sm.a-bg.net

• Бъдете реалисти, искайте невъзможното! • лозунг от 1968 г.

цена 0,50 лв

София • януари 2011 • брой 1 (244) • година XX • 12 страници

СВОБОДНА
С
ВО
ОБОД
БОД
БО
ОД
ДНА
ДН
НА
НА МИСЪЛ
МИСЪ
ИС
СЪЛ
СЪЛ
СЪ
ЪЛ
И З Д А В А Ф Е Д Е РА Ц И Я ТА Н А А Н А Р Х И С Т И Т Е В Б Ъ Л ГА Р И Я • L E J O U R N A L D E L A F É D É R AT I O N A N A R C H I S T E B U LG A R E (FA B)

Свърши ли
преходът?

4

Кому е нужен изобщо този въпрос и – което е по-важно – кому
беше нужен този „преход”?

2001-2010:
Равносметка на
десетилетието

4

Какво промениха в България и
света последните 10 години?

Роботронната
революция и
ценностите

8

Какво означава за нас смяната
(или подмяната) на ценностите?

Още за
анархокомунизма

8

Възгледите за анархокомунизма
трябва да водят към изграждане
на революционна програма.

Социалното
разслоение в САЩ

10

Защо средният американец не
получи нищо от технологичната
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ДИПЛОМАТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

„ДА ПОМАГАМ НА СЛАБИТЕ И ДА МАЧКАМ ГАДОВЕТЕ”

ДЪРЖАВАТА СРЕЩУ ТРУДА

СОЛИДАРНОСТ

Масови съкращения
на железничари

Свобода за белоруските анархисти

След редицата спонтанни
протести на железничари
през 2009 и 2010 година, на
които работниците от БДЖ
и „Железопътна инфраструктура” заявиха, че нямат доверие на синдикатите, които
не защитават техните интереси, държавата подготви и нанесе своя ответен
удар.
Договорен е заем със Световната банка за българската железница, но тези пари
няма да отидат за подобряване на транспорта, а за покриване на стари задължения.
Освен това, отпускането на
заема е обвързано с искането
до 2016 година железничарите да намалеят с 8000 души.
Ръководството на БДЖ
вече говори за закриване на

дейности, сред които и Колетната служба – една от
най-евтините услуги от
този род.
Капитализмът продължава да унищожава страната,
а държавата съвсем естествено е готова да му помага.
Само
безкомпромисна
стачна 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 разберат, че могат да се организират и без вредната „помощ” на оядените копои на
властта от профсъюзните
централи! •
СМ

На 13 декември 2010 година група „Антиавторитарно
действие за свободно общество” организира протест за
солидарност с арестуваните беларуски анархисти пред
посолството на Република
Беларус в столичния квартал
„Редута”. Той е част от призива за дни на солидарни акции по света между 10 и 13
декември.
Освен нашето несъгласие
с арестуването и несправедливите обвинения, повдигнати срещу нашите другари в
Беларус, искахме да изразим и
протеста си срещу политическите репресии над почти
всички социални активисти в
тази страна.
Протестът започна в
14:00 часа, тъй като нашата
цел беше да „хванем” работното време на посолството.

Целта на протеста по начало беше не толкова масовост, колкото да се разбере,
че тук в България сме запознати със случаите на политически репресии и арести и
представителите на беларуската власт да разберат за
това. Щорите на посолството се дръпнаха, а след това
се отвори и вратата и представител на посолството
дори засне нашият транспарант.
Скандирахме различни лозунги: „Солидарността е нашето оръжие срещу властта!”, „Долу всяка власт!”,
„Стремежът ни към свобода
по-силен е от всичките затвори на властта!”, както и
на руски – «Выше, выше черный флаг, государство – главный враг!” и „Наше отечество – все человечество”.

Ченгетата бяха твърде
много, имаше дори голяма
кола на жандармерията. Въпреки изпратените още на
10 декември съобщения до медиите, на мястото на събитието имаше само един фотограф и нито един журналист. На своето място беше
дежурното ченге от медия
„МВР”, използвайки правото
си по закон да снима всички
по време на публично събитие. Естествено не за да информира обществеността, а
за да попълни полицейските
файлове. •
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ПЕТ ГОДИНИ СЛЕД ФРЕНСКИТЕ ПОЖАРИ

ИДВАЩИЯТ БУНТ
» » » продължава от миналия брой

В предприятията работата
се разделя все по-видимо на висококвалифицирани професии
за изследване, за концепции, за
управление, за координация и
за комуникация, свързани с използването на всички познания, необходими за новия кибернетизиран производствен
процес, и от друга страна – на
ниско квалифицирани постове
за поддръжка и наблюдение на
този процес. Първите са малко на брой, много добре платени и следователно желани
от мениджърите, които внимават да не оставят никой
от това „позлатено” малцинство да им се изплъзне. Тяхната работа и самите те са в
една смъртоносна прегръдка.
Мениджъри, учени, изследователи, лобисти, програмисти,
проектанти, консултанти и
инженери всъщност никога не
престават да работят. Дори
техните „незаконни” полови
връзки увеличават производителността на труда им. „Найтворческите предприятия –
теоретизира някакъв философ
на DRH – са тези, в които интимните отношения са наймногобройни”. „Сътрудниците
на предприятието – потвърждава друг от „Даймлер-Бенц” –
са част от капитала му. Тяхната мотивация, познания, капацитет за изобретяване на но-

вости и рационализирането
им, тяхната грижа за удовлетворяване желанията на клиентелата, образуват „суровината” на иновационните услуги.
Тяхното поведение, социална
и морална компетентност
имат все по-нарастващо тегло 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 резултатите. Те също са предприемачи.”
Множеството задачи, които не са могли да бъдат подложени на автоматизиране,
образуват една мъглявина от
длъжности, които, за да не бъдат поети от машините, са
заети от някакво човешко същество – по поддръжката, магазинери, работници на конвейерите, сезонни и т. н. Тази
гъвкава, неразличима работна
ръка, която минава от задача
към задача и никога не остава
дълго в едно и също предприятие, вече не е в състояние да
се консолидира като една сила,
защото не е в центъра на производствения процес, а е „пулверизирана” в множество къси
интервали, заета със запушване на дупките на онова, което не е било механизирано/автоматизирано. 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 своите задания и чиято работа е
да бъде на разположение.
На границата на това малко ядро от ефективни работници, необходими за доброто
функциониране на икономическата машина, се простира
едно мнозинство, което в последствие става „извънщатно”, следователно излишно,
което определено е полезно
за пласирането/консумирането на продукцията и нищо повече 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 призракът, който навещава найчесто сегашната система на
производството. На въпроса:
„Тогава защо да работим?” не
всички отговарят като бившия получател на минимални
социални помощи пред вестник „Либерасион” („Освобождение”): „За самочувствие. Трябва да съм зает”. Съществува сериозен риск, да приключим с намирането на някакъв пост за нашето безделие.
Това плаващо население трябва да бъде заето или поддържано. Досега не е намерен подобър, дисциплиниращ и дресиращ, метод от наемането
срещу заплата. Следователно,

властта ще трябва да продължи премахването и разрушаването на „социалните завоевания”, за да бъдат отведени и
най-непокорните (тези, които
ще се предадат само когато
бъдат поставени пред алтернативата да пукнат от глад
или да изгният по затворите)
в кланицата на наемничеството и заплатите. Експанзията
и експлозията на робския сектор на „личните услуги” трябва да продължи: чистачки, миячки, келнери и готвачи в ресторантите,
масажистки,
оказващи помощ по домовете,
луксозно обгрижване, проституция, компаньонки, манекенки, „звезди”, частни курсове,
терапевтични услуги по желание, психологическа помощ и
т. н., и т. н. Всичко това, придружено от едно продължаващо повишаване на нормите за
сигурност, хигиена, поведение
и култура, от ускоряване на
нетрайността в модата, която копнее за необходимостта
от подобни услуги. В Руан устройствата, отчитащи часовете на присъствие на работния стол, отстъпиха место
на „човешкия паркметър”: някой, който скучае по улицата,
ви доставя билет за паркиране 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 помалко с икономическата необходимост да се произвеждат
стоки, отколкото с политическата нужда да се произведат
„производители” и консуматори, за да се спаси с всички средства редът на наемния труд и
на пазара. Да се самопроизведеш е на път да стане доминиращата задача на едно общество, в което производството е станало безцелно: като
дърводелец, който, лишен от
своята работилница и останал 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 работодател, които си избелват зъбите за едно по-добро напредване по йерархическата стълбица, които ходят в нощните
барове, за да стимулират духа
си за работа в екип, които научават английски, за да подпомогнат кариерата си, които
се развеждат или женят, за да
имат по-добър отскок, които
посещават театрални стажове, за да станат лидери или
стажове за „лично развитие”,
за да „управляват по-добре
конфликтите”.
НЕВИДИМИЯТ КОМИТЕТ
(Следва)

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ТРАНСПОРТ

110 години възход и падение
На 1 януари 1901, двайсет
години след появата на
този вид транспорт, в София тръгва електрически
трамвай – 2 мотриси и 10
ремаркета по 6 маршрута,
23 км обща дължина на линиите. Системата е изградена за по-малко от три години. С това събитие София
заема достойно място сред
европейските столици, изпреварвайки градове като
Хага (1904), Санкт Петербург (1907), Варшава (1908) и
Загреб (1910).
По-късно по софийските
улиците потеглят автобуси (април 1935) и тролейбуси
(февруари 1941).
Днес, 110 години от поставянето на основите на
модерния градски транспорт, състоянието на този
вид обществена услуга в София, Пловдив, Варна, Бургас и
други градове, се описва от
гражданите с изрази като
”под всякаква критика”. Една
анкета за качеството на
транспорта поставя столицата ни на 71-во място в Европа, след нея са само три
италиански града. Проблемите са много. Преди всичко – лоша инфраструктура
и то не само прословутите
дупки, но и неудобно разположени спирки. Остарял парк –
мръсни, втора ръка превозни средства, в тях зиме е
студено, а през лятото не

какви други данъци и такси,
градският транспорт отдавна да е станал безплатен,
редовен и сигурен. Логиката
на чиновника обаче е да намира начини да краде, логиката
на бизнесмена – да изстисква печалба на всяка цена.
Ние, 45% от жителите на
столицата, които ползваме
градския транспорт, какъв
избор имаме?

Отпуските – още една
студена вода

се диша
диша. От години разреж
разреждано разписание, както и затруднен трафик – никога не
сме сигурни дали ще пристигнем навреме. Грубостта
на шофьори и ватмани. Парадоксални договори, според
които използваното гориво
е по-скъпо от това по бензиностанциите. Трупане на
дългове, отчети за огромни
загуби по цялата страна. Съкратени са междуградските
пътнически превози. Вихрят
се скандали за злоупотреби
със средства. Увеличават се
цените на билети и карти,
падат основания за намаления.

А транспортните друдру
жества имат една основна грижа – как по-сигурно да
си приберат парите от клиентите – от нас. В столицата картите вече са електронни – буквално подигравка спрямо качеството на самата услуга. В края на 2010
в СКГТ е увеличен щатът
на контрольорите, прочути
с хулиганското си поведение. За подобряване на самия
транспорт – общи приказки,
минимум дела.
С отпусканите от държавния и общински бюджети
суми, с неизвестно къде отиващите осигуровки и вся-

Синдикатите,
правителството и работодателите
през миналата 2010 счупиха доста словесни копия, за
да се споразумеят относно една социална придобивка, извоювана в десетилетна класова борба на трудещите се, а именно – годишните отпуски. Проектът на
правителството беше натрупани от предишни години дни, ако не се използват
едва ли не веднага, да изгорят. От друга страна, работодателите не бяха категорично задължени да съдействат. Профсъюзите, все повече напомнящи за казионните
от времето на Живков, въпреки гръмките заявления, на
самите преговори застанаха на позицията на „класовия
мир” – тезис от арсенала на
политически дейци като Мусолини. И какво постигнаха?

Нищо. Юристи от социалното министерство обясниха, че неизползваните почивки пропадат поне с една
трета през настоящата
2011 година. Ръцете на работодателите са развързани,
те решават дали да пуснат
подчинените си в отпуска,
или да ги обезщетят. Синдикатите отново заемат
героични пози в медиите,
но вън от острите заявления нямат намерение да се
борят срещу това. Те също
вярват в „светостта” на закона, без значение дали този
закон по начало е дискриминационен спрямо хората на
наемния труд.
Съкращаването на правата на работници и служители няма да спре дотук. Социална защита от синдикати
– забравете. Дали не е време, българино, да се обърнеш към теорията и практиката на анархосиндикализма? Защото тъкмо революционният синдикализъм е
бил причината да се появят
тези права – 8-часов работен ден, годишни отпуски,
добри условия на труд, обезщетения и още много други
придобивки, които с всяка
изминала година, от правителство на правителство,
остават все повече спомен за „доброто старо време”... •
Васил Арапов
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ПРИЗИВ

Извинения пред
Да направим вестника по-добър
г-н Петко Огойски

Георги Константинов поднася
своите извинения на г-н Петко Огойски затова, че се е оставил да бъде подведен от
представения от Георги ТАМБУЕВ през 1990 г. Списък на
агентите на ДС в VII ВНС и го
е включил в статията си от
декемврийския брой на Свободна мисъл: Поредна гавра
с паметта на загиналите в
борбата с диктатурата на
БКП в списъка на доносниците на ДС, делегирани от правителството на ГЕРБ в Брюксел, за да представят в европейския парламент „Българската съпротива срещу комунизма”.
По време на публикацията на списъка от 1990 г. аз
бях още в емиграция в Париж
и новините там пристигаха
с известно закъснение с официалния български печат. По
това време, както е известно, опозиция не съществуваше, тъй като на власт беше
коалиционното
правител-

Попов в коекое
ство на Димитър Попов,
то участваше и СДС. Разбира
се, това не е извинение за допуснатата от мен грешка –
трябвало е да извърша щателна проверка. Имам само една
забележка и една молба към г-н
Огойски във връзка с отправеното му до мен писмо:
Забележка: Не само че не
съм бил „обиден от неприемането ми в делегацията за
Брюксел”, но се чувствах напълно удовлетворен от такова отношение на днешното правителство и неговите „демократизирали се спецслужби”.
Ако бях включен в делегацията, щях да се питам „Къде
съм сбъркал?”
Молбата ми е: Нека г-н
Огойски не се ангажира с гаранции за чистоплътността
на цялата делегация, защото в досието ми фигурират
доноси на някои от членовете ґ! •
Г. Константинов

Драги приятели, нуждаем се от вашата помощ.
Днес словото е най-силното оръжие и ние се
стремим да го заредим
и прицелим по-добре. Мислим, че имаме потенциал да превърнем вестника в оръжие на революционната 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 състезаваме с институти и академии, с мозъчни тръстове
и маркетингови агенции.
Те са създадени от хората, които живеят, за да
властват, и властват, за
да живеят. Те съществуват, за да крепят властта над милиарди човешки
същества и се хранят от
нея.
Ние сме застанали срещу тази власт. Не играем
по нейните правила, нямаме нейната финансова и манипулативна сила.
Нашата сила е другаде.
Силата и слабостта на
безвластието е в хората. Във вярата, че те искат да подобрят живота
си.
Този вестник е част
от нашия и от вашия живот. Никой друг не може

да го направи по-добър,
освен ние – редакторите
и читателите. Но това
няма да се случи, докато едни пишат каквото
си знаят, а други четат
каквото им напишат.
Този подход може да върши работа за набиране на
гласоподаватели, но така
не се изграждат анархисти.
Едно дело е дотолкова анархистко, доколкото се гради чрез равнопоставеност и участие на
въвлечените в него хора.
Каквото и да напишем,
колкото и „анархистко”
да е то, вестникът няма
да стане по-анархистки, докато читателите
и авторите не оформят
истинска безвластническа общност, която чрез
комуникация и сътрудничество създава трибуна на свободното общество. Ние носим своята
отговорност като редактори да създадем условия за това. Вие носите своята отговорност
като читатели да изпълните формата със съдържание, да положите усилия да се свържете с нас
и да обсъждаме заедно
съдържанието на вестника.
Можете да пратите
„хартиено” писмо на ад-

реса на редакцията. Можете да пишете на електронната ни поща. Ще
приветстваме радостно всяка забележка и всеки съвет от ваша страна. Дори обикновена статистическа информация
може да се окаже много
полезна за планиране на
развитието на вестника.
Разбираме, че не е лесно да се пише заради самото писане. Затова ви
предлагаме да опитате
да отговорите на някои
от тези въпроси:
Какво харесвате и какво не харесвате във вестника?
Какви теми и жанрове
одобрявате?
- карикатури
- комикси
- кратки разкази
- анализи
- теоретични дискусии
- исторически преглед
- отразяване на актуални събития
- критика на действителността
- описание на безвластническото общество
- анекдоти
Пишете всичко, каквото ви е на сърце. Ние ще
го прочетем от сърце
и ще се постараем да го
възприемем. •
от екипа на Свободна мисъл

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Хроника на разрушението
Наскоро в нашия град небезизвестният монополист и
производител на нефтопродукти Лукойл направи „оптимизация” на работния процес.
Реши да съкрати много хора,
сред които по-специално натири хората с хронични заболявания. Направиха го гадовете, няма как. Те са властници,
мафиоти и капиталисти. Те
са безжалостни. Те са навсякъде, не само в България. Имат
еднаква жажда за власт, насилие и жестокост. И учат на
това останалите хора, своите подчинени. Правят го чрез
манипулации, насаждане на
интриги между работниците – така, че да няма заплаха за тях. Имат си казионен
синдикат, от който работниците странят въпреки че дават част от заплатите си за
него. А те от своя страна се
държат като роби – страхливи, неединни в исканията си,
разделени по местоживеене
(конфликта между града и селото) и по етническа принадлежност (българи срещу турци). Разделят се дори по музикални предпочитания, което
е меко казано смехотворно.
Властта добре си върши работата. Работниците пък неуморно работят по това да
се делят и да не са съпричастни. Не се съсредоточават в
борбата срещу властта. Онези, които се мислят за по-ум-

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.
ни, смятат, че лозунгът „Солидарността – нашето найсилно оръжие срещу властта”
е само заучена фраза. Този призив трябва да се изпълни със
съдържание от самите хора,
които ще се наложи да се борят срещу общия враг. Но в
случая, за съжаление „врагът”
се оказва колегата ти. Пътят 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 диабет и имам ТЕЛК. В същото
положение, но значително поблагоприятно беше вече бившият ми приятел. Натискан,
мачкан и унижаван от тези
гадове, той се озлоби срещу
мен и колегите си. За истинския враг той бил силен, нямало смисъл от колективна борба. Аз му поставих идеите на

анархизма като основа за борба, но той не искаше и да чуе
за тях. Смяташе, че са наивни
със чистотата си и че принадлежат на миналото – просто
на хартия. От това си навлече презрението ми. Презрението, което силните и борбени хора изпитват към роба,
който не иска да се събуди от
кошмара, наречен сурова реалност. Стигна дотам да обвини колегата си – също диабетик – в бездействие. Онзи се
нахвърлил върху моя приятел
с обвинението, че е тарикат,
защото имал документ. Бившият 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 омразата към колеги, които имат
някакви „преференции” спрямо мен. Но осъзнах, че тази

омраза е израз на слабост и
отчаяние. Колегата му е осъзнал, че шефовете им са безмилостни към тях, без значение дали имаш някаква хартия
по закон. Вълко (така се казва
колегата) на следващия ден,
смазан от новината за съкращението си, отишъл да цепи
дърва на двора. Но заради високата си кръвна захар имал
замъглено зрение, натежали
крайници и размътена от притеснението глава. Замахнал
с брадвата и си прерязал сухожилията на крака. По данни,
получени от моя човек там,
Вълко се намирал в неврохирургията. Моят бивш с чувство за наранена гордост ми
каза, че селякът сам си е виновен за получената травма.
Имало някаква сила, която наказвала тъпаците.
Търсех този човек по различните отделения – неврохи-

рургия, ортопедия. Нямаше го
никъде. Дали от ръководството на фирмата са го натиснали по някакъв начин? Може и да
е бил примамен с „доброволно”
споразумение. Властта има
начини да натиска хората.
Моят беше принуден да подпише някакъв документ за
съкращение, който му дава 12
заплати. Преди да е минала
проверка от Инспекцията по
труда. Обещали му работа на
портала, предвид здравословното му състояние и заслугите на родителите му, които
са работели там. Майка му е
била учител по химия в местния техникум, а баща му, заедно с руските (бивши съветски) колеги, е изградил и разработил Каталитичния крекинг
в предприятието.
Аз му казах, че това с последващата работа е уловка.
Той с недомлъвки започна да
скимти, че не го обичам. Отчая се и започна играта си с
алкохола, която е основа на
битовите ни проблеми. Вместо да държи разрушението в
лапа, то го направи свой послушен слуга. Аз предпочетох
да се оттегля. Думите ми за
свобода, равенство и справедливост той предпочита
да не чува. Те раняват слабите хора, които не искат да се
борят, а смятат себе си за
силни. •
Алекс
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Свърши ли преходът?
„Свърши ли преходът?” е многократно поставяният въпрос, с неясен и неудовлетворителен за „низшите” класи отговор, макар че от началото му се навършиха двадесет и една години.
Мисля, че липсата на яснота и точност се дължи на
неразбирането на същността на българския преход или
по-точно преходи, защото
са два в новата и най-новата
ни история. Те имаха най-вече своите външни причини,
без чието разглеждане случилото се остава неразбираемо. 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 изясним какво представляваше
така нар. социализъм, който беше резултат на първия
преход, наченал на 9 септември 1944 г.
На тази дата с „безкористната помощ” на сталиновите армии у нас е назначена властта на така наречения ОФ, който беше параван на БКП или на петата
колона на Москва. Съгласно
ялтенската спогодба между
съюзниците, България беше
включена в „съветската” империя. От този момент българската вътрешна и външна политика беше изцяло оп-

ределяна от Кремъл и подчинена на имперските му интереси.
Три години по-късно бяха
забранени всички опозиционни партии и одържавени индустрията и търговията.
След това се пристъпи към
т. нар. колективизация, своего рода закрепостяване на селяните. Така цялото трудово
население беше пролетаризирано. Чрез терора срещу всички противници на системата първата демокрация беше
превърната в еднопартийна,
военнополицейска и бюрократична диктатура.
На основа на етатизацията и диктатурата, началствата в партийната, военнополицейската и административната йерархия се
превърнаха в колектив от
собственици на икономиката.
От тях се роди „новата” държавнокапиталистическа класа на експлоататорите, известна още под популярното
име номенклатура. Тогава на
сцената излезе окървавеният
шут Тодор Живков, удари звънеца и оповести: „постройме
социялизъма!” С това завърши първият преход в България
– от частния към държавен
капитализъм.
След като изтекоха 45 години от „Девети септември”,
империята на Москва претърпя крах и в нея започнаха

политически процеси на „демократизация” в политиката и на приватизация на собствеността, известни като
„гласност” и „перестройка”. Те
рефлектираха в двете колониални периферии на руската
метрополия.
Днешният български преход е своеобразно продължение на „перестройката”, която освети и осигури на властващите гангстери „меко кацане” в царството на мошениците, с което начена вторият обратен преход от държавния към частен капитализъм!
Поставяйки в тази светлина въпроса от заглавието,
отговорът е положителен:
да, след изтеклите двадесет
и една години от „десети ноември”, преходът вътре в
България завърши, държавната икономика вече е в частни ръце и налице е червената
буржоазия със своите „особености”.
Но във външно, геополитическо отношение българският преход още не е завършил
окончателно. Това ще стане,
когато „западното” и най-вече американското влияние измести напълно московското
(и на руската мафия) или го
направи незначително. Именно тази битка се води днес –
САЩ и ЕС, като я форсират,
действат с ръкавици. Те се

стараят да „превъзпитат” русофилските мафиоти и да ги
интегрират безкръвно и без
сътресение в своята военнополитическа и социално-икономическа система. САЩ и
Западна Европа имат богат
опит в купуването и опитомяването на изтърсаците
на бившите диктатори след
Втората световна война и на
второстепенните фигурки в
техните партии – нацистки,
фашистки или на фалангистите в Испания, чиито досиета
във франкистката тайна полиция още не са разкрити, макар че от смъртта на каудильо и подмяната му Хуан Карлос изминаха цели тридесет и
пет години! Този си опит те
прилагат и спрямо болшевизма.
Връзката между вътрешната и външна страна на прехода са агентите на Москва,
които сега са „на двойна езда”.
Шансовете на ездачите са
различни, но отнапред е ясно
кой ще успее да изхвърли другия (предишния) от седлото и
кой ще бъде новият им господар.
С това в България победи
„пазарната демокрация”, тя е
член на НАТО и на ЕС и всички
„антикомунисти”, които подпомогнаха тези процеси, би
трябвало да са доволни. Въпреки това недоволството е
почти повсеместно. Най-голя-

мо е в средите на измамените „десни” и „леви” плебеи, защото господстващата класа от „строители на социялизъма” се зае „с ентусиазъм” и
със строителството на капитализма. Нейната партия
се преименува от БКП на БСП,
а върхушката ґ съхрани статута си на господари и на
експлоататори в униформа
на „честни частници”. Затова покойният Продев се питаше в недоумение: чия партия е
БСП? – на червените бабички
или на червените барони?
Доволни от „мирния преход”, 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 буржоазия.
Тази публична тайна вече е
ясна дори и на продевите бабички, но ми се струва, че не
по-малко важен е и отговорът на въпроса: кои са причините за този своеобразен
преход? Най-важната от тях,
за съжаление, отново е външна и е свързана със специфичния залез на „Третия Рим”.
Въпросът защо и как пропадна СССР ще изясни тази
специфика, която беше формулирана още през 1981 г. от
тогавашния военен министър
в първия кабинет на президен» » » продължава на страница 5
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2001-2010: равносметка на десетилетието
България
Десетилетието
затвърди
политическата мода у нас изборите да се печелят не от
социално-икономически програми, а от подчертано популистки лидерски партии.
Българите последователно
се разочароваха от аристократично спретнатия „цар”
Симеон, от младежки изглеждащия апаратчик Станишев,
сега си патят от месианските амбиции на „човека от народа” Бойко Борисов, но като
че ли още не са готови да проумеят, че не е важно кой управлява, проблемът е самото властническо управление
като такова.
„Свободата на словото” се
превърна в свобода на жълтата преса, свобода на рекламите по медиите и свобода
на оклеветяване на спорадичните инициативи на нашето
доста колебливо гражданско
общество.
Включването ни в ЕС не донесе повече благоденствие, а
повече средства отвън, които да захранват корупционната машина на държавата,
като получаването на тези
средства е безкомпромисно
обвързано с изпълнение на директиви, продукти на бюрократичния гений в Брюксел.
За 10 години харчовете
на самата държава са скочили над 2,5 пъти. През 2001 г.
общите разходи са били 12

млрд., а сега – 27,8 млрд. лв.
Въпреки свиването на приходите, някои разходни пера остават почти на нивото от
„охолната” според макроикономически показатели (слабо
влияещи върху бита на конкретния масов гражданин)
2008 г. За образование са дадени 2,452 млрд. лева при
2,768 млрд. тогава. Спрямо
2001 г. парите за тази сфера
са се удвоили. Подобно е положението със здравеопазването. Намалението на бюджета
в тази област спрямо 2008 г.
е пренебрежимо, а в сравнение
с 2001 г. сега финансирането
е повече от двойно. Ефективността на харченето обаче е
под всякаква критика.
Допълнително правителствата си позволяват разход
на народни пари извън бюджета. За периода 2000-2009 година общата сума на допълнително одобрените кредити възлиза на 8 млрд. лв. или
1 на всеки 20 лв. от парите
на данъкоплатците е похарчен без одобрението и контрола на депутатите, избрани от същите тези данъкоплатци и гласували законите
за бюджета. Най-много са похарчени през 2007 г. – над 1,4
млрд. лева, а най-малко през
2009 г. – почти 400 млн. лв.
Реалното обедняване на народа не може да се пресметне, а и няма воля да се пресмята, нито да се търсят истинските причини за това.

Светът
ХХ век приключи с разпадането на СССР и съветския блок.
Възникна
„еднополюсният”
модел, който позволи на оцелялата суперсила САЩ да си
присвои правото да установява нов световен ред според
своите разбирания.
През 90-те на мястото
на тоталитарната съветска империя възникна ОНД, в
част от бившите съветски
републики се наложиха авторитарни режими. Русия се разкъсваше между демокрацията
и диктатурата, докато президент не стана Владимир
Путин, възпитаник на репресивните съветски органи.
Така се стигна до завършена
олигархична система, реабилитирала всички свои великодържавни идеали – от царското самодържавие до тиранията на Сталин. Народът е захранван със зрелища (подновените военни паради на Червения площад). На руснаците пак
се внушава, че за всички беди
на „отечеството” са виновни
чужденците – близки и далечни.
През 1992 г. започна серията братоубийствени кланета в Югославия. Процесът
приключи с обявяване на независимост на Черна гора и
Сърбия от техния собствен
държавен съюз (юни 2006 г.), а
през февруари 2008 г. от Сърбия се отцепи Косово и Мето-

хия. Международният съд на
ООН в Хага потвърди законността на този акт през юли
2010 г.
Преди края на ХХ век продължи разширяването на
НАТО за сметка на бивши
членки на Варшавския договор. От 1999 г. за безналични
плащания в Европа се въведе
еврото. От този момент ЕС
бе в триумфален възход чак
до 2008 г., когато омаловажаваните преди проблеми изпъкнаха поради настъпилата световна финансова криза. Пак
през 90-те започна ясно забележимият възход на азиатските икономики, най-вече на
Китай, Индия и Иран. С това
през 2001-2010 еднополюсният модел на света необратимо се разклати.
2001 г. започна с встъпването в длъжност президент
на САЩ на републиканеца
Джордж Буш-младши, който
победи не с мнозинство от
гласове на изборите, а по решение на Върховния съд.
Без да претендирам за изчерпателност, позволявам си
да смятам за най-важни моменти от първата календарна десетилетка на ХХI век
следните събития:
• Терористичните атаки
на 11 септември 2001;
• Разширяването на Евросъюза;
• Разцветът на информационните технологии и изострянето на борбата за сво-

бодно разпространение на информация;
• Световната финансовоикономическа криза.
Десетилетието 2001-2010
е десетилетие на глобална
контрареволюционна реакция
спрямо рухването на тоталитарния социализъм. Тази реакция се изразява в следното:
• общо настъпление срещу
гражданските права, оправдавано с „наложителни мерки
против тероризма”;
• общо настъпление срещу социалните завоевания на
трудещите се, оправдавано
с необходими „антикризисни
мерки”;
• опити за ограничаване
на достъпа и правото на разпространение на информация,
мотивирано от „защита на
авторски права”;
• общо настъпление срещу науката, образованието и
технологичния напредък, който е в състояние да осигури материалната база за появата и утвърждаването на
нов тип общество. Това настъпление е мотивирано от
упражняване на по-лесен контрол върху по-науките маси.
Рухналите кули на Световния търговски център в Ню
Йорк на 11.09.2001 г. доведоха до:
• военната операция на
правителството на САЩ в
Афганистан (2001 г.), 12 годи» » » продължава на страница 5
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та Рейгън. Той каза на всеослушание пред германското
седмично списание „Шпигел”:
”СССР скоро ще слезе от сцената, но не с гръм и трясък, а
със скимтене”.
До днешното състояние по
света и у нас ни доведе суперпозицията или интерференцията на два обективни процеса:
• загубата на студената война поради технологичното изоставане на СССР в
сравнение със „Запада” и
• революционната криза в
империята,
През 1975 година Хелмут
Зоненфелд – тогава заместник на американския държавен
секретар Кисинджър и отговарящ за източната политика на държавния департамент – заявява в един свой доклад:
”Съветската империя изживява своята най-тежка криза
от времето на своето създаване. Най-вероятно първата
страна, в която социалната
експлозия ще избухне, е Полша. След това кризата ще се
разпростре като верижна реакция в останалите колонии и
в метрополията. Една революция 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 ръководители да реформират
своята империя в посока на
британското общежитие на
народите и към едно отваряне на пазарите, защото една
революция от Тихия до Атлантическия океан ще ни струва
по-скъпо от Третата световна война”.
Както знаем, вместо реформи, Кремъл предприе военната си авантюра в Афганистан, която беше съпроводена от надигането в Полша
на десетмилионната „Солидарност”. Моментът за реформиране беше изтърван и
14 години по-късно революционната криза стигна до такива размери и дълбочина, че
идеологът на „перестройката” Яковлев, при посещението си с Горбачов в навечерието на разрушаването на берлинската стена през 1989 г. в
тогавашната ГДР, на въпроса
на секретаря на ГЕСП Хонекер
защо отстъпват без всякаква съпротива, му отговори:
”Защото в Съветския блок
зрее революция, в сравнение
с която Октомврийската ще
прилича на буря в чаша вода”.
Поради това обстоятелство, победителите в „студената война” се страхуваха,
заедно с победените от революцията от Владивосток до

Доволни
от „мирния
преход”, 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
буржоазия.
Берлин и след това до Атланк което
к
в в
тика,
направи
възможен ”Свещения съюз” за избягването ґ и споразуменията
между победители и победени. Това беше съюз на властниците и богаташите от целия свят срещу пролетта на
народите.

Капитулацията на Москва
доведе до интегрирането на
бившата империя на държавния капитал в глобалната империя на транснационалните
капитали с договореност, че
за разлика от нацистите, на
победените болшевики няма
да се търси отговорност,
нито ще се посегне на богатствата и привилегиите, даже
ще се съдейства за умножаването им за сметка на „брашнения чувал” на днешните и
утрешните поколения, ако
продължи да се подлага, да се
потрива, да чака да го „оправят” и да пита: ами какво можем да направим?
Резултат от горните колосални и планетарни размествания на пластовете беше
и нашият преход с неговите
„народни” заслужили и не чак
толкова артисти и статисти. (В статисти бяха превърнати милионите пролетарии, изправени от „лидерите”
пред фалшивата алтернатива „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 сцената състави, като се започне с т. нар. СДС, премине се
през разните „мравки”, синята
партия на Иван Костов, дошлия на смяна Сакскобурггот-

ски и сегашната „пожарна команда” на Бойко Борисов, са
дело на сценаристите от „Изтока” и „Запада”.
Въпреки безкрайните съвместни опити да се попречи на свалянето на маските,
това днес е безвъпросно ясно,
но тази безспорна истина ще
бъде доказана документално,
едва когато се отворят истинските досиета не само на
ДС, но и на партийните върхушки, взели и продължаващи да
взимат решаващо участие в
процесите със съдбовно значение за днешните и за утрешните поколения.
Разглеждан по този начин,
проблемът със започналия на
„10-ти ноември” преход може
да ни даде отговор и на не помаловажните въпроси, свързани с него: от къде идем,
къде сме, накъде отиваме и
може би най-заобикаляния въпрос – кои сме?
Намерим ли коректни отговори на тези въпроси, тогава не бихме се занимавали
с г-н президента „Гоце” Първанов, който сега „инвестира” в
отварянето на нов бардак със
старите курви, които народът, ако беше народ, отдавна
да бе пенсионирал или гилотинирал, превземайки „бастилията”! Но той отново – и за кой
ли път? – пропусна своя звезден миг.
Г. Константинов

РАВНОСМЕТКА

2001-2010: равносметка на десетилетието
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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 обесен 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 окупацията през август 2010 г. (след
като предишната година получи Нобелова награда за мир);
• серия атентати в страни 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 заговориха за „сблъсък на цивилизации” между християнския Запад и ислямския Изток.
Противопоставянето не
се дължи на културни различия, а линията на „сблъсъка”
минава между богатите и бедните региони, както и в самите западни страни поради
нарастващото социално разслояване там.
„Сблъсъкът на цивилизации”
маскира един от истинските
мотиви – съперничеството
за контрол над суровинните
източници, особено петрола.

За изтощаването (или поне
затруднения добив) на световните запаси от нефт се
знае отдавна. Първата сериозна петролна криза е от 70те години на ХХ век. Въпреки апологетиката на творческия потенциал на капитализма, към технологичните
алтернативи на основаната
върху консумация на петрол
икономика започва да се обръща сериозно внимание едва
през последните 15 години.
Евросъюзът започва своята история като корпорация
– Европейският тръст на въглищата и стоманата от
1951 г. Оттогава насам ЕС
усилено се бюрократизира –
за административните нужди на европейски агенции и комисии, които дублират дейности 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 общоевропейската валута.
2004 г. – приемане на Прибалтика, Полша, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Кипър
и Малта.
2007 г. – приемане на Румъния и България.
На 1 декември 2009 г. встъпи в сила Лисабонският договор, според който ЕС стана
субект на международното
право.
Евросъюзът има население
половин милиард души, дава

повече от една пета от световното производство, ЕС е
най-големият вносител и износител на стоки и услуги.
Средните годишни доходи на човек от населението в
различните части на ЕС варират от 5 до 60 хиляди евро.
Практически в цяла Европа, особено от 2008 г. насам,
се води настъпление срещу
социалните завоевания на
трудещите се. Съкращаването на социалните програми,
промени в трудовите кодекси, повишаване на цената на
образованието стоят в основата на вълнения и бунтове
в Гърция, Франция, Великобритания и Италия (в тези две
страни през ноември 2010 г.
студенти и ученици протестират срещу поскъпването
на образованието).
Тръгна проектът Уикипедия, възникна и се разрасна
мрежата за контакти „Фейсбук”, за която се появиха данни, че събира лична информация за нечисти цели. В същото време се засили „борбата
с пиратството”, зад която
стоят интереси на праводържателите.
Пак
информационните
технологии са в състояние да
наложат прозрачност на дейностите на властите, които
с насилствено иззети средства (данъци) си позволяват
да предприемат действия
срещу собствените си граждани. Като примери – разкри-

тията на Уикилийкс през 2010
г. и добитите от хакери през
ноември 2009 г. сведения, че
данните в полза на концепцията „глобално затопляне” са
били меко казано манипулирани.
През октомври 2005 г. в
САЩ започна остра полемика заради планираното „нововъведение” – наред с излагането на еволюционната теория
на Дарвин в учебниците да се
поставя и религиозната гледна точка.
В редица страни (Русия,
България, Румъния) се направиха опити (и на места те успяха) за въвеждане на вероучение в училищната програма,
което отбелязва изкуственото възраждане на влиянието 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 заради птичия грип, а през 2009
г. се заговори за пандемия от
свински грип. През юни 2010 г.
Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа разкритикува Световната здравна
организация за „внушаване на
необоснован страх и пилеене
на средства за ненужни ваксини”. В същото време в България през 2010 г. е отбелязан връх на заболявания от туберкулоза, известна като „болест на бедните”.

Световната
финансовоикономическа криза бе официално призната като факт
през януари 2008 г. в Давос,
на среща на Световния икономически форум. Следователно кризата е започнала по-рано и е била обявена чак когато 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. долара. След това само намаляват 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 търговия с оръжие, 2010 ще бъде
рекордна за цялата история на този бизнес – 75,026
млрд. долара.

Население на Земята:
• по оценки за края на 2010 –
7 млрд.;
• хронично гладуващи (септември 2010) – 925 млн.;
• „Златният милиард” представлява 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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УРАГАНЪТ УИКИ
Достатъчно е вместо вълшебните думи на Алибаба „Сезам, отвори се!” да напишете в универсалната търсачка на Гугъл Wikileaks и върху
вас като лавина ще се изсипят стотици и хиляди статии и документи, разкриващи
зорко пазените тайни на наймощната държава в глобалния
свят САЩ и на нейните банки
и компании.
Направен е пробив в свръхсекретната или както ґ казват класифицирана информация, достъпът до която беше
и продължава да е строго забранен за простосмъртни и
за чието разгласяване в много страни и днес съдилищата издават смъртни присъди – за „шпионаж” или „национално предателство”. Информационната бомба срещу устоите на съвременния свят е
възпламенена от група ентусиасти на истината. Тя е организирана от австралийския
гражданин Джулиан Асанж и
неколцина негови съмишленици сред които са математици, програмисти, журналисти и даже китайски дисиденти. Името на организацията Уикилийкс е подсказано от
Универсалната и безплатна
енциклопедия Уикипедия, която е колективно дело и има
милиони сътрудници в целия
свят.
„Класифицираната информация”, състояща се от сто-

тици хиляди документи найвече на Държавния департамент на САЩ (но не само!) засяга 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 руските царе и на Сталин, до
банковите тайни на Америка. Има стотици документи
даже за такъв незначителен
обект на глобалната политика на САЩ какъвто е България.
И всичкото това богатство
от информация е направено
достъпно за всички било директно чрез стотиците сайтове, в които тайната информация е мултиплицирана,
било посредством електронните медии, вестниците, телевизията, радиото.
Ефектът от това повдигане на завесата над най-строго пазените, окървавени и
смърдящи тайни на държавата и капитала в глобалната
империя на транснационалния капитал и нейната метрополия – САЩ, е по- поразяващ от всички урагани, които
ежегодно се стоварват върху
целия свят. Причината е проста – родени в кръв и мръсотия, 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 властолюбието и алчността на господарите на нашия „най-добър
от всички възможни светове”.

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 изборите в африканската държава.
Заедно с неколцина постоянни сътрудници и много доброволци организаторът ґ
Джулиан Асанж започва да
прави страницата от 2007 г.
На нея той събира и публикува материали, които компании и държавни институции
са определили като секретни. Така се създава форум за
анонимни информатори. Без
слухове, нищо съчинено, само
оригинални документи. В началото сайтът е по-скоро за
посветени.
Международен
пробив прави едва през април, когато Уикилийкс събират журналисти във Вашингтон и им пускат смъртоносната 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 премиера. Оттогава за някои той и
колегите му са герои, борци
за свобода на словото, за други те са просто предатели.
„Уикилийкс” няма централа.
Всеки материал се преглежда
от ядро от неколцина доброволци на пълно работно време, които разчитат на 800
до 1000 души за експертна
помощ в области като шифроване, програмиране и писане на новини. Освен това,
мрежата включва и 10 000
„поддръжници”, които работят на доброволни начала.
Сървърите са разположени в
няколко държави, чието законодателство осигурява поголяма защита на разкритията на организацията. И макар че след последното изтичане на секретни документи на Пентагона „опасният
сайт” е блокиран, близо 500
негови клонинги вече функционират в интернет. Найважните телеграми, касаещи САЩ и други страни, са
били разпръснати под кодирана форма сред повече от 100
000 души.
Документите, повечето
от които са издавани в периода 2005-2010, са изпратени на вестниците „Ню Йорк
таймс”, „Гардиън”, германското списание „Шпигел”, на

френския вестник „Монд” и на
испанския „Паис”. Прокламираната цел е да се състави пълна картина на действията на
глобалната суперсила.
Грандиозният успех на амбициозното начинание не
само предизвика сериозни последствия за американската
администрация, но може да
подтикне много други притежатели на тайна информация да я споделят по този
начин, променяйки уравнението в области като финансите, банките, индустрията и,
разбира се, политиката. Днес
повече от всякога изглежда,
достъпът до всякаква информация е неограничен. Информационната епоха навърши
своето пълнолетие.
Комбинацията с медиите
се оказа помитащо ефективна. Така, точният момент и
огромната информация се съчетаха с третата причина
за глобалния фурор – решението на Уикилийкс да поемат
активната роля и да си партнират с медии, вместо да
бъдат само кутия за информация. Те намериха техническо решение на един редакционен проблем, който спъва журналистиката от век
насам и решиха няколко проблема в движение – например
как, като изнесеш информация, да стигнеш до широката
аудитория.
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Доста седмици политици и
обслужващи ги „журналистки
на повикване” ни занимаваха
с така наречения дипломатически скандал. Повод беше поредният списък на така наречената Комисия по досиетата. Списъкът беше посветен
на щатните агенти и нещатните доносници на „бившата
ДС” в дипломацията. С него се
обяви, че половината от висшите БГ-дипломати на „прехода” били шпиони и доносници на различните управления
на тайната полиция на диктаторския режим – ДС. Всички започнаха да се правят на
изненадани от процентите,
най-вече министър-председателят и неговият външен министър. Не останаха назад и
другите държавни мъже от
всички цветове на политическата палитра. Разликата
беше, че едните бяха за отзоваването на шпионите от
постовете им, а другите –
начело с най-високопоставения доносник на републиката
„Гоце” – в тяхна зашита. Вторите твърдяха, че е нужен индивидуален подход – трябвало да се прави разлика между
шпионите от Първо и Второ
главно управление (ПГУ и ВГУ)
на ДС и „хвърлените на разтерзание” още от началото
на нескончаемия преход от
полицейска диктатура към
пазарна демокрация щатни и

шум

за

нищо

и

пълно

м ълчание

за

нещо...

ЦЕЛИЯТ ТОЗИ ШУМ
БЕШЕ ЗА НИЩО, защото:

нещатни доносници на VI управление на ДС. Допълнителните аргументи на защитниците на „българската държавност” бяха, че въпросните
шпиони са отлични професионалисти, които изпълнявали
патриотичния си дълг, работейки „за родината”. Когато
запитаха провеждащия „чистката” министър-председател
и член на европейската наро-

Б Б.
Б защо надняшка партия Б.
значава колегите на анатемосаните шпиони и доносници на най-високи постове в
държавната администрация,
в своето простодушие той
каза, че едно е да ги оставим
да ни представляват пред съюзниците от НАТО и Брюксел
и съвсем друго да обслужват
нуждите на властта в нейната вътрешна политика срещу

народното стадо
стадо. За да смекчи още повече „конфликта”,
външният министър добави,
че уволнените „професионалисти” от епохата на НРБ ще
бъдат назначени у дома в неговото ведомство, за да си
доработят за пенсиониране
по специалността, като дадат приноса си в изграждането на дипломацията на демократичната република.

1) Не само отъркалите се
в коридорите на властта от
началото на „прехода” до ден
днешен политици – от Луканов и Попов, през Жан Виденов и Костов, до Кобургготски, Станишев и Бойко Борисов – знаят отлично, че шпионите и доносниците „са на
всеки метър”. Те са окупирали всички ключови позиции в
трите официални власти: законодателна, изпълнителна и
съдебна, както и другите „неофициални” три, които не фигурират в „Духа на законите”
на Монтескьо: властите на
мафията, на парите и на медиите.
Не друг, а сегашният министър-председател беше казал: „Ако доносниците се обединят в една партия, те ще
спечелят изборите и ще вземат властта”. Но тяхната
дисперсия във всички партии
и най-вече в тази на така наречените социалисти ни наймалко не попречи на въпросните доносници и на техните кукловоди да упражняват
властта през целия, продължаващ вече трето десетилетие „мирен преход”. Станишев е доверено лице (ДЛ) и
доброволен заявител (ДЗ) на
» » » продължава на страница 7
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Кой е Джулиан Асанж и
какво е неговото кредо?
Австралиец от китайско-ирландски произход, Джулиан
Асанж е роден на 3 юли 1971 г.
в Куинсленд, Австралия. Прекарва детството си на колела, тъй като родителите му
имат пътуваща театрална
трупа. Така му се налага да
смени 37 училища и 6 университета. Човекът, който след
години с едно кликване ще изправя на нокти разузнаванията по света, преди да стане журналист, е компютърен
програмист и хакер. Успява
да пробие компютърната сигурност на няколко австралийски компании. В резултат
на което е осъден и глобен
по 24 обвинения. Като юноша членува в хакерската група „Международните разрушители”. Тя става причина за
нахлуването и обиска на дома
му в Мелбърн през 1991 г. на
австралийското ФБР. През
1997 г. помага за написването на книгата „Ъндърграунд”
на Сюлет Драйфус, която разказва за подвизите на американски, австралийски и британски хакери. Следва физика и математика в Университета в Мелбърн до 2006 г.,
когато започва да работи по
Уикилийкс. Хората, които го
познават, го описват като

самoук, но изключително начетен човек. Днес Асанж няма
собствен дом. Твърди, че живее по летищата и спи при сътрудниците на Уикилийкс, докато обикаля цял свят. Той е
в постоянно движение. Живял
е в Австралия, Кения и Танзания, бил е във Виетнам, Швеция, Исландия, Сибир, Белгия и
САЩ. Тогава осъзнава кредото си, че основният човешки
конфликт е между индивида
и институциите. Това прозира в последното му интервю
пред списание „Тайм”: „Важно е
да запомним, че законът не е
това, което силните хора искат останалите да повярват,
че е. Законът не е това, което
един генерал казва, че е. Законът не е това, което Хилари
Клинтън твърди. Законът не
е това, което една банка казва. Закон е това, което Върховният съд в съответната
страна отсъди.” Асанж и съмишлениците му искат три
неща: да направят пресата
свободна, да разкрият злоупотребите и да запазят документите, които са историческо наследство. Той развива
теория, с която напомня Прудон, че всяка управленска организация е заговор, форма на
конспирация, която може да
бъде победена, ако се разобличат връзките между нейните
модули. Тогава според Асанж
конспирацията ще бъде принудена да се отвори пред све-

та. Той казва, че работи за
свят, в който неговата организация ще бъде излишна. Издирван от Интерпол по обвинения в изнасилване и водещ
кандидат за наградата „Личност на годината” на сп. Тайм,
създателят на Уикилийкс Джулиан Асанж, е човек на крайностите, който не оставя неутрални. Уикилийкс очевидно е
дълбоко „подривна” система –
тя предизвиква двете най-съществени опори на държавата и мощта на капитала – авторитета и секретността.
За Асанж САЩ са авторитарна конспирация. Организираните от него изтичания
на информация целят да опозорят правителството на
САЩ в параноичния му стремеж към пазене на тайни. „Те
(САЩ) имат два възможни избора. Единият е да се реформират по начин, че да могат
да се гордеят от действията си и да ги обявят на всеослушание. Другият е вътрешноведомствено капсулиране
и балканизация, което ще ги
лиши от досегашната им ефикасност. За мен това е много
добър изход.” Асанж е категоричен: „Нашата цел не е да
вредим на невинни хора. Ние
искаме да открием истината,
да защитаваме уязвимите по
света и да мачкаме гадовете”.
Дипломатическият
експерт и бивш посланик на Великобритания в ООН Карн Рос

заяви на 8 декември, че „презумпцията, че правителствата могат да вършат работата си едни с други тайно, далеч от очите на хората, умря.
Дипломатите вече осъзнават, че всичко, което кажат,
може да се озове в интернет
един ден”.

Реакцията на властта
Ако попадне на американска
територия, Асанж е заплашен със смъртно наказание
по законите за шпионаж, датиращи още от 1917 г. „Този,
който стои зад това изтичане, трябва да бъде застрелян и аз бих се писал доброволец да дръпна спусъка” заявява Роджър Креси, бивш
висш служител по киберсигурността и борбата с тероризма, който определя изтичането като „доста опустошително”. „В основата на
нашата външна политика е
способността ни да говорим
направо и открито с чуждестранните ни колеги (шпиони и куки от спец-службите),
и да държим тези разговори извън публичното пространство. Това масово изтичане излага на риск в бъдеще
най-основното изискване на
дипломацията”.
Хилари Клинтън обвини
„Уикилийкс” в агресия срещу
света. Тя казва, че огласяването на кореспонденцията

на американските дипломати е атака не само срещу Съединените щати, но и срещу
цялата световна общност.
„САЩ решително осъждат
незаконното разсекретяване на тези документи. Това
представлява опасност за
живота на хората, заплашва нашата национална сигурност, а също така пречи на
нашите усилия в решаването
на общите проблеми, заедно
с другите държави”.
„Господин Асанж не е журналист. Той е анархист. И не
заслужава защитата, на която имат право журналистите”, заявява говорителят на
Държавния департамент Филип Кроули в отговор на репортерски въпрос дали американските лидери ще продължат да говорят пред журналистите след изтичането
на поверителни документи в
Уикилийкс.
Тоест, той може спокойно да бъде „отстрелян” като
дивеч. На 8 декември Джулиан Асанж отвърна на своите
критици в електронното издание на в. „Аустрейлиън” със
статия, озаглавена „Не застрелвайте вестоносеца, че
разкрива неудобни истини”. В
статията „Неудобният вестоносец” Джулиан Асанж обявява: „Пускаме документите, за да браним слабите и
да мачкаме негодниците”. •
Феранте Пала
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„органите” по силата на членството си в покръстилата се
БКП (нали Джугашвили беше
казал: „Всеки чекист – партиец и обратно!”) Доведеният от Мадрид ексминистърпредседател по нареждане
(чие? – надявам се, читателите сами ще се досетят) закри
„Комисията Андреев”, точно
когато тя започна да рови в
досиетата на дипломатите.
Самият Методи Андреев казва, че Иван Костов не е можал
да разсекрети всички досиета, тъй като мнозинството
депутати от неговото СДС
били доносници и щели да го
свалят от министър-председателския пост с вишегласие.
За късопаметните ще напомня, че когато по-предишната
„Комисия Богомил Бонев” „разсекрети” 23-те шпиони и доносници от 38 НС, сред които
беше и кредитният милионер
Георги Агафонов, той проплака от трибуната: „Абе, господа, казвате, че сме били 23-ма.
Я се огледайте и ми кажете
има ли между вас 23, които да
не са били доносници?” – отговорът беше гробна тишина в
залата. И предишният премиер Жан Виденов също е доносник на ДС.
2) Спецслужбите на страните, в които са акредитирани „нашите” шпиони са знаели

шум

за

нищо

кого им изпращат българските правителства. Оставям
отново на читателите да гадаят кой им е свалил маските.
Освен това сегашната операция не решава нищо, защото
много често в такива заведения шофьорите имат по-висок ранг в шпионската йерархия от посланиците. И накрая,
изпращането на заместници
на предишните „професионалисти” ще затрудни „съюзническите”
контраразузнавания, които сега поне си познават шпионския контингент.

Какво премълчаха всички
в „дебатите”?
1) Не изясниха, че когато руският посланик в София Юрий
Николаевич Исаков каза: „България е Троянския кон на Москва в
Европейския съюз”, е имал между другото предвид и това, че
българските „разведчици” са
минали без изключение школата на КГБ в Москва, чийто възпитаник 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 останалите управления на ДС, която
беше „щит и меч” на диктату-

и

пълно

рата. Всички нейни „мероприятия” вътре в страната и извън нея се решаваха, командваха и надзираваха от Политбюро на ЦК на БКП и лично от нейния първи секретар Живков,
чиито днешни „законни наследници” са момчетата и момичетата от ръководната върхушка на БСП.
Тайната полиция беше едно
цяло. Отговорността за репресиите, инквизициите и екзекуциите на противници на
диктатурата е обща, „маршрутираната” и задгранична
агентура на ПГУ, заедно с ръководещите я „разведчици”,
работеше със същите методи срещу „външния враг” – на
първо място срещу политическата емиграция, като много
от нейните „разработки срещу изменниците на родината”
бяха съвместни с куките от
ВГУ и VI у-ние на ДС (политическата полиция на диктатурата). Общи бяха и вербовките
и употребата на доносниците им.
3) Никой не зададе елементарните въпроси:
• Кой е Б. Борисов, чийто
дядо е убит след 9.9.1944 г., а
той е бил приет в БКП и в школата в Симеоново, която беше
под абсолютния контрол на
ДС?
• Кой го направи охрана на
Живков и Кобургготски, които той смята за свои учители

м ълчание

в ккъм тях неи досега изпитва
преодолима любов и уважение?
• Кой нареди да се осигурят осемгодишните му медийни гастроли, които го
превърнаха в „политически
гигант”?

за

нещо...

кв елементи б
•О
От ккакви
беше
образуван гръбнакът на неговата партия ГЕРБ?
Тези и много други въпроси остават все още без отговор. •
Феранте Пала
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Роботронната революция и ценностите
Роботронна революция (за пократко ще я означавам с РР)
ще наричам радикалната промяна в начина на произвеждане 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 Георги Константинов е пишел интензивно по този въпрос, РР
е напреднала значително. Дотолкоз, че според мен можем
да наблюдаваме ефекта, упражняван от нея върху ценностната система на големи групи от обществото и
по-специално на доминиращата група от хора – тези, които не разчитат на капитала
(икономически или политически), за да оцелеят.
Днес ролята на наемния
труд в производството намалява, вследствие автоматизирането на все по-значителна част от процесите в
сферата на услугите, индустрията, земеделието, науката и дори изкуствата, включително в „изкуството да се
властва над хората” и в останалите държавни „дела”. Заедно с наемния труд си отива и класата1, която разчита
на него, за да преживее. Формално тя все още е тук – огромната част от хората все

още „се трудят” срещу „заплащане”. Но за да постигнат тези хора подобрение на
живота си, за да осъществят революция, те трябва
да възприемат себе си като
общност с обща цел или поне
с общи интереси. Икономическата характеристика на класата е налице – сравнително
близко имуществено състояние и ниска социална мобилност. Тя води със себе си обща
ценностна система. Тази ценностна система обаче не е
„пролетарската”, която познаваме от края на XIX и нача-

лото на XX век. В края на XX и
началото на XXI век е по-точно да говорим за „консуматорска” ценностна система. Тази
промяна е пряко следствие от
промяната на производствените отношения вследствие
на РР. Новата ценностна система сама по себе си поставя прегради пред формирането на революционни общности.
Без да претендирам за научност, точност или изчерпателност на изложението,
по-долу ще се опитам да убедя читателите, че тези пре-

гради съществуват и че тяхното преодоляване е необходимо условие за създаването
на революционна организация,
която да предложи безвластническа алтернатива на хората.
Класическото
разбиране
за ценностите е „комплекси
от възприемаеми качества”,
които „сформират общност
и противопоставят хора”. В
случая ни интересуват онези
комплекси от качества, чието споделяне като ценност
от страна на определени
хора, би спомогнало за форми-

рането на революционна общност от тези хора.
По отношение на революционната организация изповядването на някакви ценности е ключово за влизането
в нея, но практическото им
реализиране е ключово за съществуването и функционирането ґ. Колкото по-голямо
разминаване има между изповядването и практикуването
на обединителните ценности, толкова по-фиктивна би
била организацията.
Най-очебийният комплекс
от качества, който търпи
промяна, е свързан с умението и желанието за труд. Докато доскоро2 трудът (в огромната си част чисто физически) е бил основно средство
за оцеляване на по-голямата
част от хората и основно
средство за създаване на добавена стойност, в наши дни
той се превръща досадно задължение или дори белег за неспособност за реализиране на
„трудовия” пазар. Не само че
не е достатъчно да умееш и
да желаеш да се трудиш, за
да живееш добре – нещо повече, самото желание за труд
и ефективност все по-често
се превръща в проблем на работното място3. Доскоро родителите търсеха за децата си „работна” или „къщовна”
мома. Имаше приказка за един
принц, от когото искали да
» » » продължава на страница 9
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Друг възглед за анархокомунизма
ПР Е ДС ТА ВЕН
„Войната на класите или Социалната война ще продължи въпреки всички „добронамерени”
декларации, на загрижените за
„националните интереси” и за
„гражданския мир” филистери,
които не искат да разберат, че
нуждите на Живота ще намерят своя израз въпреки всички
реванши, които могат да вземат реакционерите; въпреки
печалбите, които ще извлече
политическата класа от днешната гробовна ситуация; въпреки всеобщия вой на властниците срещу „тероризма”.
Класовата война ще продължи, защото Животът крещи
за своите екзистенциални нужди, защото той се задушава
във веригите на държавата и
капитала и не се смирява и не
им е подвластен. Животът никога не ще се подчини, защото
подчинението е равносилно на
смърт!”
Волтерин де Клейр
Дълбоката криза на мафиотския капитализъм на мутантите на бившия режим може
да бъде преодоляна само чрез
социална революция (при условие, че създадем необходимия критичен минимум на революционна организираност).
Само тази революция, вдигайки на въстание милиони труженици, може да ги превърне
в свободни хора и създатели
на анархокомунистическото
общество.

К АТО

ПРОЕК ТОПРОГРАМА

Само комбинираната творческа и разрушителна дейност на въстаналите милиони може да унищожи робската скованост на работническото съзнание, да преодолее
днешната апатия или суеверен ужас пред бюрокрацията,
бронирания полицейски юмрук
или съда на господстващата
класа. Само наложената със
сила воля на милионите да бъдат свободни и равни може
да унищожи днешното класово деление и неговия демиург и пазач – държавата! За
да осъществи тази грандиозна цел, народът се нуждае от
ясна революционна програма.
Ние сме далеч от утопизма
на Оуен и Фурие, които чертаели в детайли картината на
утрешното общество. Затова нашата програма е само
едно приближение до идеята
за формите, в които ще се излее бъдещата Социална революция. Тя се базира на основните принципи на анархизма
и към нея водят жалоните, родени от опита на вековните
класови борби, от спонтанните действия на въвлечените в събитията милиони, от
успехите и пораженията на
една верига от социални революции и накрая – от творческата мисъл на плеяда революционни мислители.
Доуточняването и реализацията на нейните параграфи ще се извършва на барика-

НА

дите, по площадите, на общите събрания в заводите и институтите, в кварталите,
на градските и селски комуни,
по време на конференциите и
националните конгреси на въоръжените труженици.
Така, както е ставало в реалния живот при всяка действителна революция.
Тук са изложени само ориентиращите щрихи на нейното
НАЧАЛО.

I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ОБЩЕСТВОТО
1) Констатирайки абсолютната противоположност
на интересите на организираното в държава малцинство
от потисници и експлоататори и тези на милионния български пролетариат от индустрията, земеделието и
услугите и несъвместимостта на свободата със съществуването на въоръжения до
зъби държавен апарат, олицетворяван от партийната,
военнополицейска и административна бюрокрация и нейните нещатни шпицкоманди
от „охранители”, ние прокламираме като първа задача на
социалната революция – унищожаването на държавата
и нейния резерв от всевъзможни групировки на мутрите.
Но какво значи унищожаване на държавата?

С ОЦ И А Л Н АТА
На първо място това е въоръжаване на „низшите класи” или на пролетариата.
(Това сборно име е употребено за всички наемни работници, безработни или работещи за своя сметка труженици в индустрията, селското стопанство и услугите,
чиито доходи са под средните) и на второ – унищожаване
на държавния апарат, което е
равносилно на разпускане или
закриване на всички властнически институции. Разоръжаване, демобилизиране и уволнение на техния човешки пълнеж от въоръжения народ.
Премахването на държавата е невъзможно без анулиране на пълномощията, които тя е делегирала на всички
началства от всички сектори и слоеве на днешната политическа, социална и икономическа пирамида и без конфискация на всички движими
и недвижими имущества на
държавата и на нейните ембриони, наречени политически партии. Разпускането на
тези разплодници на властници и властогонци във всички сфери на живота ще повлече естествено със себе си и
закриването на техните черни и бели каси, маскирани филиали или „безпартийни” паравани.
Въстанието на пролетариата трябва да унищожи
властта на всички нива, като

РЕВОЛЮЦИЯ
разруши цялата днешна йерархическа пирамида, започвайки от властта на правителството, парламента и
съда и приключвайки с тази
на последния селски полицай,
кмет или общински съвет.
В зависимост от степента и силата на съпротивата
на днешната господстваща
класа, разпускането на институциите на държавността и
анулирането на властта им,
могат да приемат различна
форма – от безкръвната, наподобяваща обявата на фалита на едно акционерно дружество, до физическата разправа в гражданската война с въоръжените военнополицейски
отряди на нейната държава.
От само себе си се подразбира, че премахването на властта на господстващата класа
е невъзможно без експроприация на собствеността (държавна или частна) и конфискация на личните движими и недвижими имущества на „елитите” и на „привилегированите” богаташи, независимо
от източника, методите и
средствата за образуване на
техните богатства. Тяхното
съхранение е несъвместимо с
равенството.
Да припомним – ние говорим за революционното унищожаване на всякаква държава и на произтичащите
от нея власти. Следовател» » » продължава на страница 9
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Роботронната революция и ценностите
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има занаят, за да го оженят.
Умението и дори желанието
за труд беше необходимо условие за оправдаването на съществуването на някого.
Но вече умението да се
трудиш не е необходимо (не е
дори достатъчно), за да потребяваш. Все по-необходимо е
умението да се „правят пари”
или казано по-иначе – да се
вземе повече при преразпределянето на създаденото. С
растежа на дела на администрацията и услугите в БВП,
расте и ролята на умението
„да работиш с хората” – т. е.
да обслужваш платците или
началниците и да бъдеш безкомпромисен с подчинените
или със слугите. Ако се върнем
на примера с „брачния партньор”, критерият е той да е
„успял” и „представителен”, но
не и да бъде „трудолюбив” или
„работен”. „Ходенето на работа” разглеждано само по себе
си е досадна и мръсна работа,
нещо като „ходене до тоалетната”. Съответно и качествата, които способстват
тази дейност, са определяни
като излишни и дори вредни.
Може би по-любопитно е,
че качествата, които улесняват кооперирането и сътрудничеството между хората, също са мишена на подобно отношение. Организирането на производствени-

те процеси и разпределителните функции на произведеното са поети от Пазара. Координирането и регулациите в
обществото са приоритет
на Държавата. И в двете сфери все повече навлиза автоматизацията и резултатите са
все по-добри4. Доскорошните
пролетарии остават извън
основните механизми на обществена организация. Всеки
опит за намеса в тях среща
все по-машинното отношение на ограничената компютърна програма или на бюрократа, служещ за контактен
интерфейс между хората и
машините.
Колкото по-развито е едно
общество в роботронно отношение, толкова по-лесен е
животът на бившите пролетарии. Произвежда се достатъчно, за да се задоволят основните им функции по хранене и отделяне. Лоното на
корпоративната или държавната бюрокрация, в която се
включва все по-голяма част
от тях, упражнява удобен контрол над отделните индивиди и насочва живота им, а заедно с него и цялата система,
в едно устойчиво русло. Работата на все по-малкото ангажирани в производството е
все по-лесна и по-рутинна. Оттам нататък от тях не се очаква нищо повече от функциониране 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 „полицейските механизми”.
Нищо чудно, че при това
положение пред повечето
хора въпросът за организацията на личности в името
на общ живот не стои на дневен ред. Обикновено подобни
опити, когато не са впрегнати в рамките на държавнокорпоративната система, завършват с пълен неуспех5. Опитите сами по себе си обикновено са все по-жалки, защото по правило те се правят
от аутсайдери – държавата
(без да изключваме корпоративните структури от нея)
е единствената разпространена организация и всичко извън нея към днешна дата практически е унищожено или доведено до вегетативно състояние. 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 Пазара все пак ще се погрижат за
тях. Самото разбиране за организацията като форма на
заедност извън държавата е в
криза. Хората възприемат опитите за извъндържавни организации като антитеза на
държавата. И понеже държа-

вата е единствената позната организация – въпросните
организации сами по себе си
се превръщат в антитези на
организираността във всички нейни измерения.
Друго забележително качество, което постепенно
губи ролята си, е образованието. Спорно е доколко образованието само за себе си
някога е било широко споделяна ценност, поне у нас. Но образованието, като средство
за по-добро позициониране в
производствените отношения, винаги е играло съществена роля. Може би звучи куриозно, но и двете поговорки
„Книгата хляб не дава.” и „Учи,
мама, за да не работиш!” разглеждат образованието от
този ъгъл. Тези поговорки обаче са с 50- или 100-годишна
давност – днес у нас образованието все-повече се отдалечава от производството.
РР от една страна увеличава
ролята на висококвалифицираните специалисти в производството, а от друга страна улеснява нискоквалифицирания труд. Високотехнологичните отрасли обаче (с малки изключения) не са представени у нас (и няма да бъдат
представени скоро). Затова и хората не приемат специализираното образование
като необходимо условие за
добро позициониране. Въпреки
че студентите у нас са срав-

нително малко6, огромната
част от тях „учат” заради дипломата, а не с надеждата да
употребят самите знания. •
БЕЛЕЖКИ
1

Като казвам класа имам предвид относително статична група
хора, чиято най-значима обща характеристика е имущественото
състояние. Според принципа „битието определя съзнанието”, то води
след себе си други общи характеристики като ценностна система,
социално поведение и др.
2
Доскоро значи допреди няколко
десетилетия... плюс-минус още няколко десетилетия в зависимост
от конкретния случай
3
Това има нужда от доказване...
за тези читатели, които не го знаят от личен опит.
4
Ако ги мерим с мерките на онези, които „работят” като мениджъри 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 зародиш, ако не са подкрепени от държавата.
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 образованието в България е 15.6 години, също
сред най-ниските в Европа.

Златко
(Следва)

РЕВОЛЮЦИОННА ТЕОРИЯ

Друг възглед за анархокомунизма
ПР Е ДС ТА ВЕН
» » » продължава от страница 8

но, разрушителната дейност
на революцията е насочена
не само срещу днешните носители на властта, но и срещу всички и всевъзможни претенденти и политически щабове и партии, които биха поискали да превърнат Социалната революция на пролетариата в обикновен политически преврат.
Още днес ние, анархокомунистите, заявяваме, че в годините на революционно преобразуване на българското
общество, ще призоваваме
пролетариата към безпощадно смазване на всякакви – от
където и да идват и каквато
и щат форма да приемат – опити да бъдат възстановени
правителството, армията,
тайната и явна полиция, съдът, затворите, концлагерите и произтичащите от тях
власт на човек над човека!
2) Разрушаването на държавната
машина/апарат,
на нейните институции, на
властта на партиите, както и премахването на тяхното финансово и икономическо господство, посредством
конфискациите на средствата и експроприацията на собствеността им, поставя веднага въпроса:
От каква обществена организация те ще бъдат заменени? Какви структури ще

К АТО

ПРОЕК ТОПРОГРАМА

заменят закритите институции и как тя ще функционира без и против принципа на
властта? Онзи принцип, който независимо от формите, в
които е облечен, винаги предполага едно господстващо
въоръжено малцинство от
управляващи властници, които издават закони, заповеди
и разпореждания и „народното стадо” от управлявани,
които се подчиняват на първите и привеждат в изпълнение техните команди било поради страха от полицая и съдията, било поради чувството за собствено безсилие.
(При това, този всеобхватен
принцип е разпространен във
всички области, върху всички
нива, сектори и единици, които участват в политическия,
стопански, социален, културен и пр. живот на днешното
българско общество!)
И така, с какво ще се замени властта и командата
на началствата – изборни или
самоназначили се – и как да се
премахне робската изпълнителност и страхопочитание
на подчинените?
На господстващия днес
принцип на властта, ние противопоставяме принципа на
самоуправлението. На държавността – анархията. На
държавната организация на
обществото, ние противопоставяме съюза на комуните! Паралелно с разрушаване-

НА

то на държавната машина, на
нейните институции, апарат
и органи на власт, ние ще призовем революционните маси
да започнат изграждането на
комуните – структури за самоуправление на свободните
труженици в който и да е населен пункт. Покривайки цяла
България – от София до последната паланка и село – с комуни на жителите им, ние ще
постигнем за пръв път в прословутата 13-вековна история доброволното и равноправно обединение на цялото
население в един съюз – Българската федерация на комуните.
Всяка от комуните, включваща в себе си оптимален
брой жители от гледна точка на нейното функциониране
(напр. 10 000 души), ще избере
на общите си събрания своя
комунален/общински съвет,
като определи и неговите отдели: стопански, продоволствен, снабдителен, просветен, здравен и др., запазвайки за себе си както контрола
върху техния брой и функции,
така и над текущата дейност на работниците от отделите.
Общите въпроси на комуната ще се решават от периодично свиквани общи събрания на нейните пълнолетни жители. За нас свободата
се състои във възможността да участваме директно

С ОЦ И А Л Н АТА
в решаването на обществените проблеми в рамките на
предприятието или квартала, на комуната, областта
или страната. Тоест, във възможността всеки труженик
да разисква, да предлага инициативи и да взема решения
по различните социални, културни, стопански, планови
или отбранителни (вътрешни и външни) проблеми на обществото. Защото унищожението на политиката, премахването на облечените във
власт лица и институти, на
господството на държавата,
родено от завоюването – навън и вътре, от заграбването на собственост и налагането на привилегии и предаването им в наследство (чрез
назначения или посредством
избори) не може да се реализира без самоинициативата,
пряката активност и лично участие на всички труженици при решаване на собствените им проблеми. След напълно свободни разисквания,
приетите с мнозинство решения по обществените,
стопански и пр. въпроси са общозадължителни до тяхната
реализация или промяна чрез
динамично изменящите се
мнозинство-малцинство.
Тук са нужни няколко думи
за нашето анархокомунистическо становище по въпроса
за мнозинството и малцинството. Ние признаваме само

РЕВОЛЮЦИЯ
оформилата се в мнозинство
воля на свободните труженици в едно антидържавно и безкласово общество при съхранението на равни права и еднакви свободи да участват
пряко в решаването на собствените си проблеми, валидни
и за онези, които в дадения
момент са малцинство в рамките на общността.
Ние отхвърляме категорично днешната фалшифицирана и манипулирана „народна воля”, формирана на базата
на господството и неравенството в едно общество, в
което привилегированото и
всесилно малцинство разполага с платените въоръжени
отряди на полицията и армията, със съда и бюрокрацията, с цялата икономика и национално богатство, с всички средства за измама, реклама, пропаганда и просвещение, поради което не чувстваме никакво морално задължение към взетите решения
от властта. Напротив, въстанието срещу тази воля и
власт и тяхното отхвърляне
във всеки момент, в който революционната криза би го позволила, ние разглеждаме като
дълг и като най-нравствената задача, която в човешката история е била поставяла
пред една потисната класа и
нейната бойна организация. •
Г. Константинов
(Следва)
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КАПИТАЛИЗЪМ – СТРАТЕГИЯ НА ОГРАБВАНЕТО

Социалното разслоение в САЩ
В САЩ от 1930 до 1970 година
лавинообразното разрастване на работните места във
високотехнологичните отрасли за сметка на нискотехнологичните води до утрояване
на реалните доходи на населението от около 14 хиляди до
близо 42 хиляди долара. Америка става символ на технологичното столетие, а символ
на последната технологична
революция в САЩ става Силициевата долина в Калифорния – люлката на цифровите
електронни устройства. Цифровата революция, започнала през 70-те години с първите полупроводникови чипове с
висока степен на интеграция,
обещава още по-зашеметяващи придобивки от вече осигурените от ядрената енергетика и нефтохимията. Коренът на думата „дигитална”

идва от дума, която означава
„цифра”, но и „пръст”. Цифрите от нейното развитие получават най-най-богатите, а
пръстът – среден – остава за
стоящите и чакащи да ги поръси нейният златен дъжд.

Среден пръст за
средните доходи на
средния американец
Дигиталната революция от
70-те години на миналия век
е очебиен факт. През последните 40 години на ХХ век пазарът на интегрални схеми се
увеличава стократно. Днес
всеки втори чип в света е
произведен от американска
фирма, а отрасълът изработва 75% от целия износ на високотехнологични продукти
на САЩ. Мнозина очакват, че
това новооткрито златно
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находище за американската
икономика ще доведе до ново
рязко повишаване на доходите на населението през този
период, както става през предишните 40 години. Това наистина става, но вече не за
цялото население, а за една
много малка част от него. Положението е същото като в
печално известната приказка от времето на Златната
треска за богатия и бедния,
които открили златна мина.
Накрая за богатия останало
златото, а за бедния – шахтата. Така и всичко спечелено през периода на дигиталната революция и глобализацията 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-

Ръст на годишните доходи спрямо
цените в САЩ от 1970 до 2005 г.
При петкратното увеличение на
цените увеличението на доходите
е незначително.
Доходите на най-богатия 1% и
останалите 99% в САЩ. Доходите
на населението не се увеличават, а
доходите на богатите нарастват
над 2,5 пъти до над 800 хил. долара.
Saez, E. и Piketty, T. (2006). Income inequality in
the United States. Quarterly Journal of Economics

НОАМ ЧОМСКИ:

равенството в САЩ е сред
най-високите в страните с
високи доходи – сравнимо с
това в страни със средни такива като Русия и Турция. Независимо от различните тълкувания, изследователи от
всички страни на идеологическия 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 здравеопазване и образование продължават да изяждат все по-свитите семейни бюджети. Считаният за извоюван осемчасов работен ден все повече се
отдалечава в миналото.

Целта на грабежа
Алчността е само част от
обяснението за големия грабеж на произведеното от американския работник. Другата
част следва да търсим в особената роля на САЩ в света
на богатите. САЩ е глобалният жандарм и социалното неравенство е жизнено важно за
неговата върхушка. То гарантира, че икономически все попритесненото население ще
участва все по-малко в политиката и обратно – огромната концентрация на свободни пари в горния 1% финансира „демократичното” узаконяване на всеки нов пладнешки
обир чрез кандидати, които
предпочитат да бъдат в горния 1%, вместо да служат на
останалите 99%. •
А. Ванчев
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НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Възмущение в грешна посока Люси Парсънс (1853-1942)
Междинните избори в САЩ
регистрират нива на гняв,
страх и разочарование в
страната, каквито не помня
през живота си. Откакто демократите са на власт, те
поемат ударите на негодуванието срещу настоящата
социално-икономическа и политическа ситуация.
По проучване на Расмусен
повече от половината „средни американци” гледат благосклонно на движението „Чаено парти”, което организира повече или по-малко масови демонстрации в подкрепа
най-консервативните прокапиталистически политически решения.
Недоволството е закономерно. Повече от 30 години
реалните доходи на мнозинството от населението са
замръзнали или падат, докато работното време и несигурността се увеличават,
заедно с дълговете. Богатството се натрупва, но в
много малко джобове, което
води до безпрецедентно неравенство.
Хората виждат, че банкерите, 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
официалната безработица остава около 10-те процента. Производството е на нивото на
Голямата депресия: един от

шест души е безработен, добрите работни места едва
ли ще се върнат.
Хората с право искат отговори, 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 симпатизантите на „Чаеното парти” обаче е сериозна грешка.
По-добре е да се опитаме да
обясним причините за тяхната популярност и защо справедливият гняв на хората се
мобилизира от крайната десница, а не от конструктивния активизъм, който организира Конгреса на профсъюзните организации през Голямата депресия например.
Днес симпатизантите на
„Чаеното парти” чуват, че
всяка институция – правителството, корпорациите и
синдикатите – са прогнили и
че нищо вече не работи.
На фона на безработицата и прибраните от банките жилища на длъжниците
с просрочени ипотеки демократите не могат да се оплакват от катастрофалната политика. Роналд Рейгън
и неговите републикански наследници може и да са главните виновници, но тази политика започна при демократа
Картър и се ускори при демократа Клинтън. По време на
президентските избори, ос-

новните спонсори на Барак
Обама бяха финансовите институции, които придобиха
забележително господство
върху икономиката през последното поколение.
През януари икономистите Питър Буун и Саймън
Джонсън пишат във Файненшъл Таймс: „Все по-ясно става, че нашата финансова система се движи по спирала на
смъртта. Когато се провали,
разчитаме на данъците да я
отърват. Поуката за финансовия сектор е: залагайте
все по-рисковано, за да печелите добри пари и не се бойте за цената – данъкоплатците ще я платят” със спасителни пакети и други механизми. Така финансовата система „оживява, за да залага
отново и отново да се проваля”.
Аз съм достатъчно възрастен да помня зловещите
дни на падението на Германия от порядъчността в нацисткото варварство по думите на видния изследовател на германската история
Фриц Щерн. В своя статия от
2005 г. Щерн изтъква, че има
предвид бъдещето на САЩ,
когато разглежда „един исторически процес, при който
възмущението срещу гражданския свят намира спасение в екзалтираното убежище на безумието”. •
Ноам Чомски
In These Times
със съкращения

Лучия Елдине Гонзалес
Гонзалес, по
по-изиз
вестна като Люси Парсънс
е родена около 1853 година в
малко градче в американския
щат Тексас в бедно семейство на мексикански роби.
През 1871 г. тя се омъжва за Албърт Парсънс, който
е бивш ветеран сражавал се
на страната на Конфедерацията по време на Гражданската война в САЩ. Същата
година те напускат Тексас и
се преместват да живеят в
Чикаго поради нетърпимостта на местното население
към смесените бракове. За да
оцелеят, и двамата са принудени да работят най-тежката и зле платена работа. В
Чикаго и двамата се включват в организираната борба
на трудещите се за по добри
условия на живот и труд. По

влияние на емигрирали от Европа безвластници те прегръщат идеята на анархизма
и стават нейни дейни пропагандатори.
На 11 ноември 1887 г. Албърт Парсънс, заедно с още
няколко анархисти, е осъден
на смърт и убит от властниците, за да влезе в безсмъртия 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 феминистка дейност, насочена към запознаване на жените с техните основни социално-икономически права.
През януари 1915 г. Люси
Парсънс е един от основните
организатори на Чикагските
гладни демонстрации. Полицейски доклад през 1920 г. я
описва като „по-опасна от хиляди бунтовници”.
Люси Парсънс умира при
пожар в дома си на 7 март
1942 г. До ден днешен причините за пожара остават неизяснени. След смъртта ґ полицията конфискува от дома
ґ над 1500 книги и документи. През 2004 г. общината в
Чикаго е принудена да кръсти
един от парковете в града с
нейното име. •
В. Пенев
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106 години от първата руска революция
по материали от книгата на Всеволод Волин „Неизвестната революция”
В началото на ХХ век руската икономика рязко дръпва напред – прогрес, останал общо
взето незабелязан от света,
а и по-късно отричан в болшевишката историография. От
началото на века студенти и
по-образовани работници редовно устройват протести
и предизвикват различни вълнения. Като цяло руската интелигенция е революционно
настроена или поне подкрепя идеите за ограничаване и
даже премахване на монархията. В много отношения възгледите за правата на жените, расовата и националната
търпимост, схващанията за
демократичните принципи на
образованите руснаци превъзхождат нивото на интелигенцията в Европа и Америка.
На този фон обаче 175-те
милиона селяни са далеч от
революционни помисли. Все
пак и сред тях расте недоволство, породено от мизерия
и липса на земя – след отмяната на крепостното право
през 1861 са раздадени мизерни площи, които поради демографски и икономически причини намаляват в отделните
стопанства. Но това парадоксално се съчетава с вярата, че „царят е добър, царедворците го лъжат”. Омразата
е насочена срещу земевладелците-помешчици. Още повече,
че уж отменените от 1863

телесни наказания се практикуват чак до 1904. Подобни настроения преобладават
и сред работническата класа.
Усещайки признаците на
бурята, самодържавието се
мъчи да отклони народния
гняв, поощрявайки и дори пряко организирайки погроми срещу етнически малцинства,
особено евреите (Кишинев,
1903).
Когато и този отдушник
на напрежение не помага, полицейските власти предприемат един хитър според тях
ход – решават да организират послушен работнически
съюз, ръководен от верни на
режима лидери. Размахът на
движението обаче излиза извън контрол, макар и да следва внушените им отгоре инструкции да се ограничава с
искания изключително по битовото положение и условията на труд, без никаква политика. През декември 1904 легалното работническо движение точно това прави – пред
дирекцията на Путиловския
завод са поставени редица
достатъчно умерени предложения за реформи, но те са
високомерно отхвърлени. Започва стачка – следват уволнения. Ядосани, работниците
стигат до идеята за петиция
до царя, в която да обяснят на
самодържеца, че фабрикантите ги потискат.

Без никаква ирония можем да кажем, че текстът ґ
е трогателен. Първоначално
тя е много умерена и верноподаническа. Но окончателният
вариант, написан под влиянието на партията на социалистите-революционери (есери), макар и в миролюбива форма, иска от царя ни повече ни
по-малко разрушаване на основите на самодържавието.
В отговор – кървава баня.
На следващия ден никой в
Петербург не излиза на работа. Масовата стачка парализира целия регион. Именно 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 пропаганда както на есерите, така и
на социалдемократите (през
1903 вече разделени на болшевики и меншевики). Като цяло
партиите проспиват Първата руска революция. Всъщност, освен двете нелегални
социалистически сили, партиите се появяват вследствие
на нея (от крайно реакционни
монархистки, през буржоазнолиберални конституционни,
до крайни републиканци).
Работническите Съвети
са едно от постиженията

СКРЪБНА ВЕСТ

на 1905 година. Творческата
инициатива на масите намира своята организационна
форма.
Размириците се съчетават с позорното поражение
в Руско-японската война през
пролетта. Лятото и есента
избухват бунтове в армията и флота, сред които найизвестна е епопеята на броненосеца „Потьомкин”. В градовете се стига до сблъсъци
с жандармерията, строят се
барикади. В селата пламват
въстания с убийства на помешчици и подялба на техните земи.
В средата на октомври се
провежда небивала всеобща
стачка – и правителството
отстъпва. Царят публикува
на 17 октомври Манифест,
с който признава някои граждански свободи, а дори и намеква за конституция.
От този момент нататък
революцията бележи спад. Огромното мнозинство решава, че е постигнало победа, не
се подлъгват единствено найрадикализираните.
Именно
те се сражават пред декември на барикадите в Москва,
вдигат бунтове в Кронщат и
Свеаборг, отново в Черноморския флот (бунтът на лейтенант Шмит).
Но на този етап революционният порив е изчерпан.
Надежди се възлагат върху

Държавната Дума (имитация
на парламент) и върху партийната дейност.
Още на следващата година царизмът преминава в настъпление. Отново са забранени социалистическите партии и техния печат, свирепства цензура, полицията провежда масови арести. Думските депутати са твърде
опозиционно настроени към
режима. Думата е разпускана
три пъти, три пъти е променян избирателният закон, за
да се осигури послушен на режима състав.
Друг важен момент е масовизирането на анархистките
възгледи, които до онзи момент са оставали мироглед
на твърде ограничен кръг
хора. В реалната борба и организационна дейност, в открити битки с режима и атентати срещу най-омразните фигури на царизма анархистите
печелят авторитет, избистрят идеологията си на практика.
За съжаление, не се появяват масови работнически организации, синдикати с революционна идеология. По този
начин народът остава податлив на партийно водачество
и това проличава в хода на събитията от 1917 г. •
прочел и преразказал част от
книгата на Волин –
Шаркан

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Почина Георги Божилов Кръстьо е анархист!
ПРОТЕСТИТЕ

На 14 декември 2010 г. си отиде
от нас бай Георги Божилов.
Роден на 16 април 1927 г. в с. Росоман, Софийско, завършва Минния техникум в Перник, където
приема идеите на анархизма.
Болшевишкият режим го праща
зад решетките в Хасково, Варна и Кюстендил и в концлагера
Белене, където изкарва по осемгодишна „затворническа академия за знания”. През 1976-77 г.
за „вражески писания” е изселен
в с. Бистра, Силистренско.
Дългогодишен редактор и активен сътрудник на „Свободна
мисъл”, по-късно издава две книги със своите спомени и публицистични материали.
Да си припомним човека, анархиста и автора Георги Божилов с
една от неговите статии от
2001 г.

Много пъти чуваме да казват
за някои неща, че ако това
било в Европа, веднага хората щели да излязат на улиците да протестират. И наистина, нерядко сме виждали
при неприемливи решения на
правителствата в европейски страни, стотици хиляди
да излязат. Неотдавна земеделски стопани в почти цяла
Европа блокираха пътищата
с трактори. Миналата година във Франция беше парализиран почти целият транспорт. По същото време следяхме и протестите на служителите от телевизията в
Чехия.
Стачкуват земеделци, миньори, шофьори, индустриални работници, рибари. Хората защитават интересите
си. Мнозина съжаляват, че на
нас не ни достига кураж. Поради все още неизживени комплекси или някаква робска психика, наследена от вековете.
Малко по малко изглежда
обаче, че се отърсваме от летаргията и осъзнаваме, че за
всичко трябва да се борим и
да извоюваме правото си на
по-сносен живот. Това сега
наистина ни показаха персоналът на Балкан, журналистите от радиото и работниците от Сопот, които, въпреки оглушките на управляващите, 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 правителството 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 властниците им е трудно да разберат нищетата, до която
са докарали народа. Те нямат
време от постоянните приеми и банкети да огладнеят
и разберат какво значи глад
(пък и щом могат от командировки да икономисват хиляди, значи никога няма да изпаднат до положението на сопотските работници, които
вече пет месеца не са си получавали заплатите). Слушаме ги да казват, че не можели
да се бъркат във взаимоотношенията между работници и
работодатели. Но могат да
унищожат цели отрасли, да
изхвърлят хиляди работници
на улицата и да облагодетелстват чужди инвеститори,
да събират данъци и непрекъснато да увеличават заплатите си. Но щом като не могат 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.

Получихме декларация от съидейници и другари на загиналия
край река Струма, в землището на с. Чучулигово, на 27 юни
1952 г. поет, анархист и бунтовник Кръстьо Георгиев Хаджииванов, роден на 23.12.1929 г.
в с. Капатово., Петричка община, с молба за публикуване.
През годините след 10 ноември 1989 г. до днес по медиите – вестници и списания,
както и в лични писма и на
паметни тържества, се разпространяват неверни, измислени данни с провокативен характер, отнасящи се
до поетичното творчество,
идеите и делото на Кръстьо
Георгиев Хаджииванов.
Във в. “Струма” от 21 февруари 2007 г., в съобщението “Издадоха “Подзвездни мигове” на убития преди 55 години 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 несериозни, измислени, а поезията

му в това издание е изопачена
и фалшифицирана!
1. Кръстьо Хаджииванов не е
инакомислещ. Той е АНАРХИСТ.
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 движение беше напълно разгромено преди пролетта на
1952 г.
Той се възползва от отпуска от трудовите войски, за
да подготви бягството си
от концлагера Народна Република България.
Ние, живите другари на
Кръстьо Георгиев Хаджииванов, загрижени за светлата
му лъчезарна памет, заявяваме, че подобни измислици и
изопачавания от хора, чиито
мозъчни функции са увредени и им липсва духовност, са
предизвикателство и гавра с
паметта на поета анархист
р
д
Кръстьо
Хаджииванов.
•
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НОВО ИЗДАНИЕ

Посегателство върху свободата

АНАРХОКАЛЕНДАР

Нова

•

книга

на

Илия

Тр о я н о в

нение, че ни защитават. Съпротивлявайте 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 литература, преподавател в различни университети.

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

Илия Троянов и Юли Цее. Посегателство върху свободата – истерия за сигурност,
полицейска държава и ограничаване на гражданските
права. Превод от немски
Пенка Ангелова. МД Елиас Канети, Русе, 2010. 184 страници. ISBN 978-954-92453-1-8
„На път сме да подменим личната си свобода за някакво несъстоятелно обещание за „сигурност”. Една авторитарна
държава може да задуши всеки протест в зародиш с помощта на закони, които днес се
гласуват с привидното обяс-

В тази книга основното
действащо лице сме ние. Независимо дали сме родени
във Федералната република,
в Обединеното кралство, в
Съединените щати или в някоя от „новите демокрации”.
Независимо дали подреждаме 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 „обикновените хора”, ние сме „обичайните заподозрени”. В този трилър действащото лице – ние –

ВЕЧЕ

И

В

и

Юли

Цее

има шанс да оцелее до последната страница единствено
ако не бъде бездействащо.
Това обаче не е измислица,
това е реалност. Измислици
пишат и дрънкат онези, които ни следят.
С безмилостна фактология
авторите не оставят място
за съмнение за намеренията
на държавата спрямо всеки
един от нас. Това не е държавата в иносказателните пророчества на Кафка или Оруел.
Това не е и държавата на Третия Райх или Съветския ГУЛАГ. Това е държавата на „демокрацията и свободата”, от
двете страни на Атлантическия 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 силите, които не дават да четем
Уикилийкс, които не искат
да знаем какво правят и какво знаят, но искат да знаят
всичко, което правим. Те не
искат да знаем какво мислят,
но искат да знаят какво мислим. Те не искат да мислим.
Това е книга за хората, които упорито продължават да
мислят и съществуват. •
А. Ванчев

КНИЖАРНИЦА

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

„НИСИМ“

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.net
ЕВОЛЮЦИЯ,
РЕВОЛЮЦИЯ,
Ю
АНАРХИЯ
ХИЯ –
предаване
ван
за свободен
вободе
вободе
живот
от
от
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. •

КНИГИ:
Основи на безвластието – Г. Хаджиев
Национално освобождение и безвластие – Г. Хаджиев
Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев
История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев
Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев
Феноменът Махно – П. Аршинов
Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю
Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал
Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин
Краят на държавата и капитала – Г. Константинов
С думи вместо с куршуми – Г. Константинов
Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов
Национализъм и култура – Рудолф Рокер
Национализъм и култура – Рудолф Рокер том II
Избрани страници за и от него – Михаил Бакунин
Барутни (по)мисли – Г. Константинов
Хляб и свобода – П. Кропоткин
Ставайте, робове – Г. Константинов
Досие на обект №1218 – Александър Наков
Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ
Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов
Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин
Един проект за социална революция – ФАФ
Спомени – Стоян Цолов
Статии – Георги Божилов
Христо Ботев – Евгений Волков
Живот под черен небосвод – Георги Божилов
Напред и ако пътят води към Голгота! – Георги Константинов
Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги Константинов
Спомени за бъдещето – Желязко Петков
Последните Чапая – Никола Тенджерков
Достоен живот – Трифон Терзийски
Лични откровения – Георги Божилов

1 лв
1 лв
1 лв
1 лв
2х1 лв
1 лв
1 лв
1 лв
1 лв
3 лв
5 лв
3 лв
2 лв
5 лв
2 лв
5 лв
4 лв
5 лв
2 лв
6 лв
2х5 лв
5 лв
2 лв
5 лв
10 лв
5 лв
7 лв
7 лв
7 лв
5 лв
5 лв
4 лв
7 лв

БРОШУРИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Стопанисването на земята – Г. Хаджиев
Проблемът за организацията на анархизма – Г. Хаджиев
Що е анархизъм?
Отговор на една вярваща – С. Фор
За общината
Федерализъм и централизъм – Рудолф Рокер
Крахът на руския държавен комунизъм – Рудолф Рокер
Килифаревско народно въстание и килифаревска чета

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

На 16.01.1979 г. във Велико Търново умира Дончо Бълхов (Донски),
четник в Килифаревската анархистка чета и участник в Испанската революция.
На 17.01.1991 г. в Стамболийски
умира анархистът Илия Донев
Петканов.
На 18.01.1954 г. в Карловския Балкан са убити анархистите-горяни Христо Чолаков и Минчо Попов.
На 19.01.1925 г. в сражение с полиция и войници на улица „Дж. Баучер” в София са убити анархистите Стефан Тодоров и Христо 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 Николов Трухчев, прекарал дълги
години във фашистките и болшевишки концлагери и затвори.
На 26.01.1902 г. в Павел Баня е роден анархистът Иван Рачев Иванов, активен деец и пропагандатор.
На 26.01.1877 г. в Пловдив е роден Михаил Герджиков.
На 26.01.1996 г. в София след
тежко боледуване умира анархистката Янка Статева.
На 29.01.1990 г. в Ракитово умира анархистът Георги Костадинов Зяпков.
На 30.01.1871 г. в Гюргево е роден д-р Параскев Стоянов, активен анархист, известен хирург и
университетски преподавател.
На 30.01.1924 г. в престрелка с
полицията е убит анархистът
Георги Попов от Килифаревската чета.

Помощи
П
омощи за „Свободна
Свободна
об
бодна мисъл””

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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На 03.01.1826 г. избухва бунтът
на декабристите в Южна Русия.
На 06.01.1848 г. в Калофер е роден Христо Ботев, пръв предтеча на анархизма в България.
На 06.01.1966 г. в Пловдив умира анархистът Петър Манджуков, участник в македонското
движение, един от групата на
„Гемиджиите”. Автор на книгата „Предвестници на бурята”.
На 07.01.1923 г. в Ямбол се открива петата национална конференция на Федерацията на анархокомунистите в България (ФАКБ).
На 08.01.1870 г. в Лондон умира
руският революционер Херцен.
На 09.01.1905 г. в Марсилия умира анархистката Луиз Мишел,
участничка в Парижката комуна.
На 10.01.1863 г. избухва въстание в Полша срещу руския царизъм.
На 12.01.1898 г. Емил Зола обнародва знаменитото си „Аз обвинявам”.
На 13.01.1900 г. в с. Попина е роден анархистът Никола Енчев
Великов (Керенски), участник в
анархистката чета „Братя Бълхови” и в испанската революция
1936-39 г.
На 14.01.1944 г. край Нова Загора в сражение с жандармерията е убит анархистът Деско
Кръстев (Момчил).
На 15.01.1809 г. в Безансон (Франция) е роден Пиер Жозеф Прудон.
На 15.01.1978 г. в Кюстендил умира анархистът Боян Нешев, политемигрант във Франция и концлагерист в болшевишка България.

0,50 лв
0,50 лв
0,50 лв
0,50 лв
0,50 лв
0,50 лв
1 лв
1 лв

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

1.
2.
3.
4.

Петьо Димов Зафиров
Станчо Кърпаров, Бъта
Георги Константинов, София
Виолета Мечкарова, Благоевград, в памет
на съпруга ґ Атанас по случай 6 години
от смъртта му
5. Александър Наков, Перник

15 лв
10 лв
100 лв

15 лв
10 лв
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