преодолима любов и уважение? 

• Кой нареди да се осигу-
рят осемгодишните му ме-
дийни гастроли, които го 
превърнаха в „политически 
гигант”? 

• От какви елементи беше 
образуван гръбнакът на него-
вата партия ГЕРБ?

Тези и много други въпро-
си остават все още без отго-
вор. •

Феранте Пала
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Роботронната революция и ценностите
Роботронна революция (за по-
кратко ще я означавам с РР) 
ще наричам радикалната про-
мяна в начина на произвежда-
не на блага за задоволяване на 
нуждите на хората, дължаща 
се на масовото нахлуване на 
компютри, роботи и др. във 
всички сфери на човешката 
дейност и заместването на 
човешкия труд с операции на 
автомати.

От времето, когато Геор-
ги Константинов е пишел ин-
тензивно по този въпрос, РР 
е напреднала значително. До-
толкоз, че според мен можем 
да наблюдаваме ефекта, уп-
ражняван от нея върху цен-
ностната система на голе-
ми групи от обществото и 
по-специално на доминираща-
та група от хора – тези, кои-
то не разчитат на капитала 
(икономически или политиче-
ски), за да оцелеят.

Днес ролята на наемния 
труд в производството на-
малява, вследствие автома-
тизирането на все по-значи-
телна част от процесите в 
сферата на услугите, индус-
трията, земеделието, наука-
та и дори изкуствата, вклю-
чително в „изкуството да се 
властва над хората” и в ос-
таналите държавни „дела”. За-
едно с наемния труд си оти-
ва и класата1, която разчита 
на него, за да преживее. Фор-
мално тя все още е тук – ог-
ромната част от хората все 

още „се трудят” срещу „за-
плащане”. Но за да постиг-
нат тези хора подобрение на 
живота си, за да осъщест-
вят революция, те трябва 
да възприемат себе си като 
общност с обща цел или поне 
с общи интереси. Икономиче-
ската характеристика на кла-
сата е налице – сравнително 
близко имуществено състоя-
ние и ниска социална мобил-
ност. Тя води със себе си обща 
ценностна система. Тази цен-
ностна система обаче не е 
„пролетарската”, която по-
знаваме от края на XIX и нача-

лото на XX век. В края на XX и 
началото на XXI век е по-точ-
но да говорим за „консуматор-
ска” ценностна система. Тази 
промяна е пряко следствие от 
промяната на производстве-
ните отношения вследствие 
на РР. Новата ценностна сис-
тема сама по себе си поста-
вя прегради пред формиране-
то на революционни общно-
сти.

Без да претендирам за на-
учност, точност или изчер-
пателност на изложението, 
по-долу ще се опитам да убе-
дя читателите, че тези пре-

гради съществуват и че тях-
ното преодоляване е необхо-
димо условие за създаването 
на революционна организация, 
която да предложи безвласт-
ническа алтернатива на хора-
та.

Класическото разбиране 
за ценностите е „комплекси 
от възприемаеми качества”, 
които „сформират общност 
и противопоставят хора”. В 
случая ни интересуват онези 
комплекси от качества, чие-
то споделяне като ценност 
от страна на определени 
хора, би спомогнало за форми-

рането на революционна общ-
ност от тези хора.

По отношение на револю-
ционната организация изпо-
вядването на някакви ценнос-
ти е ключово за влизането 
в нея, но практическото им 
реализиране е ключово за съ-
ществуването и функциони-
рането ґ. Колкото по-голямо 
разминаване има между изпо-
вядването и практикуването 
на обединителните ценнос-
ти, толкова по-фиктивна би 
била организацията.

Най-очебийният комплекс 
от качества, който търпи 
промяна, е свързан с умение-
то и желанието за труд. До-
като доскоро2 трудът (в ог-
ромната си част чисто физи-
чески) е бил основно средство 
за оцеляване на по-голямата 
част от хората и основно 
средство за създаване на до-
бавена стойност, в наши дни 
той се превръща досадно за-
дължение или дори белег за не-
способност за реализиране на 
„трудовия” пазар. Не само че 
не е достатъчно да умееш и 
да желаеш да се трудиш, за 
да живееш добре – нещо по-
вече, самото желание за труд 
и ефективност все по-често 
се превръща в проблем на ра-
ботното място3. Доскоро ро-
дителите търсеха за деца-
та си „работна” или „къщовна” 
мома. Имаше приказка за един 
принц, от когото искали да 
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Друг възглед за анархокомунизма
П Р Е Д С Т А В Е Н  К А Т О  П Р О Е К Т О П Р О Г Р А М А  Н А  С О Ц И А Л Н А Т А  Р Е В О Л Ю Ц И Я

„Войната на класите или Соци-
алната война ще продължи въ-
преки всички „добронамерени” 
декларации, на загрижените за 
„националните интереси” и за 
„гражданския мир” филистери, 
които не искат да разберат, че 
нуждите на Живота ще наме-
рят своя израз въпреки всички 
реванши, които могат да взе-
мат реакционерите; въпреки 
печалбите, които ще извлече 
политическата класа от днеш-
ната гробовна ситуация; въпре-
ки всеобщия вой на властници-
те срещу „тероризма”.
Класовата война ще продъл-
жи, защото Животът крещи 
за своите екзистенциални нуж-
ди, защото той се задушава 
във веригите на държавата и 
капитала и не се смирява и не 
им е подвластен. Животът ни-
кога не ще се подчини, защото 
подчинението е равносилно на 
смърт!”

Волтерин де Клейр

Дълбоката криза на мафиот-
ския капитализъм на мутан-
тите на бившия режим може 
да бъде преодоляна само чрез 
социална революция (при ус-
ловие, че създадем необходи-
мия критичен минимум на ре-
волюционна организираност). 
Само тази революция, вдигай-
ки на въстание милиони тру-
женици, може да ги превърне 
в свободни хора и създатели 
на анархокомунистическото 
общество.

Само комбинираната твор-
ческа и разрушителна дей-
ност на въстаналите мили-
они може да унищожи робска-
та скованост на работниче-
ското съзнание, да преодолее 
днешната апатия или суеве-
рен ужас пред бюрокрацията, 
бронирания полицейски юмрук 
или съда на господстващата 
класа. Само наложената със 
сила воля на милионите да бъ-
дат свободни и равни може 
да унищожи днешното кла-
сово деление и неговия деми-
ург и пазач – държавата! За 
да осъществи тази грандиоз-
на цел, народът се нуждае от 
ясна революционна програма.

Ние сме далеч от утопизма 
на Оуен и Фурие, които черта-
ели в детайли картината на 
утрешното общество. Зато-
ва нашата програма е само 
едно приближение до идеята 
за формите, в които ще се из-
лее бъдещата Социална рево-
люция. Тя се базира на основ-
ните принципи на анархизма 
и към нея водят жалоните, ро-
дени от опита на вековните 
класови борби, от спонтан-
ните действия на въвлечени-
те в събитията милиони, от 
успехите и пораженията на 
една верига от социални рево-
люции и накрая – от творче-
ската мисъл на плеяда револю-
ционни мислители.

Доуточняването и реали-
зацията на нейните парагра-
фи ще се извършва на барика-

дите, по площадите, на общи-
те събрания в заводите и ин-
ститутите, в кварталите, 
на градските и селски комуни, 
по време на конференциите и 
националните конгреси на въ-
оръжените труженици.

Така, както е ставало в ре-
алния живот при всяка дейст-
вителна революция.

Тук са изложени само ориен-
тиращите щрихи на нейното 
НАЧАЛО.

I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
ОБЩЕСТВОТО

1) Констатирайки абсо-
лютната противоположност 
на интересите на организира-
ното в държава малцинство 
от потисници и експлоата-
тори и тези на милионния бъл-
гарски пролетариат от ин-
дустрията, земеделието и 
услугите и несъвместимост-
та на свободата със същест-
вуването на въоръжения до 
зъби държавен апарат, оли-
цетворяван от партийната, 
военнополицейска и админи-
стративна бюрокрация и ней-
ните нещатни шпицкоманди 
от „охранители”, ние прокла-
мираме като първа задача на 
социалната революция – уни-
щожаването на държавата 
и нейния резерв от всевъз-
можни групировки на мутри-
те.

Но какво значи унищожава-
не на държавата?

На първо място това е въ-
оръжаване на „низшите кла-
си” или на пролетариата. 
(Това сборно име е употребе-
но за всички наемни работ-
ници, безработни или рабо-
тещи за своя сметка труже-
ници в индустрията, селско-
то стопанство и услугите, 
чиито доходи са под средни-
те) и на второ – унищожаване 
на държавния апарат, което е 
равносилно на разпускане или 
закриване на всички властни-
чески институции. Разоръжа-
ване, демобилизиране и увол-
нение на техния човешки пъл-
неж от въоръжения народ.

Премахването на държава-
та е невъзможно без анули-
ране на пълномощията, кои-
то тя е делегирала на всички 
началства от всички секто-
ри и слоеве на днешната по-
литическа, социална и иконо-
мическа пирамида и без кон-
фискация на всички движими 
и недвижими имущества на 
държавата и на нейните ем-
бриони, наречени политиче-
ски партии. Разпускането на 
тези разплодници на власт-
ници и властогонци във всич-
ки сфери на живота ще повле-
че естествено със себе си и 
закриването на техните чер-
ни и бели каси, маскирани фи-
лиали или „безпартийни” пара-
вани.

Въстанието на пролета-
риата трябва да унищожи 
властта на всички нива, като 

разруши цялата днешна йе-
рархическа пирамида, започ-
вайки от властта на прави-
телството, парламента и 
съда и приключвайки с тази 
на последния селски полицай, 
кмет или общински съвет.

В зависимост от степен-
та и силата на съпротивата 
на днешната господстваща 
класа, разпускането на инсти-
туциите на държавността и 
анулирането на властта им, 
могат да приемат различна 
форма – от безкръвната, на-
подобяваща обявата на фали-
та на едно акционерно друже-
ство, до физическата разпра-
ва в гражданската война с въ-
оръжените военнополицейски 
отряди на нейната държава. 
От само себе си се подразби-
ра, че премахването на власт-
та на господстващата класа 
е невъзможно без експропри-
ация на собствеността (дър-
жавна или частна) и конфиска-
ция на личните движими и не-
движими имущества на „ели-
тите” и на „привилегирова-
ните” богаташи, независимо 
от източника, методите и 
средствата за образуване на 
техните богатства. Тяхното 
съхранение е несъвместимо с 
равенството.

Да припомним – ние гово-
рим за революционното уни-
щожаване на всякаква дър-
жава и на произтичащите 
от нея власти. Следовател-
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Роботронната революция и ценностите
има занаят, за да го оженят. 
Умението и дори желанието 
за труд беше необходимо ус-
ловие за оправдаването на съ-
ществуването на някого.

Но вече умението да се 
трудиш не е необходимо (не е 
дори достатъчно), за да пот-
ребяваш. Все по-необходимо е 
умението да се „правят пари” 
или казано по-иначе – да се 
вземе повече при преразпре-
делянето на създаденото. С 
растежа на дела на админи-
страцията и услугите в БВП, 
расте и ролята на умението 
„да работиш с хората” – т. е. 
да обслужваш платците или 
началниците и да бъдеш без-
компромисен с подчинените 
или със слугите. Ако се върнем 
на примера с „брачния парт-
ньор”, критерият е той да е 
„успял” и „представителен”, но 
не и да бъде „трудолюбив” или 
„работен”. „Ходенето на рабо-
та” разглеждано само по себе 
си е досадна и мръсна работа, 
нещо като „ходене до тоалет-
ната”. Съответно и качест-
вата, които способстват 
тази дейност, са определяни 
като излишни и дори вредни.

Може би по-любопитно е, 
че качествата, които улес-
няват кооперирането и съ-
трудничеството между хо-
рата, също са мишена на по-
добно отношение. Организи-
рането на производствени-

те процеси и разпределител-
ните функции на произведено-
то са поети от Пазара. Коор-
динирането и регулациите в 
обществото са приоритет 
на Държавата. И в двете сфе-
ри все повече навлиза автома-
тизацията и резултатите са 
все по-добри4. Доскорошните 
пролетарии остават извън 
основните механизми на об-
ществена организация. Всеки 
опит за намеса в тях среща 
все по-машинното отноше-
ние на ограничената компю-
търна програма или на бюро-
крата, служещ за контактен 
интерфейс между хората и 
машините.

Колкото по-развито е едно 
общество в роботронно от-
ношение, толкова по-лесен е 
животът на бившите проле-
тарии. Произвежда се доста-
тъчно, за да се задоволят ос-
новните им функции по хра-
нене и отделяне. Лоното на 
корпоративната или държав-
ната бюрокрация, в която се 
включва все по-голяма част 
от тях, упражнява удобен кон-
трол над отделните индиви-
ди и насочва живота им, а за-
едно с него и цялата система, 
в едно устойчиво русло. Рабо-
тата на все по-малкото анга-
жирани в производството е 
все по-лесна и по-рутинна. От-
там нататък от тях не се оч-
аква нищо повече от функцио-
ниране в името на основните 
жизнени функции и в рамките 

на държавно-корпоративната 
система. Отклоненията от 
тази рамка се санкционират 
чрез „пазарните механизми” 
или (ако се наложи) чрез „поли-
цейските механизми”.

Нищо чудно, че при това 
положение пред повечето 
хора въпросът за организа-
цията на личности в името 
на общ живот не стои на дне-
вен ред. Обикновено подобни 
опити, когато не са впрегна-
ти в рамките на държавно-
корпоративната система, за-
вършват с пълен неуспех5. Оп-
итите сами по себе си обик-
новено са все по-жалки, защо-
то по правило те се правят 
от аутсайдери – държавата 
(без да изключваме корпора-
тивните структури от нея) 
е единствената разпростра-
нена организация и всичко из-
вън нея към днешна дата прак-
тически е унищожено или до-
ведено до вегетативно със-
тояние. Организираността 
като ценност не се изповядва 
от „работническата” класа – 
за нейните членове е излишно 
напрягане на сили да решават 
общите си проблеми заедно, 
след като Държавата и Паза-
ра все пак ще се погрижат за 
тях. Самото разбиране за ор-
ганизацията като форма на 
заедност извън държавата е в 
криза. Хората възприемат оп-
итите за извъндържавни ор-
ганизации като антитеза на 
държавата. И понеже държа-

вата е единствената позна-
та организация – въпросните 
организации сами по себе си 
се превръщат в антитези на 
организираността във всич-
ки нейни измерения.

Друго забележително ка-
чество, което постепенно 
губи ролята си, е образова-
нието. Спорно е доколко об-
разованието само за себе си 
някога е било широко споделя-
на ценност, поне у нас. Но об-
разованието, като средство 
за по-добро позициониране в 
производствените отноше-
ния, винаги е играло същест-
вена роля. Може би звучи ку-
риозно, но и двете поговорки 
„Книгата хляб не дава.” и „Учи, 
мама, за да не работиш!” раз-
глеждат образованието от 
този ъгъл. Тези поговорки оба-
че са с 50- или 100-годишна 
давност – днес у нас образо-
ванието все-повече се отда-
лечава от производството. 
РР от една страна увеличава 
ролята на висококвалифици-
раните специалисти в произ-
водството, а от друга стра-
на улеснява нискоквалифици-
рания труд. Високотехноло-
гичните отрасли обаче (с мал-
ки изключения) не са предста-
вени у нас (и няма да бъдат 
представени скоро). Зато-
ва и хората не приемат спе-
циализираното образование 
като необходимо условие за 
добро позициониране. Въпреки 
че студентите у нас са срав-

нително малко6, огромната 
част от тях „учат” заради ди-
пломата, а не с надеждата да 
употребят самите знания. •

БЕЛЕЖКИ

1 Като казвам класа имам пред-

вид относително статична група 

хора, чиято най-значима обща ха-

рактеристика е имущественото 

състояние. Според принципа „бити-

ето определя съзнанието”, то води 

след себе си други общи характе-

ристики като ценностна система, 

социално поведение и др.
2 Доскоро значи допреди няколко 

десетилетия... плюс-минус още ня-

колко десетилетия в зависимост 

от конкретния случай
3 Това има нужда от доказване... 

за тези читатели, които не го зна-

ят от личен опит.
4 Ако ги мерим с мерките на оне-

зи, които „работят” като мениджъ-

ри или политици.
5 Тук можем да включим както 

стотиците непарламентарни и 

немутренски партии, създадени в 

България, така и всички кръжоци, 

клубове и др., които умират в заро-

диш, ако не са подкрепени от дър-

жавата.
6 По дял ученици и студенти в 

общото население, България заема 

последно място в Европа с 15.4% 

при 19% средно за ЕС. Средната 

продължителност на образование-

то в България е 15.6 години, също 

сред най-ниските в Европа.

Златко
(Следва)
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Друг възглед за анархокомунизма
П Р Е Д С Т А В Е Н  К А Т О  П Р О Е К Т О П Р О Г Р А М А  Н А  С О Ц И А Л Н А Т А  Р Е В О Л Ю Ц И Я

но, разрушителната дейност 
на революцията е насочена 
не само срещу днешните но-
сители на властта, но и сре-
щу всички и всевъзможни пре-
тенденти и политически ща-
бове и партии, които биха по-
искали да превърнат Социал-
ната революция на пролета-
риата в обикновен политиче-
ски преврат.

Още днес ние, анархокому-
нистите, заявяваме, че в го-
дините на революционно пре-
образуване на българското 
общество, ще призоваваме 
пролетариата към безпощад-
но смазване на всякакви – от 
където и да идват и каквато 
и щат форма да приемат – оп-
ити да бъдат възстановени 
правителството, армията, 
тайната и явна полиция, съд-
ът, затворите, концлагери-
те и произтичащите от тях 
власт на човек над човека!

2) Разрушаването на дър-
жавната машина/апарат, 
на нейните институции, на 
властта на партиите, как-
то и премахването на тях-
ното финансово и икономиче-
ско господство, посредством 
конфискациите на средства-
та и експроприацията на соб-
ствеността им, поставя вед-
нага въпроса:

От каква обществена ор-
ганизация те ще бъдат за-
менени? Какви структури ще 

заменят закритите инсти-
туции и как тя ще функциони-
ра без и против принципа на 
властта? Онзи принцип, кой-
то независимо от формите, в 
които е облечен, винаги пред-
полага едно господстващо 
въоръжено малцинство от 
управляващи властници, кои-
то издават закони, заповеди 
и разпореждания и „народно-
то стадо” от управлявани, 
които се подчиняват на пър-
вите и привеждат в изпълне-
ние техните команди било по-
ради страха от полицая и съ-
дията, било поради чувство-
то за собствено безсилие. 
(При това, този всеобхватен 
принцип е разпространен във 
всички области, върху всички 
нива, сектори и единици, кои-
то участват в политическия, 
стопански, социален, култу-
рен и пр. живот на днешното 
българско общество!)

И така, с какво ще се за-
мени властта и командата 
на началствата – изборни или 
самоназначили се – и как да се 
премахне робската изпълни-
телност и страхопочитание 
на подчинените?

На господстващия днес 
принцип на властта, ние про-
тивопоставяме принципа на 
самоуправлението. На дър-
жавността – анархията. На 
държавната организация на 
обществото, ние противо-
поставяме съюза на комуни-
те! Паралелно с разрушаване-

то на държавната машина, на 
нейните институции, апарат 
и органи на власт, ние ще при-
зовем революционните маси 
да започнат изграждането на 
комуните – структури за са-
моуправление на свободните 
труженици в който и да е на-
селен пункт. Покривайки цяла 
България – от София до по-
следната паланка и село – с ко-
муни на жителите им, ние ще 
постигнем за пръв път в про-
словутата 13-вековна исто-
рия доброволното и равноп-
равно обединение на цялото 
население в един съюз – Бъл-
гарската федерация на кому-
ните.

Всяка от комуните, включ-
ваща в себе си оптимален 
брой жители от гледна точ-
ка на нейното функциониране 
(напр. 10 000 души), ще избере 
на общите си събрания своя 
комунален/общински съвет, 
като определи и неговите от-
дели: стопански, продовол-
ствен, снабдителен, просве-
тен, здравен и др., запазвай-
ки за себе си както контрола 
върху техния брой и функции, 
така и над текущата дей-
ност на работниците от от-
делите.

Общите въпроси на кому-
ната ще се решават от пе-
риодично свиквани общи съ-
брания на нейните пълнолет-
ни жители. За нас свободата 
се състои във възможност-
та да участваме директно 

в решаването на обществе-
ните проблеми в рамките на 
предприятието или кварта-
ла, на комуната, областта 
или страната. Тоест, във въз-
можността всеки труженик 
да разисква, да предлага ини-
циативи и да взема решения 
по различните социални, кул-
турни, стопански, планови 
или отбранителни (вътреш-
ни и външни) проблеми на об-
ществото. Защото унищо-
жението на политиката, пре-
махването на облечените във 
власт лица и институти, на 
господството на държавата, 
родено от завоюването – на-
вън и вътре, от заграбване-
то на собственост и налага-
нето на привилегии и преда-
ването им в наследство (чрез 
назначения или посредством 
избори) не може да се реали-
зира без самоинициативата, 
пряката активност и лич-
но участие на всички труже-
ници при решаване на собст-
вените им проблеми. След на-
пълно свободни разисквания, 
приетите с мнозинство ре-
шения по обществените, 
стопански и пр. въпроси са об-
щозадължителни до тяхната 
реализация или промяна чрез 
динамично изменящите се 
мнозинство-малцинство.

Тук са нужни няколко думи 
за нашето анархокомунисти-
ческо становище по въпроса 
за мнозинството и малцин-
ството. Ние признаваме само 

оформилата се в мнозинство 
воля на свободните тружени-
ци в едно антидържавно и без-
класово общество при съхра-
нението на равни права и ед-
накви свободи да участват 
пряко в решаването на собст-
вените си проблеми, валидни 
и за онези, които в дадения 
момент са малцинство в рам-
ките на общността.

Ние отхвърляме катего-
рично днешната фалшифици-
рана и манипулирана „народ-
на воля”, формирана на базата 
на господството и неравен-
ството в едно общество, в 
което привилегированото и 
всесилно малцинство разпо-
лага с платените въоръжени 
отряди на полицията и арми-
ята, със съда и бюрокрация-
та, с цялата икономика и на-
ционално богатство, с всич-
ки средства за измама, рекла-
ма, пропаганда и просвеще-
ние, поради което не чувст-
ваме никакво морално задъл-
жение към взетите решения 
от властта. Напротив, въс-
танието срещу тази воля и 
власт и тяхното отхвърляне 
във всеки момент, в който ре-
волюционната криза би го поз-
волила, ние разглеждаме като 
дълг и като най-нравствена-
та задача, която в човешка-
та история е била поставяла 
пред една потисната класа и 
нейната бойна организация. •

Г. Константинов
(Следва)

» » » продължава от страница 8
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the United States. Quarterly Journal of Economics

КАПИТАЛИЗЪМ – СТРАТЕГИЯ НА ОГРАБВАНЕТО

Социалното разслоение в САЩ
В САЩ от 1930 до 1970 година 
лавинообразното разраства-
не на работните места във 
високотехнологичните отра-
сли за сметка на нискотехно-
логичните води до утрояване 
на реалните доходи на населе-
нието от около 14 хиляди до 
близо 42 хиляди долара. Амери-
ка става символ на техноло-
гичното столетие, а символ 
на последната технологична 
революция в САЩ става Си-
лициевата долина в Калифор-
ния – люлката на цифровите 
електронни устройства. Ци-
фровата революция, започна-
ла през 70-те години с първи-
те полупроводникови чипове с 
висока степен на интеграция, 
обещава още по-зашеметява-
щи придобивки от вече оси-
гурените от ядрената енер-
гетика и нефтохимията. Ко-
ренът на думата „дигитална” 

идва от дума, която означава 
„цифра”, но и „пръст”. Цифри-
те от нейното развитие по-
лучават най-най-богатите, а 
пръстът – среден – остава за 
стоящите и чакащи да ги по-
ръси нейният златен дъжд.

Среден пръст за 
средните доходи на 
средния американец

Дигиталната революция от 
70-те години на миналия век 
е очебиен факт. През послед-
ните 40 години на ХХ век па-
зарът на интегрални схеми се 
увеличава стократно. Днес 
всеки втори чип в света е 
произведен от американска 
фирма, а отрасълът изработ-
ва 75% от целия износ на ви-
сокотехнологични продукти 
на САЩ. Мнозина очакват, че 
това новооткрито златно 

находище за американската 
икономика ще доведе до ново 
рязко повишаване на доходи-
те на населението през този 
период, както става през пре-
дишните 40 години. Това на-
истина става, но вече не за 
цялото население, а за една 
много малка част от него. По-
ложението е същото като в 
печално известната приказ-
ка от времето на Златната 
треска за богатия и бедния, 
които открили златна мина. 
Накрая за богатия останало 
златото, а за бедния – шах-
тата. Така и всичко спечеле-
но през периода на дигитал-
ната революция и глобализа-
цията остава за горния 1% от 
най-богатите в Америка, а за 
останалите 99% остава едно 
голямо нищо. Едновременно с 
това логично се задълбочава 
социалното разслояване – не-

равенството в САЩ е сред 
най-високите в страните с 
високи доходи – сравнимо с 
това в страни със средни та-
кива като Русия и Турция. Не-
зависимо от различните тъл-
кувания, изследователи от 
всички страни на идеологиче-
ския спектър признават, че 
през последните 20-30 години 
неравенството в доходите в 
САЩ е най-високо в „богатия 
свят” и нещо повече – в САЩ 
то се увеличава най-бързо. 
Расте броят на бездомните и 
разчитащите единствено на 
социални помощи. Затворите 
в САЩ пращят по шевовете. 
Растящите цени на здравео-
пазване и образование продъл-
жават да изяждат все по-сви-
тите семейни бюджети. Счи-
таният за извоюван осемча-
сов работен ден все повече се 
отдалечава в миналото.

Целта на грабежа

Алчността е само част от 
обяснението за големия гра-
беж на произведеното от аме-
риканския работник. Другата 
част следва да търсим в осо-
бената роля на САЩ в света 
на богатите. САЩ е глобални-
ят жандарм и социалното не-
равенство е жизнено важно за 
неговата върхушка. То гаран-
тира, че икономически все по-
притесненото население ще 
участва все по-малко в поли-
тиката и обратно – огромна-
та концентрация на свобод-
ни пари в горния 1% финанси-
ра „демократичното” узаконя-
ване на всеки нов пладнешки 
обир чрез кандидати, които 
предпочитат да бъдат в гор-
ния 1%, вместо да служат на 
останалите 99%. •

А. Ванчев

НОАМ ЧОМСКИ:

Възмущение в грешна посока
Междинните избори в САЩ 
регистрират нива на гняв, 
страх и разочарование в 
страната, каквито не помня 
през живота си. Откакто де-
мократите са на власт, те 
поемат ударите на негоду-
ванието срещу настоящата 
социално-икономическа и по-
литическа ситуация.

По проучване на Расмусен 
повече от половината „сред-
ни американци” гледат благо-
склонно на движението „Ча-
ено парти”, което организи-
ра повече или по-малко масо-
ви демонстрации в подкрепа 
най-консервативните прока-
питалистически политиче-
ски решения.

Недоволството е законо-
мерно. Повече от 30 години 
реалните доходи на мнозин-
ството от населението са 
замръзнали или падат, дока-
то работното време и не-
сигурността се увеличават, 
заедно с дълговете. Богат-
ството се натрупва, но в 
много малко джобове, което 
води до безпрецедентно не-
равенство.

Хората виждат, че банке-
рите, които носят главната 
вина за финансовата криза и 
които бяха спасени от фалит 
с държавни средства, днес 
отчитат рекордни печалби 
и прибират огромни премии. 
Същевременно официална-
та безработица остава око-
ло 10-те процента. Произ-
водството е на нивото на 
Голямата депресия: един от 

шест души е безработен, до-
брите работни места едва 
ли ще се върнат.

Хората с право искат от-
говори, но ги получават само 
от гласове, които разправят 
приказки – те имат своята 
вътрешна логика, но само 
ако човек заглуши разумното 
недоверие и влезе в техния 
свят на безсмислие и измама.

Да осмиваме симпати-
зантите на „Чаеното пар-
ти” обаче е сериозна грешка. 
По-добре е да се опитаме да 
обясним причините за тяхна-
та популярност и защо спра-
ведливият гняв на хората се 
мобилизира от крайната дес-
ница, а не от конструктив-
ния активизъм, който орга-
низира Конгреса на профсъ-
юзните организации през Го-
лямата депресия например.   

Днес симпатизантите на 
„Чаеното парти” чуват, че 
всяка институция – прави-
телството, корпорациите и 
синдикатите – са прогнили и 
че нищо вече не работи.

На фона на безработица-
та и прибраните от банки-
те жилища на длъжниците 
с просрочени ипотеки демо-
кратите не могат да се оп-
лакват от катастрофална-
та политика. Роналд Рейгън 
и неговите републикански на-
следници може и да са главни-
те виновници, но тази поли-
тика започна при демократа 
Картър и се ускори при демо-
крата Клинтън. По време на 
президентските избори, ос-

новните спонсори на Барак 
Обама бяха финансовите ин-
ституции, които придобиха 
забележително господство 
върху икономиката през по-
следното поколение.

През януари икономисти-
те Питър Буун и Саймън 
Джонсън пишат във Файнен-
шъл Таймс: „Все по-ясно ста-
ва, че нашата финансова сис-
тема се движи по спирала на 
смъртта. Когато се провали, 
разчитаме на данъците да я 
отърват. Поуката за финан-
совия сектор е: залагайте 
все по-рисковано, за да пече-
лите добри пари и не се бой-
те за цената – данъкопла-
тците ще я платят” със спа-
сителни пакети и други меха-
низми. Така финансовата сис-
тема „оживява, за да залага 
отново и отново да се про-
валя”.

Аз съм достатъчно въз-
растен да помня зловещите 
дни на падението на Герма-
ния от порядъчността в на-
цисткото варварство по ду-
мите на видния изследова-
тел на германската история 
Фриц Щерн. В своя статия от 
2005 г. Щерн изтъква, че има 
предвид бъдещето на САЩ, 
когато разглежда „един ис-
торически процес, при който 
възмущението срещу граж-
данския свят намира спасе-
ние в екзалтираното убежи-
ще на безумието”. •

Ноам Чомски 
In These Times 

със съкращения

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Люси Парсънс (1853-1942)

Лучия Елдине Гонзалес, по-из-
вестна като Люси Парсънс 
е родена около 1853 година в 
малко градче в американския 
щат Тексас в бедно семей-
ство на мексикански роби.

През 1871 г. тя се омъж-
ва за Албърт Парсънс, който 
е бивш ветеран сражавал се 
на страната на Конфедера-
цията по време на Граждан-
ската война в САЩ. Същата 
година те напускат Тексас и 
се преместват да живеят в 
Чикаго поради нетърпимост-
та на местното население 
към смесените бракове. За да 
оцелеят, и двамата са прину-
дени да работят най-тежка-
та и зле платена работа. В 
Чикаго и двамата се включ-
ват в организираната борба 
на трудещите се за по добри 
условия на живот и труд. По 

влияние на емигрирали от Ев-
ропа безвластници те пре-
гръщат идеята на анархизма 
и стават нейни дейни пропа-
гандатори.

На 11 ноември 1887 г. Ал-
бърт Парсънс, заедно с още 
няколко анархисти, е осъден 
на смърт и убит от властни-
ците, за да влезе в безсмър-
тия пантеон на „Мъчениците 
от Хеймаркет” и да запише 
датата 1 май в историята.

След неговата смърт 
Люси продължава неуморно 
да пропагандира анархизма. 
През 1905 г. става член на 
безвластническия синдикат 
„Индустриални работници на 
света”. Заедно с Ема Голдман 
разгръща широка феминист-
ка дейност, насочена към за-
познаване на жените с тех-
ните основни социално-ико-
номически права.

През януари 1915 г. Люси 
Парсънс е един от основните 
организатори на Чикагските 
гладни демонстрации. Поли-
цейски доклад през 1920 г. я 
описва като „по-опасна от хи-
ляди бунтовници”.

Люси Парсънс умира при 
пожар в дома си на 7 март 
1942 г. До ден днешен причи-
ните за пожара остават неи-
зяснени. След смъртта ґ по-
лицията конфискува от дома 
ґ над 1500 книги и докумен-
ти. През 2004 г. общината в 
Чикаго е принудена да кръсти 
един от парковете в града с 
нейното име. •

В. Пенев

Лучия Елдине Гонзалес по из
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СКРЪБНА ВЕСТ

Почина Георги Божилов

На 14 декември 2010 г. си отиде 
от нас бай Георги Божилов.
Роден на 16 април 1927 г. в с. Ро-
соман, Софийско, завършва Мин-
ния техникум в Перник, където 
приема идеите на анархизма.
Болшевишкият режим го праща 
зад решетките в Хасково, Ва-
рна и Кюстендил и в концлагера 
Белене, където изкарва по ос-
емгодишна „затворническа ака-
демия за знания”. През 1976-77 г. 
за „вражески писания” е изселен 
в с. Бистра, Силистренско.
Дългогодишен редактор и ак-
тивен сътрудник на „Свободна 
мисъл”, по-късно издава две кни-
ги със своите спомени и публи-
цистични материали.
Да си припомним човека, анархи-
ста и автора Георги Божилов с 
една от неговите статии от 
2001 г.

ПРОТЕСТИТЕ

Много пъти чуваме да казват 
за някои неща, че ако това 
било в Европа, веднага хора-
та щели да излязат на ули-
ците да протестират. И на-
истина, нерядко сме виждали 
при неприемливи решения на 
правителствата в европей-
ски страни, стотици хиляди 
да излязат. Неотдавна земе-
делски стопани в почти цяла 
Европа блокираха пътищата 
с трактори. Миналата годи-
на във Франция беше парали-
зиран почти целият транс-
порт. По същото време сле-
дяхме и протестите на слу-
жителите от телевизията в 
Чехия.

Стачкуват земеделци, ми-
ньори, шофьори, индустриал-
ни работници, рибари. Хора-
та защитават интересите 
си. Мнозина съжаляват, че на 
нас не ни достига кураж. По-
ради все още неизживени ком-
плекси или някаква робска пси-
хика, наследена от вековете.

Малко по малко изглежда 
обаче, че се отърсваме от ле-
таргията и осъзнаваме, че за 
всичко трябва да се борим и 
да извоюваме правото си на 
по-сносен живот. Това сега 
наистина ни показаха персо-
налът на Балкан, журналисти-
те от радиото и работници-
те от Сопот, които, въпре-
ки оглушките на управлява-
щите, са решили да докарат 
борбата докрай. Радостното 

е, че все повече хора упорито 
защитават правата си и не 
се огъват пред извъртанията 
и демагогията на правител-
ството и работодателите, 
които не могат да разберат 
мизерията на гладуващите 
или опитите да се превият 
вратовете на тези, които не 
искат да им служат.

Има една поговорка която 
казва, че „няма гладна власт”. 
И може би затова на власт-
ниците им е трудно да раз-
берат нищетата, до която 
са докарали народа. Те нямат 
време от постоянните при-
еми и банкети да огладнеят 
и разберат какво значи глад 
(пък и щом могат от коман-
дировки да икономисват хи-
ляди, значи никога няма да из-
паднат до положението на со-
потските работници, които 
вече пет месеца не са си по-
лучавали заплатите). Слуша-
ме ги да казват, че не можели 
да се бъркат във взаимоотно-
шенията между работници и 
работодатели. Но могат да 
унищожат цели отрасли, да 
изхвърлят хиляди работници 
на улицата и да облагодетел-
стват чужди инвеститори, 
да събират данъци и непре-
къснато да увеличават запла-
тите си. Но щом като не мо-
гат да решават проблемите 
на населението, да си отидат 
и да оставят трудещите се 
сами да уреждат живота си! •

Свободна мисъл, брой 3, март 
2001 г.

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Кръстьо е анархист!
Получихме декларация от съ-
идейници и другари на загиналия 
край река Струма, в землище-
то на с. Чучулигово, на 27 юни 
1952 г. поет, анархист и бун-
товник Кръстьо Георгиев Хад-
жииванов, роден на 23.12.1929 г. 
в с. Капатово., Петричка общи-
на, с молба за публикуване.

През годините след 10 ноем-
ври 1989 г. до днес по меди-
ите – вестници и списания, 
както и в лични писма и на 
паметни тържества, се раз-
пространяват неверни, из-
мислени данни с провокати-
вен характер, отнасящи се 
до поетичното творчество, 
идеите и делото на Кръстьо 
Георгиев Хаджииванов.

Във в. “Струма” от 21 фев-
руари 2007 г., в съобщение-
то “Издадоха “Подзвездни ми-
гове” на убития преди 55 го-
дини поет Кр. Хаджииванов”, 
пише “Заради инакомислието 
си след 9.9.1944 г. е пратен в 
ТВО, бяга от лагера и става 
горянин. Убит е през 1952 г.”

Тези твърдения са несери-
озни, измислени, а поезията 

му в това издание е изопачена 
и фалшифицирана!
1. Кръстьо Хаджииванов не е 

инакомислещ. Той е АНАР-
ХИСТ.

2. Кръстьо никога не е пращан 
в ТВО, той беше пратен в 
трудовите войски.

3. Кръстьо Хаджииванов не 
бяга от ТВО, тъй като не е 
бил там.

4. Кръстьо не е бил горянин, 
защото горянското движе-
ние беше напълно разгро-
мено преди пролетта на 
1952 г.
Той се възползва от отпус-

ка от трудовите войски, за 
да подготви бягството си 
от концлагера Народна Репу-
блика България.

Ние, живите другари на 
Кръстьо Георгиев Хаджиива-
нов, загрижени за светлата 
му лъчезарна памет, заявява-
ме, че подобни измислици и 
изопачавания от хора, чиито 
мозъчни функции са увреде-
ни и им липсва духовност, са 
предизвикателство и гавра с 
паметта на поета анархист 
Кръстьо Хаджииванов. •р д

РЕВОЛЮЦИОННА ИСТОРИЯ

106 години от първата руска революция
п о  м а т е р и а л и  о т  к н и г а т а  н а  В с е в о л о д  В о л и н  „ Н е и з в е с т н а т а  р е в о л ю ц и я ”
В началото на ХХ век руска-
та икономика рязко дръпва на-
пред – прогрес, останал общо 
взето незабелязан от света, 
а и по-късно отричан в болше-
вишката историография. От 
началото на века студенти и 
по-образовани работници ре-
довно устройват протести 
и предизвикват различни въл-
нения. Като цяло руската ин-
телигенция е революционно 
настроена или поне подкре-
пя идеите за ограничаване и 
даже премахване на монархи-
ята. В много отношения въз-
гледите за правата на жени-
те, расовата и националната 
търпимост, схващанията за 
демократичните принципи на 
образованите руснаци превъз-
хождат нивото на интелиген-
цията в Европа и Америка.

На този фон обаче 175-те 
милиона селяни са далеч от 
революционни помисли. Все 
пак и сред тях расте недовол-
ство, породено от мизерия 
и липса на земя – след отмя-
ната на крепостното право 
през 1861 са раздадени мизер-
ни площи, които поради демо-
графски и икономически при-
чини намаляват в отделните 
стопанства. Но това пара-
доксално се съчетава с вяра-
та, че „царят е добър, царед-
ворците го лъжат”. Омразата 
е насочена срещу земевладел-
ците-помешчици. Още повече, 
че уж отменените от 1863 

телесни наказания се прак-
тикуват чак до 1904. Подоб-
ни настроения преобладават 
и сред работническата класа.

Усещайки признаците на 
бурята, самодържавието се 
мъчи да отклони народния 
гняв, поощрявайки и дори пря-
ко организирайки погроми сре-
щу етнически малцинства, 
особено евреите (Кишинев, 
1903).

Когато и този отдушник 
на напрежение не помага, по-
лицейските власти предпри-
емат един хитър според тях 
ход – решават да организи-
рат послушен работнически 
съюз, ръководен от верни на 
режима лидери. Размахът на 
движението обаче излиза из-
вън контрол, макар и да след-
ва внушените им отгоре ин-
струкции да се ограничава с 
искания изключително по би-
товото положение и условия-
та на труд, без никаква поли-
тика. През декември 1904 ле-
галното работническо движе-
ние точно това прави – пред 
дирекцията на Путиловския 
завод са поставени редица 
достатъчно умерени предло-
жения за реформи, но те са 
високомерно отхвърлени. За-
почва стачка – следват увол-
нения. Ядосани, работниците 
стигат до идеята за петиция 
до царя, в която да обяснят на 
самодържеца, че фабриканти-
те ги потискат.

Без никаква ирония мо-
жем да кажем, че текстът ґ 
е трогателен. Първоначално 
тя е много умерена и вернопо-
даническа. Но окончателният 
вариант, написан под влияни-
ето на партията на социали-
стите-революционери (есе-
ри), макар и в миролюбива фор-
ма, иска от царя ни повече ни 
по-малко разрушаване на ос-
новите на самодържавието.

В отговор – кървава баня.
На следващия ден никой в 

Петербург не излиза на ра-
бота. Масовата стачка па-
рализира целия регион. Имен-
но тогава, за координация на 
действията и за подпомагане 
на стачкуващите работници, 
възниква идеята за Съвети на 
трудещите се, оглавени от 
интелигенцията с либерални 
или открито революционни 
възгледи. Тази идея е напълно 
вън от партийната пропаган-
да както на есерите, така и 
на социалдемократите (през 
1903 вече разделени на болше-
вики и меншевики). Като цяло 
партиите проспиват Пър-
вата руска революция. Всъщ-
ност, освен двете нелегални 
социалистически сили, парти-
ите се появяват вследствие 
на нея (от крайно реакционни 
монархистки, през буржоазно-
либерални конституционни, 
до крайни републиканци).

Работническите Съвети 
са едно от постиженията 

на 1905 година. Творческата 
инициатива на масите нами-
ра своята организационна 
форма.

Размириците се съчета-
ват с позорното поражение 
в Руско-японската война през 
пролетта. Лятото и есента 
избухват бунтове в армия-
та и флота, сред които най-
известна е епопеята на бро-
неносеца „Потьомкин”. В гра-
довете се стига до сблъсъци 
с жандармерията, строят се 
барикади. В селата пламват 
въстания с убийства на по-
мешчици и подялба на техни-
те земи.

В средата на октомври се 
провежда небивала всеобща 
стачка – и правителството 
отстъпва. Царят публикува 
на 17 октомври Манифест, 
с който признава някои граж-
дански свободи, а дори и на-
меква за конституция.

От този момент нататък 
революцията бележи спад. Ог-
ромното мнозинство реша-
ва, че е постигнало победа, не 
се подлъгват единствено най-
радикализираните. Именно 
те се сражават пред декем-
ври на барикадите в Москва, 
вдигат бунтове в Кронщат и 
Свеаборг, отново в Черномор-
ския флот (бунтът на лейте-
нант Шмит).

Но на този етап револю-
ционният порив е изчерпан. 
Надежди се възлагат върху 

Държавната Дума (имитация 
на парламент) и върху пар-
тийната дейност.

Още на следващата годи-
на царизмът преминава в на-
стъпление. Отново са забра-
нени социалистическите пар-
тии и техния печат, свиреп-
ства цензура, полицията про-
вежда масови арести. Дум-
ските депутати са твърде 
опозиционно настроени към 
режима. Думата е разпускана 
три пъти, три пъти е проме-
нян избирателният закон, за 
да се осигури послушен на ре-
жима състав.

Друг важен момент е масо-
визирането на анархистките 
възгледи, които до онзи мо-
мент са оставали мироглед 
на твърде ограничен кръг 
хора. В реалната борба и орга-
низационна дейност, в откри-
ти битки с режима и атента-
ти срещу най-омразните фи-
гури на царизма анархистите 
печелят авторитет, избист-
рят идеологията си на прак-
тика.

За съжаление, не се появя-
ват масови работнически ор-
ганизации, синдикати с рево-
люционна идеология. По този 
начин народът остава подат-
лив на партийно водачество 
и това проличава в хода на съ-
битията от 1917 г. •

прочел и преразказал част от 
книгата на Волин – 

Шаркан



януари 2011, брой 112 СВОБОДНА  МИСЪЛ

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

Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

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

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

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

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

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

Каталожен
номер
649

Драги читатели,

Абонаментът за вестник “Свободна 

мисъл” МОЖЕ ДА СТАВА ДО 15-ТО ЧИСЛО 

НА ВСЕКИ МЕСЕЦ ВЪВ ВСИЧКИ пощенски 

клонове на страната. За 1 година – 

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

1,50 лв. Цена на един брой - 0,50 ст.
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1. Петьо Димов Зафиров 15 лв

2. Станчо Кърпаров, Бъта 10 лв

3. Георги Константинов, София 100 лв

4. Виолета Мечкарова, Благоевград, в памет 

на съпруга ґ Атанас по случай 6 години 

от смъртта му 15 лв

5. Александър Наков, Перник 10 лв
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АНАРХОКАЛЕНДАР
•  На 03.01.1826 г. избухва бунтът 

на декабристите в Южна Ру-

сия.

•  На 06.01.1848 г. в Калофер е ро-

ден Христо Ботев, пръв предте-

ча на анархизма в България.

•  На 06.01.1966 г. в Пловдив уми-

ра анархистът Петър Манджу-

ков, участник в македонското 

движение, един от групата на 

„Гемиджиите”. Автор на книга-

та „Предвестници на бурята”.

•  На 07.01.1923 г. в Ямбол се откри-

ва петата национална конферен-

ция на Федерацията на анархоко-

мунистите в България (ФАКБ).

•  На 08.01.1870 г. в Лондон умира 

руският революционер Херцен.

•  На 09.01.1905 г. в Марсилия уми-

ра анархистката Луиз Мишел, 

участничка в Парижката комуна.

•  На 10.01.1863 г. избухва въста-

ние в Полша срещу руския цари-

зъм.

•  На 12.01.1898 г. Емил Зола обна-

родва знаменитото си „Аз обви-

нявам”.

•  На 13.01.1900 г. в с. Попина е ро-

ден анархистът Никола Енчев 

Великов (Керенски), участник в 

анархистката чета „Братя Бъл-

хови” и в испанската революция 

1936-39 г.

•  На 14.01.1944 г. край Нова Заго-

ра в сражение с жандармерия-

та е убит анархистът Деско 

Кръстев (Момчил).

•  На 15.01.1809 г. в Безансон (Фран-

ция) е роден Пиер Жозеф Прудон.

•  На 15.01.1978 г. в Кюстендил уми-

ра анархистът Боян Нешев, по-

литемигрант във Франция и кон-

цлагерист в болшевишка Бълга-

рия.

•  На 16.01.1979 г. във Велико Търно-

во умира Дончо Бълхов (Донски), 

четник в Килифаревската анар-

хистка чета и участник в Испан-

ската революция.

•  На 17.01.1991 г. в Стамболийски 

умира анархистът Илия Донев 

Петканов.

•  На 18.01.1954 г. в Карловския Бал-

кан са убити анархистите-горя-

ни Христо Чолаков и Минчо По-

пов.

•  На 19.01.1925 г. в сражение с по-

лиция и войници на улица „Дж. Ба-

учер” в София са убити анархи-

стите Стефан Тодоров и Хрис-

то Геков.

• На 20.01.1900 г. в Кюстендил е 

роден анархистът Тодор Ангелов 

(Божаната).

•  На 24.01.1909 г. в гр. Търговище 

е роден анархистът Трухчо Ни-

колов Трухчев, прекарал дълги 

години във фашистките и бол-

шевишки концлагери и затво-

ри.

•  На 26.01.1902 г. в Павел Баня е ро-

ден анархистът Иван Рачев Ива-

нов, активен деец и пропаганда-

тор.

•  На 26.01.1877 г. в Пловдив е ро-

ден Михаил Герджиков.

•  На 26.01.1996 г. в София след 

тежко боледуване умира анар-

хистката Янка Статева.

•  На 29.01.1990 г. в Ракитово уми-

ра анархистът Георги Костади-

нов Зяп ков.

•  На 30.01.1871 г. в Гюргево е ро-

ден д-р Параскев Стоянов, акти-

вен анархист, известен хирург и 

университетски преподавател.

•  На 30.01.1924 г. в престрелка с 

полицията е убит анархистът 

Георги Попов от Килифаревска-

та чета.

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. “Славей-

ков” №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.

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

ЕЕВОЛЮЦИЯ, 
РРЕВОЛЮЦИЯ, 
ААНАРХИЯ – 
предаване 
за свободен 
живот

ЮЮ
ХИЯХИЯ
ванван

ввободевободе
оотот

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. •

НОВО ИЗДАНИЕ

Посегателство върху свободата
Н о в а  к н и г а  н а  И л и я  Т р о я н о в  и  Ю л и  Ц е е

Илия Троянов и Юли Цее. По-
сегателство върху свобода-
та – истерия за сигурност, 
полицейска държава и огра-
ничаване на гражданските 
права. Превод от немски 
Пенка Ангелова. МД Елиас Ка-
нети, Русе, 2010. 184 стра-
ници. ISBN 978-954-92453-1-8
„На път сме да подменим лич-
ната си свобода за някакво не-
състоятелно обещание за „си-
гурност”. Една авторитарна 
държава може да задуши все-
ки протест в зародиш с помо-
щта на закони, които днес се 
гласуват с привидното обяс-

нение, че ни защитават. Съ-
противлявайте се. Все още не 
е късно” четем на корицата на 
новата книга на Илия Троянов 
и неговата съавторка Юли 
Цее – родена през 1974 г. в 
Бон, завършила право и лите-
ратура, преподавател в раз-
лични университети.

Онова, което праща 
роба под кревата и кара 
свободния да скача от 
него

В тази книга основното 
действащо лице сме ние. Не-
зависимо дали сме родени 
във Федералната република, 
в Обединеното кралство, в 
Съединените щати или в ня-
коя от „новите демокрации”. 
Независимо дали подрежда-
ме стоки по рафтовете на 
поредния хипермаркет, дали 
въртим геврека на таксито, 
или тракаме по клавишите, 
ние участваме в един огромен 
шпионски трилър. Изгражда 
се чудовищна машина, която 
иска да знае всичко за нас, да 
следи всяко наше движение и 
да предсказва всеки наш ход. 
Ние вече не сме „обикновени-
те хора”, ние сме „обичайни-
те заподозрени”. В този три-
лър действащото лице – ние – 

има шанс да оцелее до послед-
ната страница единствено 
ако не бъде бездействащо. 
Това обаче не е измислица, 
това е реалност. Измислици 
пишат и дрънкат онези, кои-
то ни следят.

С безмилостна фактология 
авторите не оставят място 
за съмнение за намеренията 
на държавата спрямо всеки 
един от нас. Това не е държа-
вата в иносказателните про-
рочества на Кафка или Оруел. 
Това не е и държавата на Тре-
тия Райх или Съветския ГУ-
ЛАГ. Това е държавата на „де-
мокрацията и свободата”, от 
двете страни на Атланти-
ческия океан, на „радетелите 
за човешки права и социална 
справедливост”. Това е САЩ и 
ЕС – „нашият цивилизационен 
избор”. Това не е вчера. Това 
е днес и утре. Това са сили-
те, които не дават да четем 
Уикилийкс, които не искат 
да знаем какво правят и как-
во знаят, но искат да знаят 
всичко, което правим. Те не 
искат да знаем какво мислят, 
но искат да знаят какво ми-
слим. Те не искат да мислим.

Това е книга за хората, кои-
то упорито продължават да 
мислят и съществуват. •

А. Ванчев


