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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин
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Идат избори – и 
какво от това?

И преди, и сега гласуването е съ-
участие в престъпленията на 
държавата.

трийсет и четири

По последни данни 34% от рус-
наците са готови да застрелят 
виновниците за тежкото им со-
циално положение.

31 години от 
полските стачки

През ноември 1980 г. един бъл-
гарски революционер отправя 
призив към полските работници.

Изборът на 
гърците, изборът 
на европа

Анархистки анализ на ситуация-
та в Гърция.

дискусионна 
трибуна: история 
и бъдеще

Г. Константинов за умората и 
почивката на историята.

ПрИсвОяванетО на знанИетО

Науката – достояние или собственост?
Усмихнатият младеж от 
снимката е Арън Суорц, граж-
данин на САЩ, бивш научен 
сътрудник от университета 
в Харвард, програмист, пуб-
лицист, инициатор на проек-
та Open Library — безплатна 
виртуална библиотека, която 
съдържа повече от 20 млн. ли-
тературни произведения на 
различни езици, изпълнителен 
директор на организацията 
Demand Progress, която освен 
всичко друго се бори за сво-
бодното разпространяване 
на информация.

24-годишният Арън Суорц 
наскоро беше арестуван и го 
заплашва присъда от 35 годи-
ни затвор и глоба 1 млн. дола-
ра.

Какво е направил той, за да 
заслужи подобно наказание? 
Убийство? Грабеж? Подготов-
ка за терористичен акт?

Ужасното деяние е следно-
то: между септември 2010 и 
януари 2011 Суорц е източил 
от сървърите на Масачузет-
ския технологичен институт 
близо пет милиона научни пуб-
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КласОвата БОрБа

Село Кривдино

Селото ще го нарека условно 
Кривдино. Не за друго, а защо-
то хората в него са „криви”. 
Трудно можеш да се разбереш 
с тях, трудно ще останат до-
волни от теб и трябва да се 
пазиш да не те минат, ако не 
внимаваш.

И тази година в Кривдино 
реколтата не е добра. Поне 
за „бачкаторите”, които рабо-
тят малко земя – по няколкос-
тотин декара. Някои гледат 
крави и по-малко земя. Те са 
еквивалентът на т. нар. „се-
мейни ферми” в Западна Евро-
па. Общото между тях е, че 
настина са семейни. Разлика-
та е, че в Кривдино работят 
повече и живеят по-мизерно 

от, да речем, колегите им в 
Гърция.

По-добра е реколтата за 
Големите, както ги наричат 
бачкаторите помежду си, Ка-
питалиста и Номенклатурчи-
ка – тези имена ги описват 
по-добре от рождените им. 
Те „работят” по няколко хиля-
ди декара само в това село, 
отделно държат още хиляди 
декари от земята в другите 
села из Ямболско. По образо-
вание са агрономи, такива са 
и по битие. Десетки години 
стоят близо до земята, учили 
са теорията, експерименти-
рали са в практиката.

Бачкаторите по образо-
вание са... бачкатори. Един е 
тракторист, друг – шофьор, 
трети... учил до седми клас. 
И по битие са бачкатори – ра-
ботили цял живот на някого, 
а после взели по един счупен 
трактор, защото им се при-
видяла възможността да ста-
нат „бизнесмени”. Преди 100 
години нашите другари са на-
ричали такива „дребна буржо-
азия”. И днес те експлоати-
рат най-вече собственото си 
семейство, докато малцина-
та останали трудоспособни 
хора в селото бачкат за Голе-
мите.

Хубавото на бачкатори-
те е, че работят. Рядко вече 
се намират младежи, които 
да са видели толкова рабо-

Чудомир. Двамата от ТКЗС-то. 

(1963)
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атентатИте в нОрвегИя

Отвъд мълчанието
з А  с ъ б И т И я т А  в  Н о р в е Г И я

В първите часове след атен-
татите в Осло, те бяха тема 
номер едно за световните 
медии и политическия елит, 
които се надпреварваха да 
заклеймяват „световния те-
роризъм”, да лансират от ма-
лоумни по-малоумни версии, а 
официални изявления направи-
ха повечето световни лиде-

ри, като почнеш от Обама и 
свършиш с Бойко.

Естествено, от виртуал-
на пещера се намери и някак-
ва „Ал Кайда”, която пое отго-
ворността за нападенията.

Всичко беше наред – стъ-
писан от кървавите нападе-
ния, светът отново е единен 
пред Заплахата. Плахите изя-
вления на норвежката полиция 
да не се бърза с версиите, не 
бяха взети под внимание от 
развихрилите се в битката 
със Злото политици, анализа-
тори и журналисти…
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Пет гОдИнИ след ФренсКИте ПОЖарИ

ИДВАЩИЯТ БУНТ
Какъвто и да бъде резулта-
тът, ролята на следващи-
те президентски избори е 
да дадат сигнал за края на 
френските илюзии и да спу-
кат историческия балон, в 
който живеем и който прави 
възможни събития, като дви-
жението против СРЕ, което 
проникна от чужбина като 
лош сън, дошъл от 70-те го-
дини. Ето защо никой не же-
лае тези избори. 

Франция е червената лам-
па на Запада. Той днес е аме-
рикански пехотинец на бор-
да на танк Ейбрамс М1, кой-
то се нахвърля върху Фалу-
джа, слушайки издут до дуп-
ка хард рок. Западът е из-
губил се турист в безкрай-
ното море на Монголската 
степ, подиграван от всички, 
стиснал кредитната си кар-
та като единствена спаси-
телна дъска. Той е младо мо-
миче, което търси щастие-
то сред танците, момчета-
та и козметичните помади. 
Западът е швейцарски за-
щитник на човешките пра-
ва, който се отправя към че-
тирите краища на света в 
знак на солидарност с всич-
ки бунтове, стига те да са 
претърпели поражение. Той е 
испанец, възхищаващ се от 
политическата свобода след 
като са му гарантирали сек-
суалната. Западът е люби-
тел на изкуството, който 
се възхищава втрещено от 
последното произведение 
на някакъв модерен гений и 
картините – от сюрреали-
зма до виенския акционизъм, 
– които си съперничат в по-
доброто залепване на храч-
ката върху лицето на циви-
лизацията. Накрая Западът 
е кибернетикът, намерил в 
будизма реалистична тео-
рия за съвестта, или ядрени-
ят физик, отишъл да търси 
вдъхновение за последните 
си открития в хиндуистка-
та метафизика.

Западът е онази цивили-
зация, която надживя всич-
ки пророчества за своя за-
лез чрез една странна воен-
на хитрост. Както буржо-
азията трябваше да се от-
рече от себе си като класа, 
за да доведе до обуржоазя-
ване на цялото общество – 
от работника до барона; как-
то капиталът трябваше да 
се пожертва като отноше-
ние към наемния труд, за да 
съхрани себе си като социал-
но отношение, превръщай-
ки бившите наемни роби в 
утрешни свои слуги; както 
християнството трябваше 
да се пожертва като рели-
гия, за да оцелее като чувст-
вена структура, като пред-
писание, състрадание и без-
силие, така Западът се по-
жертва като изключителна 
цивилизация, за да се нало-
жи като универсална култу-
ра. Накратко тази операция 

обобщава така: една агони-
зираща същност се жертва 
като съдържание, за да оце-
лее като форма. 

Разпадащият се индивид 
се спасява като форма, бла-
годарение на технологията 
на „духовната гимнастика”. 
Дезинтегрираното обще-
ство разпространява епиде-
мията на упадък и зрелища. 
Това са големите остаре-
ли фикции на Запада, които 
се поддържаха изкуствено и 
сега се разрушават, за да не 
остане „камък върху камък” 
от тях.

Няма „сблъсък на цивили-
зациите”. Има една цивили-
зация в клинична смърт, опа-
сана с цяла апаратура за из-
куственото ґ спасяване, от 
което в планетарната ат-
мосфера се разпространя-
ва една типична епидемия. В 
тази точка вече не същест-
вува нито една от нейните 
„ценности”, в които тя може 
да вярва, а всяко нейно ут-
върждаване има ефекта на 
акт на безсрамие и на про-
вокация, която трябва да се 
раздроби, да се деконструи-
ра и да се върне в състояние 
на съмнение.

Днес западният импери-
ализъм е в релативизма, в 
„това е твоята гледна точ-
ка”. Това е презрението или 
обиденото възмущение сре-
щу всеки, който е достатъч-
но глупав, примитивен или 
нагъл да вярва в нещо. Това е 
онзи догматизъм, който на-
мига съучастнически на уни-
верситетската и литера-
турната интелигенция. Ни-
коя критика не е достатъч-
но радикална за тази пост-
модерна интелигенция – до 
такава степен тя е опакова-
на в отсъствието на опре-
деленост. Скандалът преди 
век се състоеше в шумното 
отрицание, днес той се пре-
дизвиква от всяко непокла-
тимо твърдение.

Никакъв социален ред оба-
че не може да се основава 
трайно върху принципа, че 
нищо не е вярно. И все пак 
той трябва да се осигури. 
Прилагането на концепция-
та за „сигурност” към всичко 
в наши дни изразява проек-
та за интегриране на сами-
те същества, на поведения-
та им и на местата, които 
обитават в идеалния ред, на 
който те вече не са готови 
да се подчинят. „Нищо не е 
вярно” не казва нищо на све-
та, но това е западната кон-
цепция за истината. Тук тя 
не се схваща като нещо при-
също на съществата или на 
нещата, а като тяхна пред-
става. За истина се приема 
онази представа, която се 
потвърждава от опита. На-
уката, в последна сметка, е 
тази империя на универсал-
ната проверка. Всяко човеш-
ко поведение обаче – от най-
обикновеното до най-научно-
то – почива върху някакъв цо-

къл от неравномерно форму-
лирани аксиоми. Всички прак-
тики тръгват от една точ-
ка, където нещата и пред-
ставите са неясно свързани, 
откъдето във всеки живот 
се въвежда една доза исти-
на, която западната концеп-
ция игнорира. Тук може да се 
говори за „истински хора”, но 
то е, за да се подиграват с 
бедните духом. Затова за-
падняците са считани от 
онези, които колонизираха, 
за универсални лъжци и лице-
мери. От тук следва, че „ту-
земците” им завиждат за 
това, което имат – за тех-
ния технологичен напредък, 
но никога за това, което 
представляват и което те 
дълбоко презират. Не могат 
да се преподават Сад, Ницше 
и Арто в лицеите, ако пред-
варително сме дисквалифи-
цирали понятието за исти-
ната. Да се сдържат безкрай 
всички твърдения, да се де-
зактивират стъпка по стъп-
ка всички уверености, които 
съдбоносно настъпват – та-
кава е днешната постоянна 
задача на западната инте-
лигенция. Полицията и фило-
софията, макар и формално 
различни, са две съчетаващи 
се оръдия на този труд.

Разбира се, релативис-
ткият империализъм намира 
във всеки кух догматизъм, 
в който и да е ислямски или 
ционистки фундаментали-
зъм, в който и да е маркс-ле-
нинизъм или неонацизъм един 
враг по свой образ и подобие: 
някой, който като западняци-
те винаги бърка провокация-
та с потвърждението.

На този стадий една чис-
то социална контестация, 
която отказва да види, че 
това, срещу което сме из-
правени, не е кризата на едно 
общество, а изчезването на 
една цивилизация, иска или 
не, става съучастник в ней-
ната безкрайна агония. Зана-
пред това ще бъде текуща-
та стратегия: да се крити-
кува обществото с напраз-
ната надежда да се спаси не-
говата цивилизация.

И така – ние мъкнем труп 
на гърба си и няма да се отър-
вем толкова лесно от него. 
Няма какво да очакваме от 
края на цивилизацията, от 
нейната клинична смърт. Та-
кава, каквато е, тя може да 
заинтересува само истори-
ците. Това е факт, който 
трябва да се превърне в ре-
шение. Фактите могат да 
се скрият с всякакви закли-
нания, но решението е рево-
люционно. Трябва да вземем 
решение за смъртта на ци-
вилизацията и да се разбе-
рем как ще стане това: само 
решението ще ни отърве от 
нейния труп.

хаЙде!

Вече дори не можем да видим 
откъде ще започне едно въс-

тание. Шестдесет години 
на умиротворяване, на въз-
пиране на историческите 
катаклизми, шестдесет го-
дини на демократична анес-
тезия и управление на съби-
тията отслабиха нашата 
способност да възприемаме 
дивашката реалност, в коя-
то живеем, или разгарящите 
се страсти на войната, коя-
то бушува около нас. Именно 
тази си способност трябва 
да възстановим, за да започ-
нем. 

Няма защо да се възмуща-
ваме от факта, че от пет 
години се прилага абсолют-
но противоконституцион-
ният закон за ежедневната 
ни „сигурност”. Безсмислено 
е да организираме законни 
протести срещу разпада на 
законността. Трябва да се 
организираме по друг начин.

Няма никакъв смисъл да се 
ангажираме с някакъв граж-
дански колектив и с негови-
те импотентни инициати-
ви, нито в предлаганата ни 
от крайната левица една 
или друга измамна асоциа-
ция. Всички организации, кои-
то претендират, че оспор-
ват сегашния ред, са кукли 
на конци с формата, нрави-
те и езика на миниатюрни 
държави. Всички тези безво-
леви политически кастрати, 
които бръщолевят „че ще 
правят политика по друг на-
чин”, никога до днес не са ни 
довели до нищо друго, освен 
до неограниченото разширя-
ване на полето на държавна-
та власт.

Не трябва да се реагира 
на ежедневните новини, а да 
се разглежда всяка една ин-
формация като операция в 
тила на врага, която трябва 
да  дешифрираме. Операция, 
целяща да предизвика във 
всеки от нас реакция от оп-
ределен тип; трябва да зна-
ем, че именно тази операция 
е истинската информация, 
която се съдържа в мнимата.

Няма какво да се очаква 
повече – някакво разведрява-
не, революцията, ядреният 
апокалипсис или някакво со-
циално движение. Да се чака 
още е лудост. Катастрофа-
та не е в това, което идва, 
а в това, което вече е тук. 
Оттук нататък ние сме във-
лечени против волята си 
в движението, водещо към 
сгромолясването на една ци-
вилизация. В него трябва да 
решим да се включим и да 
вземем съзнателно участие.

Да не чакаме означава оба-
че по един или друг начин да 
влезем в логиката на въста-
нието. Това значи да чуем 
отново в гласа на нашите 
властници лекото сътресе-
ние от ужаса, който никога 
не ги е напускал. Защото да 
управляваш не е било нико-
га нищо друго, освен да от-
далечаваш с хиляди хитрини 
мига, в който тълпата ще 
те обеси, а всеки акт на пра-

вителството не е нищо дру-
го, освен поредния начин да 
не изгуби контрола над насе-
лението.

Днес тръгваме от точка-
та на крайната изолация, на 
пълното безсилие. Всичко е в 
това да започнем един въс-
танически процес. Нищо не 
изглежда по-малко вероятно 
от едно въстание, но нищо 
не е и по-необходимо.  

да се наМерИМ

Да се хванем за онова, кое-
то усещаме, че е истинско. 
И да тръгнем от там.

Една среща, едно откри-
тие, едно мощно стачно дви-
жение, едно земетресение: 
всяко събитие произвежда 
истини, които променят на-
шия начин на живот в света. 
Обратно, една констатация, 
която ни е безразлична, коя-
то ни оставя непроменени и 
не ни ангажира с нищо, не за-
служава още името истина. 
Има истини, които се съдър-
жат във всеки жест, във вся-
ка практика, във всяко отно-
шение или ситуация. Свикна-
ли сме да отклоняваме, да уп-
равляваме това, което пре-
дизвиква характерното за-
блуждение на мнозинството 
в тази епоха. В действител-
ност всичко ангажира всич-
ки ни. Чувството, че живеем 
в лъжа, също е истина. Въпро-
сът е да не го изоставяме, а 
да тръгнем от него. Една ис-
тина не е един поглед вър-
ху света, а това, което ни 
свързва непоколебимо с него. 
Истината не е нещо, което 
ни обсебва, а нещо, което 
притежаваме. Тя ни създава 
и разрушава, тя ни опреде-
ля и разлага, тя ни отдалеча-
ва от мнозина и ни сродява с 
тези, които са я приели. 

Изолираното същество, 
което се хваща здраво за ис-
тината, неизбежно ще срещ-
не себеподобни. В действи-
телност, всяко въстание 
тръгва от една истина, от 
която не отстъпва. Това се 
видя в Хамбург през 80-те 
години, когато група обита-
тели на окупирана сграда ре-
шиха, че занапред трябва да 
минат през труповете им, 
за да ги експулсират. Има-
ше един обсаден квартал от 
танкове и хеликоптери, дни 
и нощи на улични боеве, чудо-
вищни демонстрации и едно 
кметство, което накрая ка-
питулира. „Първият френски 
партизанин” – Жорж Генгу-
ен – имаше през 1940 година 
като отправна точка един-
ствено решимостта на своя 
отказ да приеме окупация-
та. За френската компартия 
тогава той беше само един 
„луд, който живее в гората”; 
чак докато лудите, които 
заживяха с него в лесовете, 
станаха 20 000 и освободиха 
Лимож. •

(следва)
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та, колкото тези 40-50–го-
дишни чичковци отмятат 
по време на жътва. Трудът 
хич не ги плаши, сигурно те 
несъзнателно друг живот не 
си представят. Лошото на 
бачкаторите е, че са дребни. 
И в работата, и в мислите 
си. Оцеляват благодарение 
на много труд и евтините 
хитринки. Един не платил за 
оранта на комшията, друг се 
ослушал за наема за земята 
на читалището, трети ту-
рил вода в млякото, което 
продава на мандрата. Само 
на Големите не смеят пра-
вят номера, понеже онези са 
по-тежка категория тарика-
ти.

Например Капиталиста е 
от малкото примери за „чес-
тен милионер”. По собстве-
ните му думи „пари е давал 
само на катаджии”. Работи 
може би за двама. Държи се 
учтиво с хората, влиза им 
понякога в положението. Де-
цата му са на нивата заед-
но и наравно с наемните ра-
ботници. Но не отстъпва 
ни крачка, когато нещата 
опират до печалбата. Спо-
ред него, собствениците на 
земя (повечето са бедни се-
ляни и техни наследници) не 
трябва да имат право нито 
да избират на кого да дадат 

земята си, нито да претен-
дират за по-високи доходи 
от нея. Държавата подпома-
га земеделието, „за да можем 
и ние да живеем като хора”. 
Само че под „ние” Капитали-
ста май има предвид не точ-
но земеделците, а техните 
началници. А „като хора” не 
значи точно като хората в 
Китай.

Кривдинци наскоро напра-
виха подписка срещу поред-
ната инициатива на Номен-
клатурчика. Хората се под-
писваха с думите „Не се на-
яде бе! Да не е феодал?!” Още 
от времето на ТКЗС Номен-
клатурчика се разпорежда с 
работниците в селото. Това 
продължи и след „прехода”. 
Благодарение на връзките 
си с властта и на умението 
си на агроном, доскоро той 
беше единственият земеде-
лец в района и освен с работ-
ниците въртеше и земята 
на пенсионерите. Номенкла-
турчика реализира мечтата 

на Капиталиста – да не пла-
ща наем и да работи земята, 
която си избере. И дори не 
се замисля дали хората има-
ли някакви права или не  – за 
него правилно е това, което 
му е приятно.

Съответно селяните го 
мразят. Не само бачкатори-
те, всичките селяни. Ала и 
на ум не им идва да се сдру-
жат и да направят нещо по 
въпроса. Чакайте, ами подпи-
ската? Подписката се случи, 
понеже общинската клика 
от ГЕРБ реши да направи се-
чено на кликата на БСП. Дос-
та от Кривдинци се хранят 
на копанката на политиката 
– на последните избори няма-
ше човек от селото в актив-
на възраст, който да не по-
лучава пари от някоя партия. 

Не е лесно да се намери по-
мизерно препитание от про-
даването на личното дос-
тойнство и купуването на 
чуждото. Но кривдинци са на-
мерили. Крадат се едни дру-

ги „за спорта”. Земята около 
селото е подходяща за чесън, 
затова по-работните и по-
здравите редовно сеят – кой 
колкото може. Като дойде 
времето да се вади обаче, за-
почва бясна надпреварва кой 
да прибере повече. Разбира 
се, има хора, които не пипат 
чуждото, но повечето ту-
кашни гледат на кражбата 
като на бабаитски подвиг, а 
не позорно деяние. В село, в 
което половината от хора-
та са известни като редов-
ни крадци, трудно можеш да 
очакваш колективни дейст-
вия срещу тази напаст. За-
това и на нивата се сее все 
по-малко, а в кръчмата се 
псува все повече.

За прехраната кривдинци 
разчитат най-вече на собст-
вената си градинка – то ра-
бота на село почти няма. Но 
за интеграцията си в общ-
ността, за издигането над 
скотския труд и преди всич-
ко – за да придобият усеща-

не за собствена значимост, 
те разчитат на далаверите. 
Дали ще прекараш комшия-
та, дали ще излъжеш държа-
вата, дали ще оклепаш няко-
го пред другите – това е на-
чинът да те забележат, да 
покажеш, че струваш нещо. 

Общо взето така видях хо-
рата, които все още участ-
ват в „обществения живот” 
на селото. Може и да греша 
някъде. Не споменах неколци-
на души, които ме впечат-
лиха с честността и ведрия 
си нрав. Но описах масовата 
среда, в която сме принудени 
да търсим „революционен по-
тенциал”. Наистина е вярно, 
че „битието определя съзна-
нието” – едно е съзнанието 
на Големите, друго – на Бач-
каторите, трето – на оно-
ва, което все още прилича на 
пролетариат. Но и в трите 
групи хора не виждам ни кла-
сово съзнание, ни почва за ня-
каква революционност. За-
това ми се струва, че тряб-
ва да търсим по-скоро изклю-
чения от правилото. Хора, 
които живеят по свой начин, 
въпреки налаганото от общ-
ността поведение и отно-
шение към света. Може би 
ще се окаже, че това е по-
точен критерий, отколкото 
класовата принадлежност 
на конкретните личности. •

Златко

КласОвата БОрБа

Класите в село Кривдино
Класовата принадлежност не е авто-

матична гаранция за революционно 

съзнание
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БУнтОвете в англИя

Неолибералните безредици и политиката
Едно от многото неща, пов-
таряни до втръсване в кон-
текста на скорошните без-
редици в Лондон е, че наруши-
телите на реда били „диви”, 
„нехранимайковци”, „бандити” 
или по-любезното „недоволни 
младежи”. Всички приказки на 
Камерън и неговите подглас-
ници са за престъпление и на-
казание и „цялата тежест на 
закона” – все едно тези младе-
жи не се сблъскват всекиднев-
но с цялата тежест на зако-
на. Всячески ни втълпяват, че 
няма политически контекст, 
няма политически мотив, 
няма политически враг – това 
е „престъпност, чисто и прос-
то”. Така е, защото насилието 
срещу полицията (и оттам – 
срещу държавата) не се счи-
та само по себе си за полити-
ческо. Защото завистта, же-
ланието и придобиването на 
луксозни стоки като плазме-
ни телевизори и бижута не се 
счита за политическо. Поли-
тическата класа и комента-
торите не могат да си пред-
ставят, че са врагове на хора-
та, които живеят в квартали 
като Тотнъм, в които консер-
ваторите затварят младеж-
ки центрове, в които безрабо-
тицата е повсеместна, дори 
когато банките и борсовите 
спекуланти процъфтяват, и 
които са обект на закони, це-
лящи да ги поставят в още 
по-неравностойно положение.

Полицията функционира 
като гарант за печалбата. 
Полицията е „наша”, точно 
колкото „наш” е и бирникът. 
Затова полицията постоян-
но се озовава с гръб, опрян в 
корпоративната стена, сре-
щу все по-ограбените граж-
дани, за които държавата е 
враждебна сила. Полицията е 
напълно политизирана – греш-
ка е да се мисли, че плячкосва-
нето на обществената сфера 
от корпорации и отделни пе-
чалбари не е политика.

Днес, когато пропастта 
между богати и бедни е в най-
високата си точка за всич-
ки времена, по-висока от 19-
ти век – върхът на капита-
лизма, – изненадващо ли е, че 
безработните младежи от 
Тотнъм, Хакни, Клапам или 
Пекам са си взели поука? Зла-
тото е по-скъпо от всякога – 
това купуват опитните ин-
веститори. Те взимат пари-
те и бягат. Скъпи телевизори 
винаги ще се купуват – Олим-
пиадата се задава все пак и 
то на две крачки от Тотнъм, 
между другото. Играй, за да 
спечелиш. Влизай в играта и 
взимай каквото можеш да до-
копаш. Всичко е бизнес в края 
на краищата. От Макдоналдс 
до заложните къщи със „заем 
срещу заплата” и „купуваме 
злато”, чиито реклами зали-
ват Източен и Южен Лондон, 
посланието е ясно: „Ти си це-

нен за нас единствено със 
способността си да плащаш. 
Който не може да ни плаща е 
муфтаджия, боклук, оръфляк, 
паразит”.

В този свят полицията е 
просто една от формите на 
насилието. Тя е предпочита-
ното оръжие на държавата за 
дисциплиниране на недоволни-
те младежи, за криминализи-
рането на несъгласието и за 
съхраняването на печалбата. 
В момента в Лондон тя не из-
пълнява особено добре послед-
ната си роля, но се старае 
особено в първите две, които 
са по-лесни. Наскоро произне-
сената присъда от 16 месе-
ца затвор за Чарли Гилмор за 
такива страшни деяния като 
хвърлянето на кофа за смет 
по ролс ройса на принц Чарлс 
и висенето от пилон със зна-
ме, е в ярък контраст с фак-
та, че нито един полицай до-
сега не е обвинен за смъртта 
на цветнокож човек в арес-
та. Убийството на цветно-
кож мъж в малолитражно так-
си във Фери Лейн, Тотнъм е 
изцяло в духа на тази репре-
сивна функция. Вече знаем, че 
няма никакви доказателства 
в подкрепа на полицейското 
алиби, че Марк Дуган е стре-
лял пръв. Независимо дали е 
бил гангстер, както полиция-
та твърди, или не, факт е, че 
те никога нямаше да стрелят 
по директор на банка. Само че 

банкерът е другата страна 
на монетата. Закриването 
на три четвърти от младеж-
ките центрове в Тотнъм от 
сегашното правителство на 
консерваторите е пряко свър-
зано с прокламираната ста-
билност на британската ико-
номика. Луксозното имение 
на банкера е платено от мла-
дите граждани на Северен и 
Южен Лондон. Чух по телеви-
зията някакъв тип, който го-
вореше, че нарушителите „па-
зарували с нашите пари”. Не 
са само те обаче. Банкерът 
пазарува с пари, които тряб-
ваше да отидат в квартали-
те на Тотнъм, Клапам, Хакни...

Това, че нарушителите 
рядко правят подобна връз-
ка, не е тяхна вина. Ако бях на 
правителството на консер-
ваторите и техните клакьо-
ри щях да очаквам с ужас деня, 
когато недоволните младежи 
определят по-точно своя по-
тисник, когато се прехвърлят 
от врага под носа им (полици-
ята) към врага зад тъмните 
прозорци и „архитектурните 
паметници”.

Нищо неразумно няма в 
това насилие. То е интели-
гентно, технически подгот-
вено и добре организирано. 
Тактически нарушителите 
надхитриха много по-силни-
те полицейски и разузнава-
телни части. Разбира се, че 
то нарушава спокойствието 

на жителите, нанася жесто-
ки поражения на дребните ма-
газинчета, но по-опустоши-
телно ли е то от постоянна-
та безработица, безизходи-
цата и твърдото убеждение, 
че държавата те е зарязала 
в полза на борсата? Това, че 
тези младежи нападнаха най-
явните символи на властта и 
богатството и че искат мал-
ко от него за себе си, не пра-
ви безредиците по-вредни от 
разрухата на Тачър, която Ка-
мерън подновява. По своята 
същност това е неолиберал-
но, защото младежите са въз-
приели идеята, че алчността 
е полезна, че е добре да гра-
биш колкото можеш, че сил-
ните ще наследят земята.

Някъде под всичко това, 
под цялото фалшиво съзна-
ние, продължава да тлее гняв, 
предизвикан от все по-уни-
зителното положение, в кое-
то са поставени те, техни-
те родители и съседи. Той се 
придружава от увереността, 
че дебелаците от Консерва-
тивната партия, собстве-
ниците на мултинационал-
ните корпорации и полиция-
та са техни врагове. Цялата 
структура може да не им е 
особено ясна, но те понасят 
нейните удари. Техният жи-
вот е плячкосан. Нямат нищо 
за губене. •

Уилям Уол (със съкращения)
homepage.eircom.net/~williamwall
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Какво говори 
министърът, пък 
какво чувам аз?

Много глупости се говорят 
от политиците, но хората 
имат нужда от малко кри-
тичен поглед към изказва-
нията им. •

е, не е съвсем като 
1986-та

Химическо замърсяване във 
Велико Търново, при което 
никой не си даде труда да 
предупреди населението. 
Ситуацията напомня за по-
ведението на „отговорни-
те лица” през май 1986-та 
година по повод на черно-
билската радиация. •

„за всичко са виновни 
комунистите”

Гърция е пред фалит, Ита-
лия също върви натам. Там 
не управляваха комунисти. 
Кой е виновен? •

норвежката трагедия

Ако норвежкият касапин е 
психопат, какво да кажем 
да милионите генерали, по-
литици и бизнесмени, кои-
то също толкова спокойно 
убиват десетки милиони? 
Разликата е, че не го пра-
вят лично и не винаги с кар-
течници и бомби. Но също 
не се чувстват виновни, 
дори напротив. •

“те” си отиват

При предишното преброя-
ване марсианците бяха 161, 
сега остана само 1. Бягат 
от срам, гледайки как чо-
вечеството (уж “братя по 
разум”!) се съсипва със са-
моубийствените техноло-
гии Държава, Църква, Пазар-
на икономика – най-страш-
ните оръжия за масово уни-
щожение. •

Подготви се да не 
гласуваш!

Ако изборите променяха 
нещо в полза на народа, до-
сега да са ги забранили. •

В момента, в който стана 
ясно, че извършителите са 
крайно-десни християнски от-
качалки, настъпи мълчание – 
оглушително. Това обърка сце-
нария. Какво ще дрънкат сега, 
какво ще обясняват на „пуб-
ликата”? И то къде стана – в 
Норвегия! Поне да бяха левича-
ри, пак щеше да се оправи ра-
ботата, а то – „наши момче-
та” – бели, християни и дос-
та десни. Тц-тц, живи да ги 
ожалиш професионалните ма-
нипулатори и обикновените 
кретени от „индустрията”, 
която се занимава с проми-
ването на мозъците на хора-
та. И какво измислиха – мълча-
ние – новината слиза от чел-
ните колони на вестниците и 
сайтовете и водещите нови-
ни на телеемисиите…

Защото иначе би стана-
ло доста интересно – основ-
ните политици на Запада ще 
трябва да заклеймят „хрис-
тиянския тероризъм”. Пас-
тори, папи и патриарси да се 
разграничат от „фундамен-
талистите” сред „паство-
то си”, специалните служби 
ще трябва да разследват не 
само крайнодесните органи-
зации, но и масонските ложи, 

член на една от които е бил и 
Анеш Брейвик – дали пък тай-
ните организации на елита 
не проповядват „екстреми-
зъм”? Всеки, който прилича на 
„християнин”, ще трябва да се 
проверява много внимателно 
по летища, гари и пр. Въобще 
доста забавна картинка би се 
получила, затова я най-добре 
да си траем, балъците бързо 
ще забравят…

Като оставим нагарчащия 
хумор, какви изводи могат да 
се направят от това, което 
се случи преди няколко дни в 
Норвегия:

• Водещата доктрина на 
Запада за „Сблъсъка на цивили-
зациите” все повече и повече 
издиша. Световното плашило 
№1 – т. нар. „Ал Кайда” – вър-
ши по-малко пропагандна ра-
бота и все повече хора взи-
мат на подбив приказките за 
пещери, джихадисти, макет-
ни ножчета, летящи килимче-
та и др. Конфликтите, кризи-
те и колизиите, които тро-
вят обществата, атентати-

те и войните, не се дължат 
на различия, основани на кул-
тура, религия, географско по-
ложение или цвят на кожата, 
а на империалистическите 
стремежи на големите дър-
жави и безмерната алчност 
на глобалния капитализъм. 
Някои биха попитали каква е 
връзката с Норвегия? Съвсем 
ясна – Брейвик не искал мю-
сюлмани в Европа. Те защо ид-
ват тук? Защото обичат да 
пътуват ли? Ако империалис-
тите и мултинационалните 
корпорации не тероризираха, 
ограбваха и разоряваха тех-
ните страни, хората щяха да 
си живеят по родните места. 
Такива като Брейвик може би 
щяха да си намерят друг по-
вод да убиват, но въпросът с 
глобалната миграция трябва 
да се разглежда от тази глед-
на точка.

• Вторият извод е, че нор-
вежките (в частност), евро-
пейските и световните спе-
циални служби „проспаха” те-
рористичните нападения в 

Норвегия. Поредното доказа-
телство за това, че тяхна-
та функция, заради която са 
и колосалните им бюджети, 
е единствено да защитават 
елита и да работят срещу 
враговете му. Обикновените 
хора кучета ги яли – норвеж-
кият ненормалник от години 
е дращил в интернет и се е 
заканвал да действа, но никой 
не му е обърнал внимание. Че-
тох мнения на разни „специа-
листи”, които много се чудят, 
„как е възможно”, такова нещо 
не се било случвало досега и 
пр. Как било възможно – само 
преди 15 години в САЩ беше 
извършен един от най-кърва-
вите терористични актове 
на 20 век, този в Оклахома, с 
200 убити и 1000 ранени, от 
хора с абсолютно същия про-
фил като този на норвежеца. 
Но кой се сеща днес за това – 
подложени на манипулации, хо-
рата забравят, а на някои е 
много изгодно службите да го-
нят Михаля… Същите служби 
май ще трябва доста сериоз-
но да си преразгледат мето-
диките за „оценка на риска” и 
„превенция на заплахите”, ако 
искат поне на думи да бъдат 
адекватни на реалната ситу-
ация в обществата и света. •

Веселин Николов

атентатИте в нОрвегИя
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Доктрината за „сблъсъка на ци-

вилизациите” все повече издиша

еврОтИЧна деПресИя

Капанът „Евро плюс“ щракна
В края на март българското 
правителство присъедини 
страната ни към новосъзда-
дения механизъм „Евро плюс” 
без почти никакви общест-
вени дискусии. За пореден 
път интересите на хората 
бяха поставени на заден план, 
за да се угоди на европейски-
те „господари” и с надеждата 
да влезем в еврозоната. Па-
ктът е задължителен само 
за държавите в еврозоната, 
но към него се включиха до-
броволно и страните извън 
нея. Това са България, Румъ-
ния, Полша, Литва, Латвия и 
Дания.

Великобритания, Швеция, 
Унгария и Чехия не сложиха 
подписа си заради несъгла-
сие, свързано с „национални-
те им интереси”. Дори гър-
ците, които са пред фалит, 
подкрепиха пакта „Евро плюс” 
и спасителния фонд, но с усло-
вие да им се намали лихвени-
ят процент, а ние приемаме 
всичко, без да получим нищо 
насреща.

Какво представлява този 
пакт? „Евро плюс” е създаден 
заради спасителния механи-
зъм на еврозоната. Потъна-
лите в дългове и бюджетни 
дефицити страни от южна-
та дъга на Европейския съюз 
накараха основните креди-
тори да предприемат този 
ход.

Той не беше обсъден с из-
точноевропейските стра-
ни и техните интереси ня-
мат място там. „Евро плюс” 
е междуправителствено спо-
разумение, което гарантира 
достъп до Европейския спаси-
телен механизъм. От 2013 г. 
той ще разполага с ресурс 
от 700 млрд. евро. Споразу-
мението предвижда законо-
ви забрани срещу държавни 
дългове над 60% от БВП, ко-
ординиране на данъчната по-
литика, обвързване на запла-
тите с производителнос-
тта на труда, а пенсионната 
възраст – с продължителнос-
тта на живота.

През март беше реше-
на и формулата за квотите 
на страните в спасителния 
фонд. Като цяло формулата 
е в ущърб на бедните стра-
ни и облагодетелства бога-
тите и задлъжнелите. Изли-
за, че бедните държави ще 
спасяват богатите. Разбира 
се, България като най-бедна 
страна в Европейския съюз 
има най-голяма квота като 
дял от БВП – 17%, а страни 
като Люксембург, Холандия 
и Австрия – под 5%. Това зна-
чи, че ние ще трябва да вне-
сем 6,1 милиарда евро. Защо 
трябва да плащаме дълго-
ве на чужди бюрократи? Ние 
дори не сме в еврозоната и 
нямаме нищо общо с бърко-

тията, която цари там. Най-
потърпевши от цялата рабо-
та ще сме именно ние, обик-
новените хора.

Пактът вече влиза в 
действие, след като се на-
правиха промени в Закона за 
бюджета, с което България 
поема ангажимента оттук 
нататък да не надвишава 2% 
бюджетен дефицит и то при 
3% праг за ЕС, както и да не 
надвишава 40% преразпреде-
ление на БВП чрез бюджета. 
Макар и да претърпя фиаско 
с промени в Конституцията 
за вкарването на т. нар. Фи-
скален борд, финансовият ми-
нистър Симеон Дянков успя 
частично да поправи неуспе-
ха си. С влизането в пакта 
„Евро плюс” и ангажимента да 
не надвишава 2% бюджетен 
дефицит, българският народ 
е изправен до стената. Как-
вото и да става оттук на-
татък, България не трябва 
да надвишава тази бариера. 
Няма значение дали ще тряб-
ват пари за образование, 
здравеопазване, или просто 
повишаване на пенсиите, ще 
има нова „евро”-причина, по-
ради която това „няма да е 
възможно”. Напротив, очаква 
се в следващите години да-
нъците да скочат, стажът 
и възрастта за пенсионира-
не да се удължат, а пенсиите 
и доходите в държавния сек-

тор да бъдат замразени до 
2013 г. Тогава щял да се появи 
европейски механизъм, който 
щял да замени програмата за 
финансова стабилност.

Финансовата стабилност 
на огромната част от бъл-
гарския народ обаче е ста-
билността на бедственото 
му положение – пари няма, а 
когато дойдат, инфлацията 
и вечните кредити отдавна 
са ги изяли.

За разлика от останали-
те страни в ЕС, България все 
още не може да излезе от кри-
зата. Ако за някои това е въ-
прос на време, то за нас при-
емането на този пакт е рав-
но на самоубийство. Налага-
нето на тези нормативи ще 
ни потопи още по-надълбоко. 
Една от критичните точ-
ки на поносимост в страна-
та ни е достигната – прави-
телството призна, че перио-
дично взима от фискалния ре-
зерв.

Злото е сторено и за се-
тен път убеждават целокуп-
ния и овчедушен български на-
род, че няма друг избор, освен 
да „затяга колана” и да се на-
дява, че „най-лошото” ще го 
подмине. Докато им вярва и 
си трае обаче, „най-лошото” 
ще си остане най-добре по-
знатото му мизерно всеки-
дневие. •

Светльо
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Трийсет и четири
В края на юни, когато мнози-
на руски граждани тръгнаха 
да излизат в отпуска, в меди-
ите неочаквано се появи ин-
тригуваща и доста неочаква-
на новина от социологическо 
проучване.

34% от жителите на Русия 
заявяват, че са готови да за-
стрелят онези, заради които 
животът е труден. При това 
броят на „снайперистите” 
съществено надвишава този 
на миролюбивите граждани.

В началото на юли тези ци-
фри бяха огласени и по цен-
тралната телевизия. Екс-
пертите в студиото стиг-
наха до мнение, което така 
или иначе чуваме всеки ден 
от устата на не един път-
ник в градския транспорт, 
а именно, че руското обще-
ство, вместо обещаното 
развитие, вече двайсет годи-
ни пребивава в състояние на 
стагнация, което означава 
бавен упадък. То е като зъбо-
бол – може да наболява някол-
ко месеца, а после изведнъж 
те праща за операция по ря-
зане на венеца.

Руските държавни мъже, 
дали дочули за това проуч-
ване, дали понеже нали са ни 
много умни, подхванаха при-
казки горе-долу в същата 
тема. Путин обвини някои 
институции от конструира-
ната от него „вертикала на 

властта” в невъзприемчи-
вост, а Медведев хукна да 
децентрализира държавното 
управление. Не бързайте да 
се радвате, другари. Анархи-
ческата децентрализация, на 
която бяха започнали да при-
гласят дори икономистите, 
е твърде сложна материя за 
днешния стопанин на Кре-
мъл. Под децентрализация 
той разбира преразпределе-
ние на чиновническите функ-
ции и евентуално премества-
не на част от бюрократите 
вън от Москва.

Накрая и двамата ръково-
дители осъдиха народното 
негодувание, похвалиха се с 
рокади тук-таме из власто-
вите етажи.

Дали с това отказаха 34-
те процента руснаци от же-
ланието им да стрелят по 
политици, администратори 
и бизнесмени? Не знам, а не 
мисля, че и вие сте сигурни.

Ясно е едно: двайсетте 
лета преобразования на ед-

нопартийната система (с 
дефицит на потребителски 
стоки и държавен централен 
план) в еднопартийна систе-
ма (с дефицит на пари и оли-
гархия) докараха основните 
жертви до блянове за пушки. 
Тези, които някога жънеха за 
изхранване на Родината, кои-
то ковяха купища железарии 
за славата на СССР (успеш-
но продавани от номенкла-
турчиците в развиващите 
се страни), а днес бачкат за 
увеличаването на капитала 
на директорски бордове под 
звуците на изтичащия на За-
пад нефт – тези хора мечта-
ят за стрелба. Само да не си 
помислите, че ми е жал за пе-
трола. Никак. Жал ми е за до-
ходите от продажбата му, 
които или отсядат в офшор-
ки, или се губят в касичката 
на утвърждавания от депу-
татите бюджет. Само си 
представете – няколкосто-
тин души регламентират 
средства, достатъчни за 

преживяването на сто мили-
она души…

Предстои ни нелек път, 
щом всеки трети сънува усе-
щането за приклад в рамото 
и се събужда с присвито ляво 
око, а пръстът му натиска 
илюзорен спусък. Значи най-
малкото е редно да конста-
тираме всеобща умора и озло-
беност. Как да я преодолеем? 
Хубав въпрос. Всички болести 
са от ядове.

Има два пътя и по всеки от 
тях народът ни вече е марши-
рувал. Единият е да си избере 
нови управници, да постави за 
разпоредители на бюджета 
други няколкостотин души. 
Другият е да си намери някой 
суров и единствен лидер. При 
последния избор пак ще жънем 
и ковем като луди, при това 
немалко от нас ще го правят 
зад бодливата тел на затвор-
ническите лагери.

Обаче има и трети път, 
който в историята не използ-
ван често. Същността му е 

проста, сигурно неведнъж е 
идвала на ум на същите тези 
34%. При него не се препоръч-
ва безредна стрелба, но горе-
що се съветва да се мисли с 
главата и да се държи гръбна-
кът изправен.

Само онова общество, кое-
то няма върховни вождове, а 
всяка личност е свободна и 
взаимодейства на дружески 
начала с околните, само то 
може да преодолее умората 
и тихото побесняване. С една 
дума това, което става днес 
в Минск, Беларус, когато хиля-
ди хора излизат веднъж сед-
мично на площада без знамена 
и лозунги, това може да спа-
си и нас, които сме в Русия. 
С тази разлика, че ние няма 
нито да скандираме, нито да 
мълчим. Ние трябва с тези съ-
брания на градските площади 
да заменим онези, заради кои-
то сме уморени, ядосани и ги 
виждаме в ролята на мишени. 
Само ни се струва, че управле-
нието на живота на един град 
или на цяла страна е нещо 
ужасно сложно. Просто досе-
га не сме опитвали да го вър-
шим. По-точно не дръзвахме 
да го сторим – поради страх, 
поради набиваните в нас на-
вици да бъдем покорни. •

Егор, руски анархокомунист, 
член на Асоциацията на 

движенията на анархистите
превод: Николай Теллалов

34% от жителите на русия заявяват, 

че са готови да застрелят онези, за-

ради които животът е труден.

ОЩе не са гИ заБранИлИ

Идат избори – и какво от това?
Избраният през 2002 прези-
дент Георги Първанов доспи-
ва втория си мандат. На 23 
октомври предстоят избори 
за нов държавен глава, заедно 
с тях ще се проведат избори 
за кметове.

Сегашните претенденти 
за президентския стол (по-
скоро миндер) са: Волен Си-
деров от „Атака”, Меглена 
Кунева от „инициативен ко-
митет”, Румен Христов от 
СДС/ДСБ, Атанас Семов от 
РЗС, Ивайло Калфин от БСП, 
Красимир Каракачанов от 
ВМРО, Алексей Петров от 
инициативен комитет. Още 
не се знае ГЕРБовият канди-
дат, спекулира се с името на 
магистралния Душко Добро-
душков, министъра на регио-
налното развитие и благоу-
стройството Росен Плевне-
лиев.

Но има ли значение кой 
от тях ще бъде президент? 
Има ли значение кой ще ста-
не кмет в нашето населено 
място? Има ли изобщо няка-
къв конструктивен смисъл 
от провеждането на избори?

Отговорът е простичък 
и един на всички тези въпро-
си – НЕ!

Първо, защото държава-
та е една машина с определе-
ни възможности, предназна-
чение и режим на функциони-

ране. Ако поставите маши-
нист в космически кораб, ра-
кетата ще си излети авто-
матично, а бордовият компю-
тър ще помогне на машини-
ста поне да се върне обратно 
на Земята, а може би дори ще 
изпълни що-годе задоволи-
телно задачите на мисията. 
Но дори да сложим Нийл Арм-
стронг в кабината на локо-
мотив, влакът няма да стиг-
не до Луната, а даже току-
виж се е запалил по пътя към 
Павликени… Няма значение 
кой ще управлява локомоти-
ва, дали дресирано шимпан-
зе, дали професор от универ-
ситет, движението е ограни-
чено от релсите и напускане-
то им се нарича катастрофа. 
Така и държавната машина 
се движи строго от пункт А 
към пункт Б по точно зададе-
на траектория. Държавата 
е апарат за защита на при-
вилегиите на имотните кла-
си, средство за удържане на 
народа в подчинение. В цели-
те ґ не влиза грижа за насе-
лението. Ако това се прави, 
то е само защото „влакът” 
се нуждае от обслужващ пер-
сонал на самата композиция, 
от работници по самия желе-
зен път, от куп други специа-
листи, но нито един от тях 
не решава накъде ще пътува 
влакът и с каква скорост.

Затова е наивно – да не 
кажа глупаво – да храним на-
дежди, че нещата ще се подо-
брят само заради смяната на 
машиниста, началника на вла-
ка и кондукторите.

Второ, илюзията, че сти-
га да изберем някой „свес-
тен”, и той ще реши вмес-
то нас всичките ни пробле-
ми (ще ни „оправи”) – си оста-
ва само илюзия. Свестните 
не се натискат да стават 
политици и държавници, за-
щото от една страна разби-
рат, че възможностите им 
дори на най-високия ръково-
ден пост са ограничени (вла-
кът не само няма да полети, 
той дори не може да напус-
не железопътната мрежа), а 
от друга свестните хора са 

преди всичко свободолюби-
ви. Свободният човек си дава 
сметка, че не е негова рабо-
та да прави нещата вместо 
другите, понеже и най-добри-
те според него решения ос-
тават добри за него, а ос-
таналите хора имат свои 
желания и мнения. Свободни-
ят човек знае, че проблеми-
те не се преодоляват с дик-
тат, със заповеди и наредби. 
Животът се ръководи в пол-
за на всички само от всички 
чрез сътрудничество и вза-
имно договаряне, директно, 
без привилегировани посре-
дници. Свободният човек не 
ще се съгласи да натрапва 
своите виждания как трябва 
да се случват нещата, защо-
то не желае друг да натрап-
ва своите на него. И най-мъд-
рият, ако е свестен и свобо-
ден, не притежава наглост-
та да смята, че знае и разби-
ра всичко. Точно обратното 
на всеки политик, на всеки 
държавник. Техните моти-
ви са прозрачни – да получат 
привилегията да решават 
как да живеем ние, без да ни 
питат. И да възнаграждават 
себе си за този „тежък упра-
вленски труд”. Тоест, преди 
всичко гонят своя лична из-
года, изгода за своята групи-
ровка, клан, партия, приятел-
ски и бизнес кръг.

Има една страна, Швейца-
рия, в която за администра-
тивна дейност се взимат 
символични заплати. Там бро-
ят на желаещите да се зани-
мават с държавна служба е в 
пъти по-малък от този в дру-
гите общества.

Затова няма никакво зна-
чение какви са личните ка-
чества на кандидатите за 
кметове, президенти, преми-
ери и други високи началства. 
Както и няма смисъл от това 
да сменяме машиниста на ло-
комотива, който няма да ви 
закара на по-добро място.

Каква е алтернативата? 
Известно е твърдението, че 
ако не били изборите, всеки 
път властта щяла да се взе-
ма чрез гражданска война. Не 
е лъжа. Но нека се запитаме: а 
какво е това нещо, което ни 
„дава” властта (държавата), 
без което не можем и от кое-
то се нуждаем като от въз-
дух?

Няма такова нещо. Държа-
вата нищо не дава на народа, 
само взема от него. Но за да 
прикрие този очевиден факт, 
разиграва театрото „избо-
ри” – за да ни излъже, че от 
нас нещо зависи. Не, не зави-
си, не и в тази игра, не и по 
тези правила. •

(продължението следва)
Шаркан
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Социология на „социализма“
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VII. растяЩата 
ПрОПаст МеЖдУ 
„дрУЖесКИте” КласИ 
се заПълва с… 
трУПОве

Макар че разпределението на 
националния доход и заплати-
те на висшите партийни са-
новници, министри, генерали, 
дипломати и т. н. не фигури-
рат в щатните таблици и са 
държавна тайна, изследова-
телят на класовата струк-
тура на това общество може 
да я реставрира по откъслеч-
ните данни от пресата, ли-
тературата и живота. По-до-
лу съобщаваме някои сведения 
и данни за динамичното раз-
витие на „новата” експлоата-
торска класа и за неизменно-
то увеличаване на нейните 
доходи от първата година на 
държавния преврат на 25 ок-
томври 1917 г. досега.

В началото, когато държав-
нокапиталистическата класа 
се е консолидирала в борба с 
всички останали класи и пар-
тии, 5 години след револю-
цията, по мнението на един 
безспорно авторитетен сви-
детел, какъвто е Улянов: ”Въ-
преки цялата си архиреволю-
ционност, болшевиките съх-
раниха напълно бюрократич-
ния апарат на самодържавие-

то от 1 300 000 души, като 
само са го разкрасили с „кому-
нистически” етикети, запаз-
вайки цялата му уродливост, 
и са прибавили нови 200 000 
паразита”. (Цитатите са взе-
ти от последните „лебедови” 
статии на Ленин: „Как да ре-
организираме Рабкрин?” и „По-
добре по-малко, но по-добре”).

Още през 1918 г., в без-
бройните си подготвителни 
записки към статията „По-
редни задачи на съветската 
власт” въпросният Ленин е по-
искал да се повишат заплати-
те на ”буржоазните учени и 
специалисти 4, 8 или 16 пъти 
в сравнение с тези на сред-
ния работник (6000 рубли го-
дишно)”. Срещу недоволство-
то на работниците той е дал 
обяснения за тази ”непопуляр-
на мярка”, акцентирайки вър-
ху нейния временен характер: 
„една година, дори шест месе-
ца”. След известно време на-
горе започват да подскачат 
и заплатите на нашите „здра-
ви, партийни другари”, после 
на военните „спецове”, на че-
кистите и т. н. Частични дан-
ни се намират в отчетните 
доклади и речите на блестя-
щия ученик на Улянов – Йосиф 
Джугашвили-Сталин, както 
и в Съчиненията на партий-
ната опозиция, оглавявана в 
различни моменти от Троцки, 
Каменев, Зиновиев, Бухарин 

и други последователно и ре-
довно „оземлявани” в послед-
ствие „съратници”. От тога-
ва този процес не е спирал.

През 1961 г. например, по 
данни от статистическите 
годишници, чрез сложни из-
числения и сравнения може-
ше да се установи, че бюро-
крацията с армията и поли-
цията са наброявали вече 21 
милиона. (Скулпторът Эрнст 
Неизвестни пишеше, че само 
от идеолозите и агитпропа 
на СССР може „да се отгруха” 
една средна европейска стра-
на!) При запазване на тези 
безпрецедентни темпове на 
„растеж”, съветските социо-
лози твърдяха в броевете на 
списание „Проблеми на мира 
и социализма”, че към 1980 г. 
цялото активно население 
на „страната на строящия 
се комунизъм” няма да стиг-
не за извършване на подобна 
народополезна дейност! Пак 
по същото време, 40 години 
след тъжните ленински кон-
статации, тогавашният кла-
сик на марксизма, верен лени-
нец и вожд на „съветските на-
роди” Н. С. Хрушчов, скромно 
призна, че апаратът на Ми-
нистерство на земеделието 
по нищо не се различавал от… 
стария царски апарат.

По сведения от 1970 г. в 
книгата на дисидентства-
щия реформатор на държав-

ния капитализъм Рой Медве-
дев „За социалистическата 
демокрация” пишеше: ”не е 
тайна, че разликата между за-
платите на низшите чиновни-
ци и висшите началства в раз-
личните учреждения, в зависи-
мост от ранга им, се опреде-
ля с пропорции от 1:10, 1:50, 
1:100”, без да се включват в 
сумата безбройните съвмес-
тителства, добавки, приви-
легии, разходи по прислугата, 
секретарките, шофьорите, 
представителните разходи 
и т. н., и т. н., които идват 
от безотчетните фондове 
и „безплатни обслужвания”. 
За да създаде известна бегла 
представа за „сладкия живот 
на пролетарските” вождове, 
Рой Медведев привежда раз-
каза на пожелал да запази ано-
нимност „културен деец”. На 

прием у едного от заместни-
ците на министър-председа-
теля Косигин, по време на обе-
да, към всеки от многобройни-
те гости „дейци на изкуство-
то и културата” бил прикре-
пен отделен келнер – нещо, 
което едва ли са си позволява-
ли самодръжците на Русия.

На другия полюс е мизерия-
та. Ако бъдат сравнени над-
ниците на двадесетина кате-
гории работници и цените на 
няколко десетки артикула от 
първа необходимост за пред-
военния месец юли на 1914 г., 
които се намират в приложе-
нията към книгата на Джон 
Рийд „Десет дни, които раз-
търсиха света”, с днешните 
(1973 г. – бел. ред.) надници и 
цени в „Съветска” Русия, все-
ки познаващ елементарни-
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31 години от полските стачки от август 1980 г.
съвети на един революционер към полските работници (Полша пред своята Кървава неделя)
(Париж, 15 ноември 1980 г.) 
Повече от четири месеца пол-
ската работническа револю-
ция трасира път сред ада на 
диктатурата и чистилище-
то на реформизма и опортю-
низма. Стечението на реди-
ца вътрешни и международ-
ни фактори принуди полските 
власти да изберат против ре-
волюцията тактика, анало-
гична на следваната от пор-
тугалската буржоазия в заду-
шаването на спонтанното 
революционно раздвижване 
на масите след сгромолясва-
нето на Салазаровата дикта-
тура. Избирайки не картечни-
ците и пряката кавалерийска 
атака на специалните поли-
цейски части (за които каз-
ват, че са се изплашили от 
размаха на стачното движе-
ние през юли-август-септем-
ври, поради което се отказа-
ли да изпълнят ролята на па-
лачи), политбюро на т. нар. 
ПОРП преследва днес същи-
те цели както в 1956, 1970 и 
1976 години: унищожение или 
опитомяване на работниче-
ското движение и съхранение 
на държавния капитализъм, на 
режима на диктатура и при-
вилегии. Само средствата са 
променени. Този път, наред 
със заплахите с репресии и 
окупация, се водят „прегово-

ри”, придружени от безконеч-
ни спорове по третостепен-
ни въпроси, юридически про-
цедури и усуквания. Властта 
е щедра в обещанията си. Тя 
се пазари и прави опити да 
корумпира активистите на 
движението, да го инфилтри-
ра с партийни агитатори и 
агенти на тайната полиция, 
да концентрира атаките си 
срещу най-радикалните еле-
менти, за да бъдат те изоли-
рани, след което ще последва 
безшумна полицейска разпра-
ва. Инсинуации, клевети, шан-
таж, деление на стачниците 
на „добри”, „честни”, „разумни”, 
„истински патриоти”, гото-
ви да сътрудничат с власти-
те в трудните за „социалис-
тическото отечество” мо-
менти, и на „тъмни авантю-
ристи”, врагове на несъщест-
вуващия социализъм, „агенти 
на чужди сили”. Това са само 
част от оръжията, с които 
властта цели да предизви-
ка изтощаването, умората и 
прогниването на работниче-
ското движение, а след това и 
погребението му. Въпреки не-
бивалата дълбочина на рево-
люционната криза на полско-
то общество, която ражда и 
засилва спонтанното движе-
ние на работническата класа, 
опасността от победа на но-

вата тактика на ПОРП е на-
лице. Историята изобилства 
с примери за подобен развой 
и изход от революционните 
кризи. Те превишават много-
кратно броя на успелите ре-
волюции.

И опасността идва не тол-
кова от виртуозността на 
тази тактика от партията, 
за която тези маниери също 
са новост, колкото от греш-
ките, колебливостта, ком-
промисите, илюзорните на-
дежди и доверчивостта спря-
мо „свои” и чужди, които се 
проявяват вече в течение на 
четирите месеца на класова 
борба и революционна криза 
от едно движение и неговите 
деятели.

Вярно е че безгрешни са 
само тези, които не вършат 
нищо! Знаем, че не е лесно да 
се води борба срещу диктату-
рата, когато целият официа-
лен свят – от Кремъл до Бе-
лия дом, Ватикана, Бон, Париж 
и Лондон (дори „дисидентите” 
от Белград и Букурещ и екс-
културреволюционерите от 

Пекин) са за опитомяването 
и задушаването на движение-
то. Техният класов инстинкт 
не ги лъже. Те знаят много до-
бре кой е истинският им враг 
и страхът от него приглуша-
ва всичките националистиче-
ски и интернационалистиче-
ски противоречия и сметки 
между силните на деня.

Вярно е, че в такива усло-
вия е адски трудно да се бо-
риш, но още по-вярно е, че не 
трябва да се губи нито мину-
та ценно време!

Трябва да бъдем наясно. Как-
то всичките останали велики 
сили на днешния свят, Църква-
та не иска промяна нито на 
интернационалното, нито на 
социалното статукво. Както 
всички други компоненти на 
днешната Метернихова поли-
тика на Кисинджър-Зоненфелд 
и марксическите склеротици 
от Кремъл с техните Хелзинк-
ски, Мадридски и Виенски кон-
греси, Църквата иска светът 
– „най-добрият от всички въз-
можни светове” – да остане 
такъв какъвто е, изтръгвай-
ки от него възможния макси-
мум от привилегии и сигур-
ност.

За католическата йерархия 
борбата на полската работ-
ническа класа е само инстру-
мент за изтръгването на къ-

сове власт и богатства от 
полската диктатура. Цената, 
която тя ще заплати на Кеса-
ря, за да получи „божието”, ще 
бъде колаборантството с 
властта и предателството 
спрямо работниците!

В Испания по време на граж-
данската война (1936 – 1939) 
кюретата стреляха с картеч-
ници срещу въстаналия проле-
тариат. Полските епископи 
нямат нито традициите на 
„Светата” инквизиция, нито 
войнствеността на испан-
ските йезуити. Затова тях-
ната тактика ще бъде по-
близка до тази на Юда – те 
ще предадат народа с целув-
ка!

Част от сегашното ръко-
водство на полските синди-
кати „Солидарност”, следвай-
ки съветите на католическа-
та йерархия, върши престъп-
ление срещу работническата 
класа. Разигравайки фарс на 
едночасови или 15-минутни 
„стачки” и комедиите на пар-
ламентарни дуели с палачите, 
приемайки всеки път предло-
жените от тях компромиси, 
това ръководство внася в ра-
ботническата среда елемен-
ти на умора, колебание и не-
решителност. Тази тактика 
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Социология на „социализма“
ИН т ер Н А Ц ИоН А Л Ното  И  с оЦ И А Л Но  с тАт У К во  Н А  „ Нр б”  И  И зХоД ът  от  НеГо

те аритметични действия, 
може да установи самосто-
ятелно, че след близо шест 
десетилетия „социализъм” ру-
ските пролетарии са станали 
абсолютно по-бедни от дядо-
вците си в Романовата импе-
рия. Според данни в статия-
та „Никакого кризиса комуни-
зма нет” на съветския иконо-
мист – унгарецът от кабине-
та на Бела Кун – Евгени Вар-
га, поместена в броевете на 
списание „Комунист” от 1957 
г., те живеят върху по-малко 
квадратни метри жилищна 
площ в градовете в сравнение 
с квадратурата, с която са 
разполагали през 1913 г. (Зем-
лянките и колибите, които 
пътниците могат да видят и 
днес от прозорците на влако-
вете, не са включени в офици-
алната статистика.)

VIII. КрИвата на Кла-
сОвата стрУКтУра на 
„сОцИалИстИЧесКО-
тО” ОБЩествО

В статия на съветски иконо-
мисти, публикувана в юлска-
та книжка от 1962 г. на спи-
сание „Вопросы экономики”, се 
отбелязва, че кривите на раз-
пределение на „националните” 
доходи между различните со-
циални категории в СССР и 

САЩ имат еднакви по форма 
графики. В анализите на ста-
тистическите данни те са 
използвали един и същи мате-
матически апарат и са дока-
зали, че класовата структу-
ра на двете свръхсили е ед-
наква. Единственото оправ-
дание на този чудовищен со-
циален факт „съветските 
учени” намират в бръщолеве-
нето, че отечествените па-
разити и сибарити произли-
зали от народа, принадлежали 
му и всяка вечер си лягали с... 
мисълта за него.

Въпросът за класовата 
структура и социалното не-
равенство между пролетари-
ата и „новата класа” и техни-
те взаимоотношения и борби 
е кардинален въпрос на насто-
ящето и бъдещето на „социа-
лизма”. Той чака своите сери-
озни изследователи и никой 
истински учен няма право да 
го отлага за времето, кога-
то днешната господстваща 
класа от експлоататори ще 
бъде заставена да даде от-
чет за това колко е струвала 
на обществото. Километрич-
ната сметка трябва да се 
подготви още днес, като не 
се пропуска нито едно перо – 
от неравенството в доходи-
те и консумацията до това в 
разпределението и потребле-
нието на информацията. За-
щото в последната четвърт 

на ХХ век информационният 
глад става не по-малко стра-
шен от физическия за настоя-
щето и бъдещето на народи-
те!

Усмирителната ризница на 
това антагонистично обще-
ство е военнополицейската 
диктатура на държавнокапи-
талистическата класа над 
пролетариата. Приказката 
от хиляда и една нощ за „от-
мирането на държавата” вече 
не се разказва от Шехерезади-
те по диамат и истмат. Ог-
ромният октопод на държава-
та е обхванал в пипалата си 
целия обществен организъм. 
Той разполага с всички сред-
ства за масово въздействие, 
с цялата икономика и в до-
бавка с най-мощната репре-
сивна машина в света: три-
милионна тайна и явна поли-
ция, четиримилионна армия, 
съдилища, затвори и концла-
гери. Мащабите на задушава-
не, смазване и унищожение на 
недоволните и бунтовници-
те са непознати в световна-
та история. Десетилетия на-
ред ръстът на „съветските” 
народи остана непроменен, 
въпреки тримилионния им го-
дишен прираст! По данни на 
статистическия годишник за 
1969 г. жените в СССР са с 27 
милиона повече! На фронто-
вете на така нар. отечестве-
на война са загинали седем 

милиона войници, сред мир-
ното население жертвите са 
по равно за двата пола. Липс-
ват двадесет милиона мъже, 
макар, че в „съветските” кон-
цлагери и затвори са загивали 
и жени! Такъв е балансът от 
„конструктивната дейност 
на народната държава”! През 
десетилетията на своето 
кърваво съществувание тя 
създаде още една класа, чий-
то прототип може да бъде 
открит в древния Египет или 

в робовладелския Рим. Това е 
многомилионната класа на 
робите – концлагеристи, ка-
торжници и заточеници, с чи-
ято история, същност и тра-
гична съдба все още никой от 
благовъзпитаните и многоу-
чени историци, икономисти и 
социолози на нашия „хуманен” 
век не се е заел! •

(следва)
Г. Константинов

юли-август 1973 г.
Бежански лагер Падричано

» » » продължава от страница 6

... и в града на Сталин.  

Битпазар във Волгоград (бивш Сталинград) през 1967 г.  

Снимка: Томас Поулсен

ревОлЮцИОнна ИстОрИя

31 години от полските стачки от август 1980 г.
съвети на един революционер към полските работници (Полша пред своята Кървава неделя)

може да доведе само до пов-
торение на Кървавата неделя 
в Петербург от 1905 година, 
до поражение и разложение за 
още няколко години, особено 
ако масите позволят да бъ-
дат поведени с голи ръце на 
кръстни шествия срещу по-
лицейските участъци, казар-
мите и партийните домове 
от полските внуци на руския 
поп Гапон! На тези „ръководи-
тели” ще напомним съдбата 
на попа – той биде обесен! За 
такива престъпления възмез-
дието не отминава!

Тогава, какво да се прави? С 
какво да се започне?

С унищожаване на всякак-
ви колебания, с очистване на 
ключовите позиции, на стач-
ните комитети, на нацио-
налната синдикална комисия 
на „Солидарност” от всички 
онези, които избират пътя 
на класовото сътрудничест-
во с диктатурата и стояща-
та зад нея „съветска” милита-
ристична машина. Радикално 
скъсване, на всяка цена! 

Въпросът за задоволяване 
на икономическите искания на 
масите в обстановка на кри-
за, не може да бъде решен, без 
да се посегне на привилегиите 
на държавно-капиталистиче-

ската класа, на издръжката на 
огромния военнополицейски 
апарат и на колониалната екс-
плоатация от страна на русия 
империализъм! Затова, като 
първа стъпка – издигане на 
искания за премахване на вся-
какви привилегии, изравнява-
не на всички заплати, работ-
нически контрол над бюрокра-
тичните щатове във всяко 
предприятие, институт, уч-
реждение и върху разпределе-
нието на бюджетите на всич-
ки нива; ревизия на всички до-
говори с другите страни и на 
първо място със СССР, сключ-
ване на нови на базата на ра-
венство между партньорите 
и пълна гласност на клаузите 
на тези договори с общест-
вен контрол над изпълнение-
то им.

Поставянето на тези ис-
кания, ако те не трябва да ос-
танат само паметник на фра-
зьорството, трябва да бъде 
осъществено открито, легал-
но с консолидиране на револю-
ционната синдикална органи-
зация във всяко предприятие, 
село, учебно заведение, инсти-
тут или социална служба и не-
легално – с инфилтрирането 
на армията и създаване във 
всяка нейна единица, както 
и във всяка фабрика и завод, 
мина, университет, село или 

квартал на бойни ядра на съ-
противата.

Особено внимание трябва 
да се обърне на разработва-
нето на системата за конспи-
ративни връзки между тези 
ядра, на тяхната тактика и 
стратегия, както и на нераз-
ривния им контакт с всички 
труженици и с живия живот.

Сред немаловажните „де-
тайли” във всеобщата подго-
товка на победата стои раз-
работването на планове за 
действия, както и на списъци 
с мишените на революционни-
те удари: полицейски участъ-
ци, казарми, партийни домове, 
без да се забравят адресите 
на частните жилища на пар-
тийните, военни и полицей-
ски началства от всички нива. 
Доносниците и колаборацио-
нистите също не трябва да 
се отминават. Пипалата на 
предателството трябва да 
бъдат отсечени без церемо-
нии и сантименталности!

Ние сме против зрелищния 
терор на групички от отча-
яни полуинтелигенти, които 
днес ще запалят един мага-
зин, за да изразят моралното 
си възмущение срещу „обще-
ството на консуматорите”, 
утре ще отвлекат някой пре-
зидент в оставка, а в други 
ден ще се разкаят или самоу-

бият в затворническата си 
килия, за да протестират сре-
щу нечовечността на класо-
вия враг… Нашата цел тряб-
ва да бъде друга – генерали-
зиране на терора! Всеобщ 
терор срещу цялата маши-
нария на държавата! Терор 
системен, планиран, масов и 
безпощаден, отиващ зад по-
следния предел на съзнание-
то на маркс-ленинските лум-
пени. Всеки работник или ра-
ботничка, в случай на влиза-
не в действие на репресивни-
те сили на диктатурата или 
на интервенция на мерцене-
рите от Варшавския пакт 
по покана на полските Када-
ровци и Хусаковци, трябва да 
се превърне в терорист! 

Едно такова генерализира-
не на терора в утрешния ден 
обаче предполага още от сега, 
без да се губи нито секунда 
ценно време, системна, по-
стоянна и планомерна органи-
зационна, техническа и психо-
логическа подготовка. И най-
важното и на всяка цена оръ-
жие, оръжие и още веднъж 
оръжие! Да се търси и взема 
отвсякъде: от разхождащите 
се на улицата въоръжени поли-
цаи, от препълнените с него 
складове на армиите – „свои” 
или „братски”. Да не се оста-
вя без внимание складираният 

в разните кариери и мини ди-
намит! В работа ще влязат и 
бензиновите резервоари с бу-
тилките сярна киселина. В съ-
отношение 4:1, ако базуките 
са недостатъчни, с тях може 
да се приготви кърваво-огнен 
коктейл за „банкета” на незва-
ните традиционни и много-
кратни освободители на Пол-
ша.

В боравенето с оръжието 
и взривовете, ефикасността 
предполага системни трени-
ровки и обучения. Трябва да се 
създадат истински нелегал-
ни школи за модерна граждан-
ска война! И тогава, ако гос-
подарите, чужди и свои, не ка-
питулират пред волята на въ-
оръжения народ да бъде свобо-
ден, нека се сърдят на себе си!

Тогава, във великия ден на 
гнева, разрушението и из-
кореняването на „хубавия 
свят” на властта и експлоа-
тацията ще бъдат радикал-
ни и безвъзвратни! Тогава 
никой не ще може да победи 
Великата Полска Революция! 
Тогава тя ще прехвърли те-
лените мрежи по границите, 
ставайки Пиемонт на Све-
товната Социална Револю-
ция, която целият днешен 
свят носи в утробата си! •

Георги Константинов
(със съкращения)
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Уроците на гражданската война
„ А Н А р Х И с т И Ч е с К А  Д И К т А т У р А ”  и л и  К о Л А б о р А Ц И я  И  Д е М о К р А Ц И я

Дадохме вече примери за на-
чина, по който политиците 
си послужиха с тази най-еле-
ментарна грешка на револю-
ционната тактика (оставя-
нето на испанското злато в 
ръцете на правителството), 
за да ни попречат да му отне-
мем властта. Още много дру-
ги ще се разкрият в течение 
на настоящото критично из-
следване.

В края на юли 1936 г. пре-
вратът на генералите беше 
потушен в половин Испания, 
но другаде армиите на Фран-
ко се наложиха с терор и ма-
сови екзекуции и се готвеха 
за настъпление срещу друга-
та половина от полуострова. 
Успехът на социалната рево-
люция следователно зависе-
ше от възможностите да се 
защити неокупираната от 
франкистките сили терито-
рия и след това да се предпри-
еме контранастъпление сре-
щу окупираните от фашисти-
те региони. Как да се органи-
зира тази битка в най-добри 
условия беше въпрос от най-
голяма важност за ръководи-
телите на Се Не Те и ФАИ и 
каквато и да е критиката на 
решенията, които те взеха, 
не можем да се съмняваме в 

добрите им намерения, кога-
то мислеха, че направените 
отстъпки биха осигурили по-
бедата над Франко.

Първият проблем, с кой-
то се наложи да се сблъскат, 

беше, че въоръжената борба 
не можеше да се води само 
от Се Не Те и ФАИ. Определе-
но мнозинството работници 
на У Хе Те и няколко политиче-
ски партии, които взеха учас-

тие в уличните боеве, бяха 
също решени да унищожат 
армиите на Франко. Очевид-
но съществуваше обща база 
между Се Не Те, ФАИ и тези 
организации относно всичко, 

което засягаше борбата сре-
щу разбунтувалите се гене-
рали. Също така беше очевид-
но обаче, че методите и при-
чините за участието им бяха 
различни. Целите на полити-
ческите партии да унищо-
жат Франко бяха първо да му 
попречат да установи своята 
диктатура над страната (и в 
това отношение анархисти-
те не можеха да не бъдат съ-
гласни); но след победата тях-
ната главна цел беше да съз-
дадат правителство, чиято 
природа щеше да зависи от 
политическите нагласи на по-
бедилата партия или партии: 
от федерализма, който изпо-
вядваха някои от тях, до абсо-
лютната диктатура на ста-
линистите.

В една реч, произнесена на 
3 януари 1937 г., Федерика 
Монсени, видна анархистка 
и министър на здравеопазва-
нето по това време в прави-
телството в Мадрид, гово-
реше за „един проблем, който 
изглеждаше лесен, сравнен с 
войната. Наистина войната – 
обща кауза срещу един общ 
враг – направи възможно съз-
даването и поддържането на 
единството на всички анти-
фашистки сили: републикан-
ци, социалисти, комунисти и 
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Анархисти във властта: Федерика Монсени и Гарсия Оливер (двамата в средата) в кабинета на Ларго Кабайеро

ревОлЮцИОнна теОрИя

Друг възглед за анархокомунизма
VIII. ОтБрана на 
страната И заЩИта на 
вътреШнИя ред

36) На мястото на ликвидира-
ните армия и полиция с тях-
ната йерархия, командване, 
чинове, медали, казарми, учас-
тъци, заплати, секретност и 
власт над трудещите се, ние 
сме за създаването на общо-
народна въоръжена органи-
зация. Тя ще има своите гру-
пи във всяко предприятие и 
служба, и колони – във всеки 
квартал и комуна. В тях ще 
участват доброволно всички 
пълнолетни мъже и жени, же-
лаещи да поемат функциите 
по отбраната на страната 
и защитата на обществения 
ред в населените им места.

Членовете на тази общо-
народна въоръжена организа-
ция в мирно време ще участ-
ват в нея, без да се откъсват 
от производството и няма 
да получават допълнителни 
възнаграждения. Участието 
в нея е резултат от добро-
волно поетото задължение 
към защитата на свободата 
и правата на всички труже-
ници.

Тук, както и във всички 
други обществени организа-
ции, се открива широко поле 
за хората, у които общест-
веният инстинкт, взаимопо-

мощта и волята да служат 
доброволно и безвъзмездно 
на обществото, са се пробу-
дили от революцията.

Защото единственото 
сериозно доказателство за 
безкористността на револю-
ционера и обществения деец 
е отказът от възнагражде-
ние за времето, което той 
посвещава за решаване на со-
циалните проблеми. Всичко 
останало е професионализъм 
и кариеризъм, който не е по-
чистоплътен от този на все-
възможните държавни мъже 
и държанки, дипломати, воен-
ни, банкери или бизнесмени и 
техните преторианци.

37) След установяване на 
връзката между характера 
на труда и съответния род 
оръжие, докато съществува 
разделението на труда, бой-
ните единици на въоръжена-
та организация ще се изграж-
дат в зависимост от профе-
сиите и ангажираността в 
производството и услугите. 
Например, естествено би 
било работещите в граждан-
ската авиация да образуват 
военновъздушните сили на 
федерацията, тези от път-
ническия и търговски флот – 
военноморските сили, тру-
жениците от транспорта – 
моторизираните съедине-
ния, от машинния парк в сел-
ското стопанство – танко-
вите части и т. н.

Между другото, и в тази 
област компютрите, робо-
тите и автоматите навли-
зат масово.

38) Всяка бойна единица из-
бира свой съвет (на мястото 
на днешния назначаван и пла-
щан команден състав). За чле-
новете на съвета са валидни 
същите принципи на избор-
ност, отзоваемост, сменя-
емост, императивни манда-
ти и постоянен контрол от 
общите събрания на военни-
те съединения, които очер-
тават рамките на дейност-
та, правата и задълженията 
на членовете на съветите в 
бойните, стопанските или 
териториалните единици в 
анархокомунистическото об-
щество.

39) Обучението по воен-
но дело или криминалисти-
ка (които ще бъдат необхо-
дими дотогава, докогато на-
шата революция не преобра-
зи радикално днешния свят, в 
който всички големи и бито-
ви въпроси се решават в по-
следна сметка manu militari – 
с насилие и оръжие) ще се из-
вършва в горните класове 
на средните учебни заведе-
ния и в университетите при 
ликвидиране на целия днешен 
казармен идиотизъм, дреси-
ровка, командване и унижа-
ващо достойнството на чо-
века подчинение. Това обуче-
ние ще бъде осъществявано 

от квалифицирани препода-
ватели по стратегия, так-
тика, боравене с оръжията и 
електронен контрол, трени-
ровки и маневри. Те ще имат 
същите права и задължения, 
като тези на другите учите-
ли и професори в останалите 
учебни заведения.

40) Въпросите, свързани 
със снабдяването с оръжия и 
муниции, с обучението и от-
късването от производство-
то и услугите (с оглед учас-
тието в маневри) чак до про-
блемите на войната и мира, 
са от компетентността на 
общите събрания на комуни-
те, респективно на конгреси-
те на федерацията.

На решенията и заповеди-
те за „свикване под знаме-
ната”, вземани в обвитите 
в тайна канцеларии, концеп-
ции и мнения на политически-
те „елити” и генералитета и 
изпращането под страх от 
смъртно наказание на мили-
они труженици в братоубий-
ствени касапници за защита 
на класовите интереси на 
„собствените” ни потисни-
ци и експлоататори, ние про-
тивопоставяме революцион-
ната съзнателност, добро-
волната жертвоготовност 
в името на свободата и хля-
ба на беззащитните и на ин-
тернационалното братство 
с всички потискани, унижава-
ни и ограбвани парии в света.

41) От комуналните поде-
ления на общонародната въ-
оръжена организация, чрез 
дежурства и в зависимост 
от нуждите на кварталите 
и стопанските единици в да-
дена комуна ще се излъчва и 
броят на гражданите, необ-
ходими за охрана на общест-
вения ред.

На общите събрания, съо-
бразно конкретната крими-
ногенна обстановка, ще се 
определя колко и какви спе-
циалисти-криминалисти са 
необходими. Правата на по-
следните няма да надхвър-
лят тези на един днешен екс-
перт-счетоводител, тоест 
те ще бъдат специалисти в 
своята работа, като всич-
ки останали, занимаващи се 
с разследване и откриване 
на причините и конкретни-
те нарушения на нормите 
на съжителство и общуване 
в едно общество, създадено 
от въоръжения народ в про-
цеса на революцията.

42) По същия начин, на об-
щите събрания ще бъдат 
предадени и функциите по оп-
ределяне на мерките срещу 
нарушителите на тези нор-
ми. Защото, заедно с държа-
вата, ние ще ликвидираме за-
коните и техните блюсти-
тели в лицето на днешната 
полиция, следствие, прокура-
тура и съд. На мястото на 
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Уроците на гражданската война
„ А Н А р Х И с т И Ч е с К А  Д И К т А т У р А ”  и л и  К о Л А б о р А Ц И я  И  Д е М о К р А Ц И я

анархисти. Представете си 
обаче панорамата на различ-
ните идеологически сили, кои-
то ще искат да се наложат в 
борба помежду си, когато вой-
ната свърши. Щом войната в 
Испания приключи, проблемът 
ще изскочи със същите харак-
теристики, както във Фран-
ция и Русия. Трябва да се при-
готвим отсега. Трябва да де-
кларираме своята гледна точ-
ка, за да знаят другите орга-
низации това, което ги очак-
ва. Трябва да търсим съгласие 
и контакти, които ще ни поз-
волят – с най-голяма свобода и 
с минимум икономически пла-
нове – да продължим по нашия 
път, чак докато достигнем 
целта си.”

Не смятаме, че Федерика 
Монсени беше искрена, когато 
декларира, че общата кауза – 
войната – направи възможно 
„създаването и поддържане-
то на антифашисткото един-
ство”. Имаше прекалено мно-
го доказателства за против-
ното. Във всеки случай това, 
което тя твърдеше по начин, 
който не поставяме под съм-
нение, беше неизбежната бор-
ба за власт между антифран-
кистките сили щом победата 
бъде спечелена. Този интерес 

към проблемите „след война-
та” беше изразен още по-ярко 
от друг министър анархист – 
Хуан Пейро. Според него ”рис-
кът за испанския народ да бъде 
подчинен на един фашистки 
режим ще бъде безкрайно по-
голям в края на войната, от-
колкото е сега в нейния реша-
ващ период”.

Следователно, за успеха 
на революцията, работници-
те трябваше да излязат от 
въоръжената борба по-сил-
ни, отколкото бяха, и тряб-
ваше да направят така, че 
политическите партии да 
излязат от нея по-слаби. От 
това следваше, че в течение 
на „войната” работническите 
организации би трябвало да 
засилят своя контрол над ико-
номиката; тоест, като произ-
водители на икономическото 
богатство, те трябваше да 
консолидират контрола върху 
средствата за производство 
и същевременно да си осигу-
рят контрол над въоръжена-
та борба, да бъдат както бой-
ци, така и производители във 
военната индустрия, за да не 
позволят правителствените 
институции да се засилят, а 
политиците да поемат кон-
трола над въоръжените сили.

Сътрудничеството на Се 
Не Те и ФАИ в правителство-

то, дотолкова, доколкото 
можем да съдим чрез свиде-
телствата, не доведе до ня-
какво подобрение на военно-
то положение. То обаче опре-
делено увеличи престижа на 
правителството и отслаби 
Се Не Те и ФАИ като револю-
ционни организации в очите 
на работниците. По този по-
вод позицията на Пейро не е 
без интерес. В една своя кни-
га „Проблеми и саблени удари”, 
която е трябвало да бъде пуб-
ликувана на 26 януари 1939 г. – 
денят, в който франкистите 
превзеха града, – и от която 
са се съхранили само два ек-
земпляра, той защитава мно-
гократно своята антиколабо-
рационистка теза:

„Тези, които смятат, че без 
участие в отговорностите 
на правителството Се Не Те 
би изгубила своите легитим-
ни позиции, се лъжат. Същин-
ската сила не се корени в са-
мата сила, а в моралния авто-
ритет, но моралният авто-
ритет на Се Не Те би бил не-
измеримо по-голям, ако тя съ-
трудничеше с благородство и 
себеотрицание, както винаги 
го е правила, без да желае или 
да приема министерски порт-
фейли. Се Не Те имаше доста-
тъчно престиж, за да не поз-
воли никой да ґ държи сметка 

за нейното поведение по вре-
ме на тези две военни годи-
ни”.

За да разберем какво има 
предвид Пейро, трябва да до-
бавим, че в разрез с тази ан-
тиколаборационистка пози-
ция по време на борбата про-
тив Франко, когато според 
собствените му думи, които 
цитирах, „опасността за ис-
панския народ да бъде подчи-
нен на един фашистки режим 
беше най-голяма”, той продъл-
жаваше да твърди, че след по-
бедата ще стане „необходи-
мо най-директно и безусловно 
сътрудничество в правител-
ството на Републиката.”

Антиколаборационизмът 
на Пейро тук разкрива истин-
ското си лице: не като принци-
пен въпрос, а като тактиче-
ски. За нас не е важно да кри-
тикуваме Пейро за неговия 
ревизионизъм, понеже той не 
искаше да скрие този факт, 
а в имплицитното приемане 
на неговата антиколабора-
ционистка тактика, според 
която борбата против фаши-
зма не би могла да бъде водена 
от Се Не Те и ФАИ… на всяка 
цена. Обратно, Конфедерация-
та трябваше да излезе от по-
бедата с възможно най-голям 
престиж, за да застане лице в 
лице с правителството след 

войната от позиция на сила-
та.

Разбира се, хипнотизира-
ни от лозунга „Ще пожертва-
ме всичко, освен победата”, 
поведението на ръководите-
лите на Се Не Те беше далеч 
от подобна цел. Според нас, 
те също грешаха, като ори-
ентираха пропагандата си 
по лозунга за „антифашистка 
война”, за да потвърдят, как-
то го направи Федерика Мон-
сени на събранието, за което 
вече споменахме, че ”борба-
та е толкова велика, че зара-
ди самия триумф над фашизма 
си струва да пожертваме жи-
вота си”. Системата, на коя-
то фашизмът е само едно от 
проявленията, определено е 
също толкова опасен враг за 
работниците революционери.

Последиците от възпри-
етата от ръководителите 
линия се оказаха едно едно-
странчиво „единство”, в кое-
то Се Не Те и ФАИ направиха 
всички отстъпки, от които 
спечелиха политическите пар-
тии. „Войната” вървеше от 
зле към по-зле и накрая, когато 
силите на правителството, 
контролирани виртуално от 
сталинистите, бяха доста-
тъчно силни, те обявиха вой-
на на социалната революция. •

(следва)
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Друг възглед за анархокомунизма
сегашните многостепенни 
съдилища с техните класови, 
корумпирани и платени бюро-
крати в разноцветни тоги, 
които защитават интереси-
те на властващите гангсте-
ри и експлоататори, соци-
алната революция ще създа-
де една-единствена инстан-
ция – трибуналите в трудо-
вите колективи, квартали-
те и комуните, в които, в за-
висимост от мащаба на още-
тяване на личността или ко-
лектива, въоръженият народ 
ще решава мерките спрямо 
извършилите нарушения, съ-
образно своето чувство за 
справедливост.

Като осъзнаваме, че нару-
шенията на закона (както и 
самият закон, който опреде-
ля санкциите) са резултат 
от патологията на класово-
то общество и са своеобраз-
на реакция на индивида сре-
щу организираната прес-
тъпност на властващите 
паразити, ние анархокомуни-
стите сме категорично про-
тив смъртното наказание и 
затворите. Разбира се, ние 
не изпадаме в утопизъм и за-
това не изключваме в първи-
те следреволюционни десе-
тилетия рецидиви в психика-
та, които могат да доведат 
до убийства, нарушения на 
права и интереси или кражби. 

Но ако убиецът е психопат, 
той трябва да бъде лекуван, 
ако такова е мнението на 
медиците. Що се отнася до 
кражбите, ние не сме тол-
кова големи почитатели на 
„принципа на свещената соб-
ственост” и затова не нами-
раме нито за хуманно, нито 
за целесъобразно унищожени-
ето на човека от палача или 
тъмничаря заради посегател-
ствата на дребните крадци 
срещу обществените блага. 
Може би другарският съвет, 
общественото порицание и 
контрол ще се окажат мно-
го по-ефикасни от днешната 
наказателна система, коя-
то не може или не желае да 
се справи с растящата прес-
тъпност. В по-тежките слу-
чаи на престъпления срещу 
личността или колектива, 
свободните хора от утреш-
ното свободно общество мо-
гат да отделят един сектор 
от страната или света, къ-
дето да изпращат извърши-
лите ги, като оставят нару-
шителите на правата и нор-
мите на общуване да органи-
зират живота и прехраната 
си по свой образ и подобие.

Разбира се, трудностите 
в революционния период и 
особено съпротивата на съ-
борените господари или акци-
ите на евентуалните бъде-
щи кандидати за власт и бо-
гатства могат до доведат в 

една гражданска война до су-
ровост и безпощадност при 
раздаването на справедли-
вост и възмездие от страна 
на въстаналия народ, но още 
от сега заявяваме, че глав-
ният виновник за евентуал-
ните кръвопролития ще си 
остане свалената от власт 
и експроприирана експлоа-
таторска класа на бившите 
банкери, капиталисти, мафи-
оти, висши бюрократи и са-
новници, стремящи се да въз-
становят своята разбита 
политическа и полицейска ор-
ганизация – държавата – и да 
си възвърнат „изгубения рай”.

Iх. релИгИИте, 
храМОвете, 
дУхОвенствОтО И 
ИМОтИте МУ

43) В миналото религията 
беше третият стълб на кла-
совите общества, наред със 
собствеността и държа-
вата. Днес тя няма силата 
дори на „четвъртата власт” 
(на медиите с техните „по-
пове”), но това не променя на-
шето отношение към всички 
религии, на първо място към 
подпомаганото от българ-
ската държава източно пра-
вославие и неговия клир.

Ние сме атеисти, но пре-
ди всичко сме привържени-
ци на свободата за всички, 
затова няма да възпрепят-

стваме верующите в тех-
ните проповеди и молит-
ви. Ние обаче сме врагове на 
властта, на йерархията, на 
собствеността, на неравен-
ството, привилегиите и па-
разитизма, затова в Социал-
ната революция ще експро-
приираме всички средства 
за господство, експлоата-
ция и влияние, с които раз-
полага духовенството, било 
на доминиращата и финан-
сирана от държавата рели-
гия, било на неофициалните 
вероизповедания и ще оста-
вим техните попове, ходжи, 
кюрета, пастори и равини 
да „представляват” бога и 
„осъществяват посредни-
чеството между него и па-
ството”, като се препита-
ват с подаянията на своите 
богомолци или с обществе-
нополезен труд. В замяна на 
това, колкото и идиотски, 
ретроградни и реакционни 
да ни изглеждат техните 
суеверия и ритуали, ще оси-
гурим равен достъп на рели-
гиозните хора до залите за 
провеждане на техните мо-
литви и на събиранията им, 
както и до средствата за 
масова информация, каквито 
права ще притежават всич-
ки други членове и групи в об-
ществото.

44) Българската право-
славна църква (БПЦ) с ней-
ния „Свети синод” – или как-

то я наричаше нашият Бо-
тев „тази византийска воня 
непорината” – винаги е била 
слугиня на държавата. Ней-
ният клир – владиците, вог-
лаве с патриката, е сбори-
ще от доносници на бившия 
диктаторски режим на бол-
шевишката номенклатура и 
съюзник на днешните му при-
емници. Освен като уши на 
властта сред своите миря-
ни, йерарсите и подчинени-
те им бяха и продължават да 
бъдат употребявани за въ-
трешна и външна консума-
ция. За допълнително оглупя-
ване, укротяване и оскотя-
ване на овчедушните енори-
аши. В недалечното минало, 
използвани като вътрешна 
и задгранична агентура на 
спецслужбите, днес те „све-
щенодействат” на всяко „на-
ционално” или локално меро-
приятие – от благословия-
та на „народното събрание” 
и молебените до маслосвета 
в някой холдинг или бакални-
ца. Те участват в различни 
рекламни и циркови ревюта, 
за да свидетелстват пред 
света за свободолюбието и 
толерантността на новата 
власт, като в замяна полу-
чават бюджетни средства 
за строителство на църкви 
и се домогват до часовете 
по „Закон божи”, за да бъркат 
„законно” в детските души. •

(следва)

» » » продължава от страница 8
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Насилие, авторитаризъм и антиавторитаризъм
Понякога чуваме да казват:

И Нестор Махно, и другите 
руски анархисти са били „ав-
торитарни”, когато са убива-
ли капиталисти, едри земевла-
делци и белогвардейци, когато 
са налагали социално-икономи-
чески промени на освободени-
те от тях територии. „Авто-
ритарни” сте и вие, „анархи-
стите”, когато пишете и зо-
вете към събаряне на капита-
лизма чрез насилие, каквото е 
едно въстание. Защото по съ-
щество авторитаризмът е 
точно това: налагане на воля-
та на част от обществото 
над цялото общество.

После ни цитират Енгелс: 
„Революцията е, без съмнение, 
възможно най-авторитарният 
акт, при който част от насе-
лението налага волята си над 
всички посредством пушки, 
щикове, оръдия, т. е. средства 
извънредно авторитарни.”

насилие и съпротива

Какво можем да отговорим? 
Преди всичко, в горните твър-
дения е налице подмяна на по-
нятия. Насилието не е рав-
нозначно на господство, са-
мовластие, авторитаризъм. 
Критиците на революцията 
смесват – съзнателно или 
не – напълно различни кате-
гории. Например, когато на-
падната жена се съпротивля-

ва на насилника, нима това е 
акт за налагане на нейната 
воля над неговата? Не, това 
е самозащита от нарушава-
не на нейната свобода. Кога-
то работникът отхвърля да 
се подчинява на експлоата-
тора, бил той държавен ди-
ректор (чиновник) или частен 
собственик (бизнесмен), кога-
то се противопоставя на оп-
итите на бившия господар да 
си върне „своето”, актът е съ-
щият както спасяване от из-
насилване. Приравняването на 
самозащитата на жертвата 
към упражненото насилие от 
страна на нападателя надали 
може да се приеме като нещо 
допустимо. Исторически, въ-
преки че реалната практика 
на махновското движение чес-
то е преминавала рамките на 
„законната самоотбрана”, да 
се постави знак на равенство 
между въстание на потисна-
тите и агресията на потис-
ниците е принципно погрешно 
заключение. Антиавторитар-
ните социалисти (анархисти-
те) обикновено не отричат 
възможността да използват 
насилие (макар че има и анар-
хопацифисти), но отричат 
господството на човек над чо-
века. През 1904-1907 анархоко-
мунистите от Белосток (при-
мер за едно от най-насилстве-
ните работнически движения 
в историята) унищожавали 

предприемачите в отговор на 
действията им, тъй като фа-
брикантите викали войска, на-
емали криминални елементи 
да нападат стачници или ма-
сово уволнявали колективите 
на цели предприятия, обричай-
ки на глад тях и семейства-
та им. Пред 1917-1918 селски-
те общини отнемали от по-
мешчиците земята и всичко 
награбено през вековете на 
робство. Много рядко обаче 
са бивали убивани онези по-
мешчици, които се държали с 
простолюдието достатъч-
но човешки. Напротив, исто-
рикът-марксист Н. Валенти-
нов отбелязва, че на бившите 
едри земевладелци се давала 
възможността да се включат 
в кооперацията при равни ус-
ловия и права с всички оста-
нали селяни. Неслучайно някои 
от тези бивши експлоатато-
ри са били екзекутирани от 
белогвардейските наказател-
ни части като „предатели”.

авторитаризмът и 
процесът на социалните 
промени

Социалната революция не 
бива да се свежда до упражня-
ване на насилие. По забележ-
ката на ултралевичаря Жил 
Дове, революцията не тол-
кова потиска, колкото раз-
стройва необратимо стария 

режим, формирайки нови об-
ществени отношения. Рево-
люцията не е само разрушите-
лен, но и съзидателен процес. 
Задачата на революцията се 
състои в това да задейства 
функционирането на неавто-
ритарни форми на управление 
на обществото. Обратно, ав-
торитарната практика в та-
кава ситуация изисква обосо-
бяване на едно малцинство, 
което поема ръководните за-
дачи, без да се съобразява с 
желанията на мнозинството. 
Именно така постъпват бол-
шевиките на Ленин, разтур-
вайки спонтанно възникнали-
те работнически съвети през 
1918 г. В доклад от 1919 г. бол-
шевикът Николай Подвойски, 
председател на Висшата во-
енна инспекция, признава:

„Работниците и селяните, 
взели непосредствено учас-
тие в Октомврийската рево-
люция, не разбраха нейното 
историческо значение и зато-
ва се опитаха да я използват 
за задоволяване на насъщните 
си нужди. Настроени радикал-
но, с анархосиндикалистки ук-
лон, масите нямаха размина-
вания с нас, докато вървеше 
разрушителният етап на ре-
волюцията. Но в периода на 
съзидание, те съвсем естест-
вено влязоха в противоречие с 
нашата (болшевишка) теория 
и практика”.

Надали можем да наречем 
положението, при което ня-
какво малцинство управля-
ва стопанските процеси и се 
разпорежда с резултата от 
труда на народа, другояче, ос-
вен експлоатация.

авторитаризъм, 
централизъм, 
експлоатация

Авторитарният „социали-
зъм” от Ленин до Мао Дзедун 
означава само едно: центра-
лизирано (командно) управле-
ние на икономиката, на во-
енната машина и цялата ин-
фраструктура. Всички ключо-
ви, а често и второстепенни 
решения се вземат от цен-
тралната върхушка на упра-
вляващата партия или дър-
жавата.

Авторитаризмът не е 
само психологическа нагласа 
и политическа тактика, но и 
водещ икономически (центра-
лизиран) принцип, в същност-
та си неотделим от експло-
атацията. Болшевизмът и 
родствените му идеологии 
носят в самия си гръбнак 
принципите на авторитари-
зма. Именно поради това не 
можем да имаме с тях общ 
път и общи цели. •

Михаил Магид
превод, редакция  

и съкращения – Шаркан

ИстОрИя на ревОлЮцИята

Анархотероризмът
Първообразът на благород-
ния крадец Арсен Люпен из-
лежава присъдата си, когато 
Франция е разтърсена от дру-
га знакова група – бандата 
на Боно, новаторска в много 
отношения. Но тук се налага 
малко предистория.

Средите на френските ин-
дивидуалисти по същото вре-
ме внезапно започват да раж-
дат интелектуалци вмес-
то атентатори и обирджии. 
Френският индивидуализъм 
и илегализъм след 1905 г. е 
преди всичко вестникът-шок 
„Анархия”. Покрай редакцията 
ґ се събира интересна група 
хора.

Основател на вестника е 
Албер Либертад. Изданието 
без колебания застава дори 
на страната на дявола, ако 
той се обявявал за анархист. 
Вестникът открито призо-
вава към грабежи и убийства 
на представители на власт-
та и имотните класи. Така в 
страната започва да се фор-
мира онова, което днес нари-
чаме анархическа субкулту-
ра. Самият главен редактор 
и неговите сътрудници не се 
ограничават само с призиви, 
а участват в улични схватки 
и акции срещу рентиери в пол-
за на наемателите, кражби 
на храни от складове, изгаря-
не на тефтери с вересии. За 
известно време тази такти-

ка се превръща в лице на дви-
жението. Позицията на иле-
галист става по-безопасна и 
дори забавна. Разбира се, ос-
таналите течения на анархи-
зма – синдикалистите и анар-
хокомунистите – не одобря-
ват действията на шумните 
си идейни роднини, но и не къ-
сат с тях.

В тази атмосфера на буен 
купон една вечер пристига 
Жул Боно. И купонът свършва.

Либертад почива през 
1908 г. след травмите, полу-
чени при поредната юмручно-
сопаджийска схватка. Смър-
тта му още повече радика-
лизира и без това неистовия 
вестник. Редколегията се обя-
вява за „пропаганда на дело”, 
което допада на един среден 
на ръст, трийсет и петгоди-
шен мъж с мустачки на кон-
те. Анархист става заради 
дъщеря си. Момичето умира 
от недохранване. Въпреки из-
тупаната външност и мод-
ните мустаци, Боно е сиро-
мах. Трагедията го отблъсква 
от профсъюзите и го насочва 
към радикалите от „Анархия”, 
които грабят и сеят смут 
само в статиите си, докато 
той вече има опит от някол-
ко обира. На всичкото отго-
ре той има все още екзотич-
ната професия автомобилен 
монтьор. Първата целенасо-
чена експроприация Боно из-

вършва с открадната кола, с 
което влиза в историята на 
криминалистиката като пио-
нер на автомобилните прес-
тъпления. Даже френската 
полиция още не е възприела 
тази модерна техника. Така 
ченгетата отначало преслед-
ват бандитите на Боно с ве-
лосипеди, докато той обявява 
същинска война срещу буржо-
азна Франция.

„Бандата на Боно” преми-
нава на пълно самоосигурява-
не – придвижва се с открад-
нати автомобили, живее за 
сметка на част от експро-
приираните средства, обира 
оръжейни магазини, разстрел-
ва полицаи, където ги срещ-
не. Убийството на втория 
по ранг полицейски чиновник 
в страната става големият 
удар на групата. Боно достой-
но отмъщава за дъщеря си, но 
не постига повече успехи. На-
стървената полиция откри-
ва едно от скривалищата на 
анархиста и обсажда къщата. 
Ожесточената престрелка 
продължава с часове. Накрая 
блюстителите на закона се 
отказват да го залавят жив и 
просто взривяват сградата. 
Скоро след това, за да унищо-
жат съратниците на Боно – 
Гарние и Вальµ, полицаите до-
карват дори военната арти-
лерия. Даже буржоазната пре-
са се подиграва с начина, по 

който властите довършват 
революционерите-единаци. А 
какво ще правите, когато бан-
дитите станат хиляди? – сар-
кастично питат журналисти-
те. Отговорите идват две 

години по-късно, когато избух-
ва Първата световна война.

Светът става друг. •
Шаркан

по материали от 
venta-dv.livejournal.com

Обирът на банковия клон на Сосиете Женерал, 1912 г.
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дИсКУсИОнна трИБУна

Ние сме история, но ние сме и бъдеще
I. тезата за 
„ОстарялОстта на 
анархИстИЧесКИя 
МОдел”

В дискусионната страница на 
юлския брой на СМ се появи ин-
тересна и в много отношения 
поучителна статия под загла-
вие ”Да оставим историята 
да си почине”. Тя е посветена 
на сериозни проблеми на тео-
рията и практиката на анар-
хизма, на неговата история, 
настояще и бъдеще. И да не са 
решени, важното е, че въпро-
сите са поставени, а както 
е известно, това често е по-
ловината от работата. Ста-
тията има само един недос-
татък: в нея, като в Гордиев 
възел, са вплетени в едно ис-
тини и неверни твърдения, но 
по-неприятното е, че тя по-
казва известно неразбиране 
на… анархизма. Нейният лай-
тмотив е, че анархистиче-
ският „модел” е безнадеждно 
остарял – той не е обновяван 
от времето между двете све-
товни войни; ние не можем да 
посочим или нямаме никаква 
алтернатива на настоящата 
социално-икономическа сис-
тема; не я познаваме и още 
по-малко можем да предложим 
„на хората” средства и мето-
ди за преодоляването ґ, по-
средством една програма на 
Социалната революция, орга-
низация, стратегия и такти-
ка за реализирането ґ; и най-

лошото – не си даваме смет-
ка за всичко това, заравяйки 
главите си в пясъците на ис-
торията.

Трябва да напомня на нашия 
приятел, че анархистическа-
та теория и практика не за-
почват с нас. Те имат 150-го-
дишна история, която не мо-
жем да „оставим да си почива”, 
защото миналото има значе-
ние не само за „вярата на хо-
рата в бъдещето”. Актуализа-
цията им, наред с проникване-
то в същността на днешно-
то общество и на епохата, 
в която живеем, предполага и 
отличното познаване на тази 
история, тъй като теорията 
на бъдещето се ражда от кри-
тичния анализ и революцион-
ната интерпретация на мина-
ли и настоящи събития, борби 
и поражения. Които не позна-
ват „читанките” и „азбуката” 
на анархизма, няма да могат 
да „напишат великия футурис-
тичен роман”.
...

V. КаКвО „ПредлагаМе 
на хОрата”?

Алтернативата, която анар-
хизмът предлага на потис-
каните, на ограбваните, на 
бедните, на онеправданите 
и унизени „низши класи”, то-
ест на 90 % от народа (и чо-
вечеството), е БОРБА. Ние им 
казваме: никой друг не може 
да реши вашите проблеми, 

никой няма да ви даде хляб, 
свобода и светлина, никой не 
може да ви изтръгне от скот-
ското състояние на вашия жи-
вот, освен вие самите. Ако не 
яхнете историята, тя ще ви 
влачи!

Това бе записано още в ста-
тутите на Първия Интерна-
ционал преди 150 години и аз 
мисля, че тази „алтернатива” 
не се нуждае от „актуализира-
не”, „обновяване” и „модернизи-
ране”.

Целта на борбата е реали-
зацията на АНАРХИЯТА, т. е. 
на самоуправлението или на 
пряката демокрация във всич-
ки сфери на обществения жи-
вот, при което народът ре-
шава сам своите проблеми и 
директно удовлетворява все-
странните си материални и 
духовни нужди, без посредни-
чеството на капитала, дър-
жавата и бога, без каквито 
и да са земни, подземни, не-
бесни, външни или „свои” сили, 
стоящи вън от неговата въ-
оръжена организация. Тази е 
„алтернативата”, която сме 
прокламирали и която можем 
„да предложим на хората”, по-
магайки им да я осъзнаят и 
осъществят.
…

VII. КаКвО да се 
ПравИ?

… Да убедим народа е въпрос 
на знание. Но ако той не иска 

да знае, ако не се интересу-
ва от собствената си съдба 
и проблеми и не търси реше-
нието им, ако продължава да 
се държи така, както го е пра-
вил 500 години по време на 
турското робство, 35 – при 
Тодор Живков и 22 вече през 
епохата на пазарната демо-
крация с нейните гангстери 
и мошеници и ако не е готов 
да се бори срещу тях, тогава 
никой, дори Иисус, Буда, Моха-
мед и Йехова, с пророците и 
пороците, събрани заедно, не 
могат да му помогнат.

***

Паралелно с придобиването 
на необходимата анархисти-
ческа култура и работата 
по консолидиране на револю-
ционната организация, мо-
жем и трябва да участваме 
във всякакви форми на съпро-
тива на „нисшите класи” – ко-
лективни, групови или индиви-
дуални – срещу „законно уста-
новения порядък”, като освен 
практическата и логистична 
помощ, ги запознаваме с про-
грамата на Социалната рево-
люция и нейните цели, посред-
ством индивидуални разгово-
ри, групови беседи, статии, 
брошури, книги и подходящи, 
лесно запомнящи се, изрази-
телни, лаконични и синтези-
рани лозунги, като:

За да бъдем „равнопоста-
вени” и свободни искаме:

• Равни възнаграждения за 
труда на всички;

• Участие на всеки в обще-
ственополезния труд;

• Ние сме народът, ние ще оп-
ределяме кой труд е необхо-
дим за обществото;

• Собствените си проблеми 
ще решаваме на общи съ-
брания без представители 
на властта, без началници и 
без посредници;

• Разбираеми за всеки, който 
няма специална и специфич-
на подготовка, тези и други 
подобни лозунги, бихме мог-
ли да разлепяме, като мал-
ки афишчета с ярки цвето-
ве, по стените на сградите 
или витрините на магазини-
те, по стъклата на прозор-
ците в метрото, в жп-ва-
гоните или в автобусите, 
по таблата в училищата и 
университетите, върху за-
водските стени или в аген-
циите за безработни.

Ако междувременно в „чуж-
бина” се появят умни, ориги-
нални и ефикасни новаторски 
идеи, методи и средства за 
борба, защо да не ги изпроб-
ваме? Трябва да използваме 
целия световен – минал и на-
стоящ – наш и чужд опит за 
пропаганда, агитация, преки 
акции, стратегия и тактика.

Нали, затова сме интерна-
ционалисти. •

Георги Константинов
със съкращения, пълния текст 

четете на sm.a-bg.net

вОЙната среЩУ гърцИя

Изборът на гърците, изборът на Европа
Гърция се тресе вече не една 
година, а социалните трусо-
ве не показват признаци на за-
тихване. Тъкмо обратното, 
осъзнава се цялата дълбочина 
на икономическото падение 
на страната, което нажежава 
народното възмущение. Вече 
никой не вещае самоуверено 
от официални трибуни, че но-
вият европейски заем ще спо-
могне за стабилизиране на си-
туацията – на всички гърци е 
ясно, че текущите средства 
са твърде малко за запушване 
на толкова огромни дупки. За 
зоната на еврото Гърция може 
да се превърне в детонатор 
на верижна реакция на разпа-
дане на европейските капита-
листически основи в сегашния 
им вид.

Ситуацията се дължи на 
бюджетния дефицит и на дър-
жавния дълг, който е прибли-
зително 1,5 пъти по-голям от 
брутния вътрешен продукт. 
Тези цифри станаха възможни 
заради абсолютното прахос-
ничество на не едно гръцко 
правителство. При това гър-
ците водеха политика в духа 
на съвременните разбирания 
за социалдемокрация – социал-
но ориентирано стопанство 
и партньорство с легалните 
профсъюзи. Достатъчно е да 
погледнем данните за бюдже-
та на страната, за да се убе-
дим, че разходите за изплаща-

не на пенсии и заплати на дър-
жавни служители възлизат на 
80% от приходите. Не би било 
лъжа да кажем, че държавно 
платените граждани са жи-
веели сравнително добре. За 
разлика от много капиталис-
тически страни, тамошна-
та държавна заплата е била 
стабилна и достатъчна. Плюс 
още немалки премии, надбав-
ки, като някои цифри направо 
будят съмнение. Немски вест-
ник твърди, че шофьорите на 
автобуси от градския транс-
порт в Атина вземали допъл-
нително по 310 евро на месец, 
ако не закъснявали за работа.

Ето ги бюджетните дота-
ции и голямата ангажираност 
на държавните институции в 
стопанството, ето го „соци-
ално отговорното” правител-
ство. Все неща, за които меч-
таят апологетите на „народ-
ния капитализъм”. А като кра-
ен резултат – среден пръст. 

Главните фактори на вли-
яние обаче си остават едри-
те капитали. Политиката на 
гръцките партии би лъснала 
доста по-бързо, ако не беше 
намесата отвън. Гигант-
ските инвестиционни бан-
ки Goldman Sachs и JP Morgan 
Chase от доста време укрива-
ха реалните дългове на Гърция 
с различни машинации, но лих-
вите продължаваха да се тру-
пат.

Пред капиталистическа 
Гърция сега има два избора.

Първият – спасяване на ев-
розоната. Гърция пуска за раз-
продажба цялото си имуще-
ство, жителите ґ затягат 
коланите, външният дълг се 
рефинансира и се разтяга да 
речем за двайсетина години. 
Няма друг вариант, който да 
минимизира заплахата от раз-
падането на еврото като ва-
лута. При тази схема гръцка-
та икономика преминава под 
контрола на ЕС, т. е. страна-
та ще бъде управлявана от-
вън, от еврократите. Нада-
ли подобен план би предизви-
кал възторга на самите гър-
ци, многобройните профсъюзи 
вече гръмко се противопоста-
вят на намерения в тази насо-
ка.

Вторият път – отказ от 
плащането на дълговете. 
Това ще рече напускане на ев-
розоната и дестабилизация на 
цялото пространство на ев-
ровалутата. Фалит на стра-
ната и връщане към драхма-
та всъщност не би било най-
лошото за населението,… ако 
не беше една „малка” подроб-
ност. В Гърция секторът на 
реалната икономика е дребни-
чък. Най-голям е секторът на 
услугите, цели 62%, а основни-
те приходи идват от тури-
зма. Тук е мястото да споме-
нем, че по искане на ЕС в стра-

ната намаля производството 
на стомана (което е част от 
реалния сектор). Гърция внася 
три пъти повече, отколкото 
изнася. Практически цялото 
гориво се внася от чужбина. 
Така че Гърция няма алтерна-
тива – трябва да плаща, а със 
собствени ресурси не може 
да преживее. Значи и в този 
случай гърците ще трябва да 
търпят ограничения и лише-
ния.

Ясно е, че ще страдат обик-
новените хора. Предприемачи, 
финансисти, политици – цяла-
та тази сган рано или късно 
ще си получи парите, макар 
и да понесе известни загуби, 
ако еврото рухне (и тъкмо за-
ради това Евросъюзът смята 
за изгодно да дава на Гърция 
още кредити). Това е още едно 
доказателство, че при капи-
тализма управляват само ка-
питалистите, но не и профсъ-
юзите, които поне на думи са 
представители на трудови-
те хора.

Какво можем да 
предложим на гърците 
като анархисти?

От гръцката ситуация след-
ва да направим три извода.

Първо, дори най-развито-
то профсъюзно движение, ако 
то няма революционни наме-
рения, не може да осигури на 

хората стабилно благосъс-
тояние. Същото се отнася и 
за социалната държавна поли-
тика – видя се, че тези неща 
в глобалната капиталисти-
ческа система са днеска има, 
утре няма и не бива да възла-
гаме надежди на тях.

Второ, изострянето на 
кризисните моменти в сто-
панския живот навсякъде по 
Европа ще доведе до рязко по-
качване на недоволството, 
а следователно и към търсе-
не на алтернативи за по-на-
татъшния начин на същест-
вуване. Анархистите тряб-
ва да бъдат готови за подо-
бен обрат, така че в нужния 
момент да могат да предло-
жат на хората своите идеи.

Трето, анархическото дви-
жение не бива да зацикля само 
на една отделна страна. Под-
готвяйки се за революцията, 
трябва да мислим какво ще 
правим на следващия ден след 
избухването ґ. Без реални ко-
оперативни действия, про-
веждани предварително, още 
от днес, даже при наличие на 
силно анарходвижение в една 
отделна страна, всичко рис-
кува отново да се препъне, 
като даде път на необолше-
вишки и неофашистки форма-
ции. •

Load, анархист от Петербург
със съкращения
превод: Шаркан
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1. Петко Кърпаров, София 20 лв
2. Георги Константинов, София 100 лв
3. Александър Наков, Перник 10 лв
4. Иван Н. Йотов, Варна 50 лв
5. Владо Карталски, Голямо село 100 лв
6. Георги Георгиев, Кюстендил 10 лв
7. Костадин Миланов, Кюстендил 20 лв
8. Милена Крумова, Перник 5 лв
9. Нено Кацарски, Вуково 10 лв

10. Читател 10 лв
11. Тодор Василев, Турия 10 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

АНАРХОКАЛЕНДАР

• На 02.8.1903 г. избухва 
Илинденското въстание.

•  На 04.8.1889 г. в с. Микре 
(Ловешко) е роден леген-
дарният български анар-
хист васил стоянов Попов 
(Героя. Доктора).

•  На 09.8.1965 в гр. Дупница 
умира анархистът Христо 
Манолов Кацаров (заяка).

•  На 12.8.1925 г. умира испан-
ският теоретик на без-
властието рикардо Мела.

•  На 13.8.1895 г. в с. Дебелец 
(великотърновско) е роден 
анархистът Петър Анге-
лов Мазнев (Даскала).

•  На 14.8.1904 г. в с. Килифа-
рево (великотърновско) е 
родена анархистката Ма-
риола Милкова сиракова, 
участник в юнското въс-
тание в Плевен и в анар-
хистката чета „братя 
бълхови”.

•  На 15.8.1991 г. в гр. Перник 
умира анархистът Ата-
нас Илиев Кисьов, прекарал 
дълги години в болшевиш-
ките концлагери и затво-
ри.

•  На 17.8.1918 г. Георги Шей-
танов публикува във вест-
ник „всемирная революция” 
статията си „Към българи-
те в русия”.

•  На 19.8.1903 г. избухва Пре-
ображенското въстание. 
в района на странджа за 
20 дни е обявена свободна 
безвластническа комуна.

•  На 22.8.1927 г. в американ-
ския щат Масачузетс са 
екзекутирани анархисти-
те сако и ванцети.

•  На 22.8.1999 г. умира анар-
хистът Костадин Илиев 
захаринов, прекарал дълги 
години в царските и бол-
шевишки концлагери и за-
твори.

•  На 28.8.1983 г. умира анар-
хистът Димитър Коста-
динов Недокланов, измъч-
ван до инвалидност в бол-
шевишките концлагери и 
затвори.

•  На 30.8.1828 г. е роден Лев 
Николаевич толстой.

ПолезНИ КНИГИ НА НИСКИ цеНИ
КнИгИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 1 лв
2. Национално освобождение и безвластие – Г. Хаджиев 1 лв
3. Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев 1 лв
4. История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев 1 лв
5. Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев 2х1 лв
6. Феноменът Махно – П. Аршинов 1 лв
7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 1 лв
8. Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал 1 лв
9. Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин 1 лв

10. Краят на държавата и капитала – Г. Константинов 3 лв
11. С думи вместо с куршуми – Г. Константинов 5 лв
12. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов 3 лв
13. Национализъм и култура – Рудолф Рокер 2 лв
14. Национализъм и култура – Рудолф Рокер том II 5 лв
15. Избрани страници за и от него – Михаил Бакунин 2 лв
16. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 5 лв
17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 4 лв
18. Ставайте, робове – Г. Константинов 5 лв
19. Досие на обект №1218 – Александър Наков 2 лв
20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 6 лв
21. Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов 2х5 лв
22. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 5 лв
23. Един проект за социална революция – ФАФ 2 лв
24. Спомени – Стоян Цолов 5 лв
25. Статии – Георги Божилов 10 лв
26. Христо Ботев – Евгений Волков 5 лв
27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв
28. Напред и ако пътят води към Голгота! – Георги Константинов 7 лв
29. Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги Константинов 7 лв
30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв
31. Последните Чапая – Никола Тенджерков 5 лв
32. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв
33. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

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

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

era.a-bg.net

еВолЮцИЯ, 
РеВолЮцИЯ, 
АНАРХИЯ – 
предаване 
за свободен 
живот
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. •

Каталожен
номер
649

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

АБоНАМеНТ 2011 

„...Тая нощ ще има да се извър-
шат страшни работи. Кръв ще 
се лее, глави ще падат, села и 
градове ще горят. От тая нощ 
ние не сме вече раи, не признава-
ме хюкюмат, аскер и каймаками, 
не плащаме данъци и вергии...”

Михаил Герджиков 

пред Странджанската комуна

Скръбна вест
На 25.07.2011 г. на 83 години почина анархистът

Дечко Келешев
от село Търничене, Казанлъшко, прекарал дълго време в 
болшевишките лагери Куциян, Богданов дол, Белене.

Поклон пред паметта на нашия другар!

ФАБ

Скръбна вест
На 07.05.2011 г. в Париж, Франция почина анархистът

Никола Тенджерков
Роден на 24.10.1923 г. Поклон пред паметта му!

ФАБ

ПрИсвОяванетО на знанИетО

Науката – достояние или собственост?
ликации, като след това ги е 
пуснал за безплатно ползване 
в интернет.

Суорц е освободен под га-
ранция от 100 хиляди долара, 
процесът предстои. Не смя-
та себе си за виновен. Делото 
му навярно ще стане най-шум-
ното съдебно събитие в об-
ластта на авторските пра-
ва и интелектуалната соб-
ственост. В защита на обви-
няемия вече са се изказали об-
щественици и учени от САЩ 
и Европа, както и пиратски-
те партии по света. На всич-
ко отгоре, ръководството на 
„ограбения” МТИ не настоя-
ва за съдебно преследване на 
младежа. За наказание насто-
ява прокуратурата на щата.

Научните знания не бива да 
остават заключени в сейфове 
на бюрократи и финансисти, 
знанията принадлежат на ця-
лото човечество, а огранича-
ването на разпространяване-
то на научните трудове спъ-
ва прогреса – заявяват симпа-
тизантите на „престъпника” 
и изтъкват, че окачествени-
те от прокурора като „краж-
ба” действия на Суорц не са 
му донесли никаква материал-

на изгода, никаква парична пе-
чалба.

На сайта на Demand 
Progress е пусната петиция за 
прекратяване на делото, още 
в първия ден са я подписали 15 
000 души, а на 26 юли броят 
им беше надхвърлил 45 000.

Това са хора, за които няма 
никакво съмнение, че науката 
и знанията не могат да бъдат 
собственост, те са достоя-
ние на всички нас и предста-
вляват важен елемент от чо-
вешката свобода. •

Христо Николов
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