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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин

цена 0,50 лв

София • август 2011 • брой 8 (251) • година XX • 12 страници

И з д а в а Ф е д е ра ц и я та н а а н а рх и с т и т е в Б ъ л га р и я • L e j o u r n a l d e l a F é d é r at i o n A n a rc h i s t e Bu lg a r e (FA B)

Идат избори – и
какво от това?
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И преди, и сега гласуването е съучастие в престъпленията на
държавата.

Трийсет и четири
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По последни данни 34% от руснаците са готови да застрелят
виновниците за тежкото им социално положение.

31 години от
полските стачки
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През ноември 1980 г. един български революционер отправя
призив към полските работници.

Изборът на
гърците, изборът
на Европа
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Дискусионна
трибуна: история
и бъдеще
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MaùKama HA Pega
Анархистки анализ на ситуацията в Гърция.

Г. Константинов за умората и
почивката на историята.
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КЛАСОВАТА БОРБА

Село Кривдино

Чудомир. Двамата от ТКЗС-то.
(1963)

Селото ще го нарека условно
Кривдино. Не за друго, а защото хората в него са „криви”.
Трудно можеш да се разбереш
с тях, трудно ще останат доволни 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 работят малко земя – по няколкостотин декара. Някои гледат
крави и по-малко земя. Те са
еквивалентът на т. нар. „семейни ферми” в Западна Европа. Общото между тях е, че
настина са семейни. Разликата 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, Капиталиста и Номенклатурчика – тези имена ги описват
по-добре от рождените им.
Те „работят” по няколко хиляди декара само в това село,
отделно държат още хиляди
декари от земята в другите
села из Ямболско. По образование са агрономи, такива са
и по битие. Десетки години
стоят близо до земята, учили
са теорията, експериментирали са в практиката.
Бачкаторите по образование са... бачкатори. Един е
тракторист, друг – шофьор,
трети... учил до седми клас.
И по битие са бачкатори – работили цял живот на някого,
а после взели по един счупен
трактор, защото им се привидяла възможността да станат „бизнесмени”. Преди 100
години нашите другари са наричали такива „дребна буржоазия”. И днес те експлоатират най-вече собственото си
семейство, докато малцината останали трудоспособни
хора в селото бачкат за Големите.
Хубавото на бачкаторите е, че работят. Рядко вече
се намират младежи, които
да са видели толкова рабо» » » продължава на страница 3
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ПРИСВОЯВАНЕТО НА ЗНАНИЕТО

Науката – достояние или собственост?
Усмихнатият младеж от
снимката е Арън Суорц, гражданин на САЩ, бивш научен
сътрудник от университета
в Харвард, програмист, публицист, инициатор на проекта Open Library — безплатна
виртуална библиотека, която
съдържа повече от 20 млн. литературни произведения на
различни езици, изпълнителен
директор на организацията
Demand Progress, която освен
всичко друго се бори за свободното разпространяване
на информация.
Атентатите в Норвегия

Отвъд мълчанието
за

с ъби т и я та

В първите часове след атентатите в Осло, те бяха тема
номер едно за световните
медии и политическия елит,
които се надпреварваха да
заклеймяват „световния тероризъм”, да лансират от малоумни по-малоумни версии, а
официални изявления направиха повечето световни лиде-

в

Н о р в е ги я

ри, като почнеш от Обама и
свършиш с Бойко.
Естествено, от виртуална пещера се намери и някаква „Ал Кайда”, която пое отговорността за нападенията.
Всичко беше наред – стъписан от кървавите нападения, светът отново е единен
пред Заплахата. Плахите изявления на норвежката полиция
да не се бърза с версиите, не
бяха взети под внимание от
развихрилите се в битката
със Злото политици, анализатори и журналисти…
» » » продължава на страница 4

24-годишният Арън Суорц
наскоро беше арестуван и го
заплашва присъда от 35 години затвор и глоба 1 млн. долара.
Какво е направил той, за да
заслужи подобно наказание?
Убийство? Грабеж? Подготовка за терористичен акт?
Ужасното деяние е следното: между септември 2010 и
януари 2011 Суорц е източил
от сървърите на Масачузетския технологичен институт
близо пет милиона научни пуб» » » продължава на страница 12
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ПЕТ ГОДИНИ СЛЕД ФРЕНСКИТЕ ПОЖАРИ

ИДВАЩИЯТ БУНТ
» » » продължава от миналия брой

Какъвто и да бъде резултатът, ролята на следващите президентски избори е
да дадат сигнал за края на
френските илюзии и да спукат историческия балон, в
който живеем и който прави
възможни събития, като движението против СРЕ, което
проникна от чужбина като
лош сън, дошъл от 70-те години. Ето защо никой не желае тези избори.
Франция е червената лампа на Запада. Той днес е американски пехотинец на борда на танк Ейбрамс М1, който се нахвърля върху Фалуджа, слушайки издут до дупка хард рок. Западът е изгубил се турист в безкрайното море на Монголската
степ, подиграван от всички,
стиснал кредитната си карта като единствена спасителна дъска. Той е младо момиче, което търси щастието сред танците, момчетата и козметичните помади.
Западът е швейцарски защитник на човешките права, който се отправя към четирите краища на света в
знак на солидарност с всички бунтове, стига те да са
претърпели поражение. Той е
испанец, възхищаващ се от
политическата свобода след
като са му гарантирали сексуалната. Западът е любител на изкуството, който
се възхищава втрещено от
последното
произведение
на някакъв модерен гений и
картините – от сюрреализма до виенския акционизъм,
– които си съперничат в подоброто залепване на храчката върху лицето на цивилизацията. Накрая Западът
е кибернетикът, намерил в
будизма реалистична теория за съвестта, или ядреният физик, отишъл да търси
вдъхновение за последните
си открития в хиндуистката метафизика.
Западът е онази цивилизация, която надживя всички пророчества за своя залез чрез една странна военна хитрост. Както буржоазията трябваше да се отрече от себе си като класа,
за да доведе до обуржоазяване на цялото общество –
от работника до барона; както капиталът трябваше да
се пожертва като отношение към наемния труд, за да
съхрани себе си като социално отношение, превръщайки бившите наемни роби в
утрешни свои слуги; както
християнството трябваше
да се пожертва като религия, за да оцелее като чувствена структура, като предписание, състрадание и безсилие, така Западът се пожертва като изключителна
цивилизация, за да се наложи като универсална култура. Накратко тази операция

обобщава така: една агонизираща същност се жертва
като съдържание, за да оцелее като форма.
Разпадащият се индивид
се спасява като форма, благодарение на технологията
на „духовната гимнастика”.
Дезинтегрираното
общество разпространява епидемията на упадък и зрелища.
Това са големите остарели фикции на Запада, които
се поддържаха изкуствено и
сега се разрушават, за да не
остане „камък върху камък”
от тях.
Няма „сблъсък на цивилизациите”. Има една цивилизация в клинична смърт, опасана с цяла апаратура за изкуственото ґ спасяване, от
което в планетарната атмосфера се разпространява една типична епидемия. В
тази точка вече не съществува нито една от нейните
„ценности”, в които тя може
да вярва, а всяко нейно утвърждаване има ефекта на
акт на безсрамие и на провокация, която трябва да се
раздроби, да се деконструира и да се върне в състояние
на съмнение.
Днес западният империализъм е в релативизма, в
„това е твоята гледна точка”. Това е презрението или
обиденото възмущение срещу всеки, който е достатъчно глупав, примитивен или
нагъл да вярва в нещо. Това е
онзи догматизъм, който намига съучастнически на университетската и литературната интелигенция. Никоя критика не е достатъчно радикална за тази постмодерна интелигенция – до
такава степен тя е опакована в отсъствието на определеност. Скандалът преди
век се състоеше в шумното
отрицание, днес той се предизвиква от всяко непоклатимо твърдение.
Никакъв социален ред обаче не може да се основава
трайно върху принципа, че
нищо не е вярно. И все пак
той трябва да се осигури.
Прилагането на концепцията за „сигурност” към всичко
в наши дни изразява проекта за интегриране на самите същества, на поведенията 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 света, но това е западната концепция за истината. Тук тя
не се схваща като нещо присъщо на съществата или на
нещата, а като тяхна представа. За истина се приема
онази представа, която се
потвърждава от опита. Науката, в последна сметка, е
тази империя на универсалната проверка. Всяко човешко поведение обаче – от найобикновеното до най-научното – почива върху някакъв цо-

къл от неравномерно формулирани аксиоми. Всички практики тръгват от една точка, където нещата и представите са неясно свързани,
откъдето във всеки живот
се въвежда една доза истина, която западната концепция игнорира. Тук може да се
говори за „истински хора”, но
то е, за да се подиграват с
бедните духом. Затова западняците са считани от
онези, които колонизираха,
за универсални лъжци и лицемери. От тук следва, че „туземците” им завиждат за
това, което имат – за техния 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 предварително сме дисквалифицирали понятието за истината. Да се сдържат безкрай
всички твърдения, да се дезактивират стъпка по стъпка всички уверености, които
съдбоносно настъпват – такава е днешната постоянна
задача на западната интелигенция. Полицията и философията, макар и формално
различни, са две съчетаващи
се оръдия на този труд.
Разбира се, релативисткият империализъм намира
във всеки кух догматизъм,
в който и да е ислямски или
ционистки
фундаментализъм, в който и да е маркс-ленинизъм или неонацизъм един
враг по свой образ и подобие:
някой, който като западняците винаги бърка провокацията с потвърждението.
На този стадий една чисто социална контестация,
която отказва да види, че
това, срещу което сме изправени, не е кризата на едно
общество, а изчезването на
една цивилизация, иска или
не, става съучастник в нейната безкрайна агония. Занапред това ще бъде текущата стратегия: да се критикува обществото с напразната надежда да се спаси неговата цивилизация.
И така – ние мъкнем труп
на гърба си и няма да се отървем толкова лесно от него.
Няма какво да очакваме от
края на цивилизацията, от
нейната клинична смърт. Такава, каквато е, тя може да
заинтересува само историците. Това е факт, който
трябва да се превърне в решение. Фактите могат да
се скрият с всякакви заклинания, но решението е революционно. Трябва да вземем
решение за смъртта на цивилизацията и да се разберем 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 възпиране на историческите
катаклизми, шестдесет години на демократична анестезия и управление на събитията отслабиха нашата
способност да възприемаме
дивашката реалност, в която живеем, или разгарящите
се страсти на войната, която бушува около нас. Именно
тази си способност трябва
да възстановим, за да започнем.
Няма защо да се възмущаваме от факта, че от пет
години се прилага абсолютно противоконституционният 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 граждански колектив и с неговите импотентни инициативи, нито в предлаганата ни
от крайната левица една
или друга измамна асоциация. Всички организации, които претендират, че оспорват сегашния ред, са кукли
на конци с формата, нравите и езика на миниатюрни
държави. Всички тези безволеви политически кастрати,
които бръщолевят „че ще
правят политика по друг начин”, никога до днес не са ни
довели до нищо друго, освен
до неограниченото разширяване на полето на държавната власт.
Не трябва да се реагира
на ежедневните новини, а да
се разглежда всяка една информация като операция в
тила на врага, която трябва
да дешифрираме. Операция,
целяща да предизвика във
всеки от нас реакция от определен тип; трябва да знаем, че именно тази операция
е истинската информация,
която се съдържа в мнимата.
Няма какво да се очаква
повече – някакво разведряване, революцията, ядреният
апокалипсис или някакво социално движение. Да се чака
още е лудост. Катастрофата не е в това, което идва,
а в това, което вече е тук.
Оттук нататък ние сме въвлечени против волята си
в движението, водещо към
сгромолясването на една цивилизация. В него трябва да
решим да се включим и да
вземем съзнателно участие.
Да не чакаме означава обаче по един или друг начин да
влезем в логиката на въстанието. Това значи да чуем
отново в гласа на нашите
властници лекото сътресение от ужаса, който никога
не ги е напускал. Защото да
управляваш не е било никога нищо друго, освен да отдалечаваш с хиляди хитрини
мига, в който тълпата ще
те обеси, а всеки акт на пра-

вителството не е нищо друго, освен поредния начин да
не изгуби контрола над населението.
Днес тръгваме от точката на крайната изолация, на
пълното безсилие. Всичко е в
това да започнем един въстанически 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, което усещаме, че е истинско.
И да тръгнем от там.
Една среща, едно откритие, едно мощно стачно движение, едно земетресение:
всяко събитие произвежда
истини, които променят нашия начин на живот в света.
Обратно, една констатация,
която ни е безразлична, която ни оставя непроменени и
не ни ангажира с нищо, не заслужава още името истина.
Има истини, които се съдържат във всеки жест, във всяка практика, във всяко отношение или ситуация. Свикнали сме да отклоняваме, да управляваме това, което предизвиква характерното заблуждение на мнозинството
в тази епоха. В действителност всичко ангажира всички ни. Чувството, че живеем
в лъжа, също е истина. Въпросът е да не го изоставяме, а
да тръгнем от него. Една истина не е един поглед върху 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 определя и разлага, тя ни отдалечава от мнозина и ни сродява с
тези, които са я приели.
Изолираното същество,
което се хваща здраво за истината, неизбежно ще срещне себеподобни. В действителност, всяко въстание
тръгва от една истина, от
която не отстъпва. Това се
видя в Хамбург през 80-те
години, когато група обитатели на окупирана сграда решиха, че занапред трябва да
минат през труповете им,
за да ги експулсират. Имаше един обсаден квартал от
танкове и хеликоптери, дни
и нощи на улични боеве, чудовищни демонстрации и едно
кметство, което накрая капитулира. „Първият френски
партизанин” – Жорж Генгуен – имаше през 1940 година
като отправна точка единствено решимостта на своя
отказ да приеме окупацията. 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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Неолибералните безредици и политиката
Едно от многото неща, повтаряни до втръсване в контекста на скорошните безредици в Лондон е, че нарушителите на реда били „диви”,
„нехранимайковци”, „бандити”
или по-любезното „недоволни
младежи”. Всички приказки на
Камерън и неговите подгласници са за престъпление и наказание и „цялата тежест на
закона” – все едно тези младежи не се сблъскват всекидневно с цялата тежест на закона. Всячески ни втълпяват, че
няма политически контекст,
няма политически мотив,
няма политически враг – това
е „престъпност, чисто и просто”. Така е, защото насилието
срещу полицията (и оттам –
срещу държавата) не се счита само по себе си за политическо. Защото завистта, желанието и придобиването на
луксозни стоки като плазмени телевизори и бижута не се
счита за политическо. Политическата класа и коментаторите не могат да си представят, че са врагове на хората, които живеят в квартали
като Тотнъм, в които консерваторите затварят младежки центрове, в които безработицата е повсеместна, дори
когато банките и борсовите
спекуланти процъфтяват, и
които са обект на закони, целящи 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 постоянно се озовава с гръб, опрян в
корпоративната стена, срещу все по-ограбените граждани, за които държавата е
враждебна сила. Полицията е
напълно политизирана – грешка е да се мисли, че плячкосването на обществената сфера
от корпорации и отделни печалбари не е политика.
Днес, когато пропастта
между богати и бедни е в найвисоката си точка за всички времена, по-висока от 19ти век – върхът на капитализма, – изненадващо ли е, че
безработните младежи от
Тотнъм, Хакни, Клапам или
Пекам са си взели поука? Златото е по-скъпо от всякога –
това купуват опитните инвеститори. Те взимат парите и бягат. Скъпи телевизори
винаги ще се купуват – Олимпиадата 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 докопаш. Всичко е бизнес в края
на краищата. От Макдоналдс
до заложните къщи със „заем
срещу заплата” и „купуваме
злато”, чиито реклами заливат 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 предпочитаното оръжие на държавата за
дисциплиниране на недоволните младежи, за криминализирането на несъгласието и за
съхраняването на печалбата.
В момента в Лондон тя не изпълнява особено добре последната си роля, но се старае
особено в първите две, които
са по-лесни. Наскоро произнесената присъда от 16 месеца 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 знаме, е в ярък контраст с фак
та, че нито един полицай досега не е обвинен за смъртта
на цветнокож човек в ареста. Убийството на цветнокож мъж в малолитражно такси във Фери Лейн, Тотнъм е
изцяло в духа на тази репресивна функция. Вече знаем, че
няма никакви доказателства
в подкрепа на полицейското
алиби, че Марк Дуган е стрелял пръв. Независимо дали е
бил гангстер, както полицията 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 младежките центрове в Тотнъм от
сегашното правителство на
консерваторите е пряко свързано с прокламираната стабилност на британската икономика. Луксозното имение
на банкера е платено от младите граждани на Северен и
Южен Лондон. Чух по телевизията някакъв тип, който говореше, че нарушителите „пазарували с нашите пари”. Не
са само те обаче. Банкерът
пазарува с пари, които трябваше да отидат в кварталите на Тотнъм, Клапам, Хакни...
Това, че нарушителите
рядко правят подобна връзка, не е тяхна вина. Ако бях на
правителството на консерваторите и техните клакьори щях да очаквам с ужас деня,
когато недоволните младежи
определят по-точно своя потисник, когато се прехвърлят
от врага под носа им (полицията) към врага зад тъмните
прозорци и „архитектурните
паметници”.
Нищо неразумно няма в
това насилие. То е интелигентно, технически подготвено и добре организирано.
Тактически нарушителите
надхитриха много по-силните полицейски и разузнавателни части. Разбира се, че
то нарушава спокойствието

на жителите, нанася жестоки поражения на дребните магазинчета, но по-опустошително ли е то от постоянната безработица, безизходицата и твърдото убеждение,
че държавата те е зарязала
в полза на борсата? Това, че
тези младежи нападнаха найявните символи на властта и
богатството и че искат малко от него за себе си, не прави безредиците по-вредни от
разрухата на Тачър, която Камерън подновява. По своята
същност това е неолиберално, защото младежите са възприели идеята, че алчността
е полезна, че е добре да грабиш колкото можеш, че силните ще наследят земята.
Някъде под всичко това,
под цялото фалшиво съзнание, продължава да тлее гняв,
предизвикан от все по-унизителното положение, в което са поставени те, техните родители и съседи. Той се
придружава от увереността,
че дебелаците от Консервативната партия, собствениците на мултинационалните корпорации и полицията са техни врагове. Цялата
структура може да не им е
особено ясна, но те понасят
нейните удари. Техният живот е плячкосан. Нямат нищо
за губене. •
Уилям Уол (със съкращения)
homepage.eircom.net/~williamwall

Класите в село Кривдино
КЛАСОВАТА БОРБА
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та, колкото тези 40-50–годишни 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 турил вода в млякото, което
продава на мандрата. Само
на Големите не смеят правят номера, понеже онези са
по-тежка категория тарикати.
Например Капиталиста е
от малкото примери за „честен милионер”. По собствените му думи „пари е давал
само на катаджии”. Работи
може би за двама. Държи се
учтиво с хората, влиза им
понякога в положението. Децата му са на нивата заедно и наравно с наемните работници. Но не отстъпва
ни крачка, когато нещата
опират до печалбата. Според него, собствениците на
земя (повечето са бедни селяни и техни наследници) не
трябва да имат право нито
да избират на кого да дадат

Класовата принадлежност не е автоматична гаранция за революционно
съзнание
земята си, нито да претендират за по-високи доходи
от нея. Държавата подпомага земеделието, „за да можем
и ние да живеем като хора”.
Само че под „ние” Капиталиста май има предвид не точно земеделците, а техните
началници. А „като хора” не
значи точно като хората в
Китай.
Кривдинци наскоро направиха подписка срещу поредната инициатива на Номенклатурчика. Хората се подписваха с думите „Не се наяде бе! Да не е феодал?!” Още
от времето на ТКЗС Номенклатурчика 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 земеделец в района и освен с работниците въртеше и земята
на пенсионерите. Номенклатурчика реализира мечтата

на Капиталиста – да не плаща наем и да работи земята,
която си избере. И дори не
се замисля дали хората имали някакви права или не – за
него правилно е това, което
му е приятно.
Съответно селяните го
мразят. Не само бачкаторите, всичките селяни. Ала и
на ум не им идва да се сдружат и да направят нещо по
въпроса. Чакайте, ами подписката? Подписката се случи,
понеже общинската клика
от ГЕРБ реши да направи сечено на кликата на БСП. Доста от Кривдинци се хранят
на копанката на политиката
– на последните избори нямаше човек от селото в активна възраст, който да не получава пари от някоя партия.
Не е лесно да се намери помизерно препитание от продаването на личното достойнство и купуването на
чуждото. Но кривдинци са намерили. Крадат се едни дру-

ги „за спорта”. Земята около
селото е подходяща за чесън,
затова по-работните и поздравите редовно сеят – кой
колкото може. Като дойде
времето да се вади обаче, започва бясна надпреварва кой
да прибере повече. Разбира
се, има хора, които не пипат
чуждото, но повечето тукашни гледат на кражбата
като на бабаитски подвиг, а
не позорно деяние. В село, в
което половината от хората са известни като редовни крадци, трудно можеш да
очакваш колективни действия срещу тази напаст. Затова и на нивата се сее все
по-малко, а в кръчмата се
псува все повече.
За прехраната кривдинци
разчитат най-вече на собствената си градинка – то работа на село почти няма. Но
за интеграцията си в общността, за издигането над
скотския труд и преди всичко – за да придобият усеща-

не за собствена значимост,
те разчитат на далаверите.
Дали ще прекараш комшията, дали ще излъжеш държавата, дали ще оклепаш някого пред другите – това е начинът да те забележат, да
покажеш, че струваш нещо.
Общо взето така видях хората, които все още участват в „обществения живот”
на селото. Може и да греша
някъде. Не споменах неколцина души, които ме впечатлиха с честността и ведрия
си нрав. Но описах масовата
среда, в която сме принудени
да търсим „революционен потенциал”. Наистина е вярно,
че „битието определя съзнанието” – едно е съзнанието
на Големите, друго – на Бачкаторите, трето – на онова, което все още прилича на
пролетариат. Но и в трите
групи хора не виждам ни класово съзнание, ни почва за някаква революционност. Затова ми се струва, че трябва да търсим по-скоро изключения от правилото. Хора,
които живеят по свой начин,
въпреки налаганото от общността поведение и отношение към света. Може би
ще се окаже, че това е поточен критерий, отколкото
класовата принадлежност
на конкретните личности. •
Златко
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Какво говори
министърът, пък
какво чувам аз?
Много глупости се говорят
от политиците, но хората
имат нужда от малко критичен поглед към изказванията 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 поведението на „отговорните лица” през май 1986-та
година по повод на чернобилската радиация. •

„За всичко са виновни
комунистите”
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Капанът „Евро плюс“ щракна
В края на март българското
правителство
присъедини
страната ни към новосъздадения механизъм „Евро плюс”
без почти никакви обществени дискусии. За пореден
път интересите на хората
бяха поставени на заден план,
за да се угоди на европейските „господари” и с надеждата
да влезем в еврозоната. Пактът е задължителен само
за държавите в еврозоната,
но към него се включиха доброволно и страните извън
нея. Това са България, Румъния, Полша, Литва, Латвия и
Дания.
Великобритания, Швеция,
Унгария и Чехия не сложиха
подписа си заради несъгласие, свързано с „националните им интереси”. Дори гърците, които са пред фалит,
подкрепиха пакта „Евро плюс”
и спасителния фонд, но с условие да им се намали лихвеният процент, а ние приемаме
всичко, без да получим нищо
насреща.
Какво представлява този
пакт? „Евро плюс” е създаден
заради спасителния механизъм на еврозоната. Потъналите в дългове и бюджетни
дефицити страни от южната дъга на Европейския съюз
накараха основните кредитори да предприемат този
ход.

Той не беше обсъден с източноевропейските
страни и техните интереси нямат място там. „Евро плюс”
е междуправителствено споразумение, което гарантира
достъп до Европейския спасителен механизъм. От 2013 г.
той ще разполага с ресурс
от 700 млрд. евро. Споразумението предвижда законови забрани срещу държавни
дългове над 60% от БВП, координиране на данъчната политика, обвързване на заплатите с производителността на труда, а пенсионната
възраст – с продължителността на живота.
През март беше решена и формулата за квотите
на страните в спасителния
фонд. Като цяло формулата
е в ущърб на бедните страни и облагодетелства богатите и задлъжнелите. Излиза, 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 значи, че ние ще трябва да внесем 6,1 милиарда евро. Защо
трябва да плащаме дългове на чужди бюрократи? Ние
дори не сме в еврозоната и
нямаме нищо общо с бърко-

тията, която цари там. Найпотърпевши от цялата работа ще сме именно ние, обикновените хора.
Пактът вече влиза в
действие, след като се направиха 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% преразпределение на БВП чрез бюджета.
Макар и да претърпя фиаско
с промени в Конституцията
за вкарването на т. нар. Фискален борд, финансовият министър Симеон Дянков успя
частично да поправи неуспеха си. С влизането в пакта
„Евро плюс” и ангажимента да
не надвишава 2% бюджетен
дефицит, българският народ
е изправен до стената. Каквото и да става оттук нататък, България не трябва
да надвишава тази бариера.
Няма значение дали ще трябват пари за образование,
здравеопазване, или просто
повишаване на пенсиите, ще
има нова „евро”-причина, поради която това „няма да е
възможно”. Напротив, очаква
се в следващите години данъците да скочат, стажът
и възрастта за пенсиониране 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 българския народ обаче е стабилността на бедственото
му положение – пари няма, а
когато дойдат, инфлацията
и вечните кредити отдавна
са ги изяли.
За разлика от останалите страни в ЕС, България все
още не може да излезе от кризата. Ако за някои това е въпрос на време, то за нас приемането на този пакт е равно на самоубийство. Налагането на тези нормативи ще
ни потопи още по-надълбоко.
Една от критичните точки на поносимост в страната ни е достигната – правителството призна, че периодично взима от фискалния резерв.
Злото е сторено и за сетен път убеждават целокупния и овчедушен български народ, че няма друг избор, освен
да „затяга колана” и да се надява, че „най-лошото” ще го
подмине. Докато им вярва и
си трае обаче, „най-лошото”
ще си остане най-добре познатото му мизерно всекидневие. •
Светльо

Отвъд мълчанието
АТЕНТАТИТЕ В НОРВЕГИЯ

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

Норвежката трагедия
Ако норвежкият касапин е
психопат, какво да кажем
да милионите генерали, политици и бизнесмени, които също толкова спокойно
убиват десетки милиони?
Разликата е, че не го правят лично и не винаги с картечници и бомби. Но също
не се чувстват виновни,
дори напротив. •

“Те” си отиват
При предишното преброяване марсианците бяха 161,
сега остана само 1. Бягат
от срам, гледайки как човечеството (уж “братя по
разум”!) се съсипва със самоубийствените технологии Държава, Църква, Пазарна икономика – най-страшните оръжия за масово унищожение. •

Подготви се да не
гласуваш!
Ако изборите променяха
нещо в полза на народа, досега да са ги забранили. •

ЗА

СЪ Б И Т И ЯТА
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В момента, в който стана
ясно, че извършителите са
крайно-десни християнски откачалки, настъпи мълчание –
оглушително. Това обърка сценария. Какво ще дрънкат сега,
какво ще обясняват на „публиката”? И то къде стана – в
Норвегия! Поне да бяха левичари, пак щеше да се оправи работата, а то – „наши момчета” – бели, християни и доста десни. Тц-тц, живи да ги
ожалиш професионалните манипулатори и обикновените
кретени от „индустрията”,
която се занимава с промиването на мозъците на хората. И какво измислиха – мълчание – новината слиза от челните колони на вестниците и
сайтовете и водещите новини на телеемисиите…
Защото иначе би станало доста интересно – основните политици на Запада ще
трябва да заклеймят „християнския тероризъм”. Пастори, папи и патриарси да се
разграничат от „фундаменталистите” сред „паството си”, специалните служби
ще трябва да разследват не
само крайнодесните организации, но и масонските ложи,

Доктрината за „сблъсъка на цивилизациите” все повече издиша
член на една от които е бил и
Анеш Брейвик – дали пък тайните организации на елита
не проповядват „екстремизъм”? 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 цивилизациите” все повече и повече
издиша. Световното плашило
№1 – т. нар. „Ал Кайда” – върши по-малко пропагандна работа и все повече хора взимат на подбив приказките за
пещери, джихадисти, макетни ножчета, летящи килимчета и др. Конфликтите, кризите и колизиите, които тровят обществата, атентати-

те и войните, не се дължат
на различия, основани на култура, религия, географско положение или цвят на кожата,
а на империалистическите
стремежи на големите държави и безмерната алчност
на глобалния капитализъм.
Някои биха попитали каква е
връзката с Норвегия? Съвсем
ясна – Брейвик не искал мюсюлмани в Европа. Те защо идват тук? Защото обичат да
пътуват ли? Ако империалистите и мултинационалните
корпорации не тероризираха,
ограбваха и разоряваха техните страни, хората щяха да
си живеят по родните места.
Такива като Брейвик може би
щяха да си намерят друг повод да убиват, но въпросът с
глобалната миграция трябва
да се разглежда от тази гледна точка.
• Вторият извод е, че норвежките (в частност), европейските и световните специални служби „проспаха” терористичните нападения в

Норвегия. Поредното доказателство за това, че тяхната функция, заради която са
и колосалните им бюджети,
е единствено да защитават
елита и да работят срещу
враговете му. Обикновените
хора кучета ги яли – норвежкият ненормалник от години
е дращил в интернет и се е
заканвал да действа, но никой
не му е обърнал внимание. Четох мнения на разни „специалисти”, 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-кървавите терористични актове
на 20 век, този в Оклахома, с
200 убити и 1000 ранени, от
хора с абсолютно същия профил като този на норвежеца.
Но кой се сеща днес за това –
подложени на манипулации, хората забравят, а на някои е
много изгодно службите да гонят Михаля… Същите служби
май ще трябва доста сериозно да си преразгледат методиките за „оценка на риска” и
„превенция на заплахите”, ако
искат поне на думи да бъдат
адекватни на реалната ситуация в обществата и света. •
Веселин Николов
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Идат избори – и какво от това?
Избраният през 2002 президент Георги Първанов доспива 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 (поскоро миндер) са: Волен Сидеров от „Атака”, Меглена
Кунева от „инициативен комитет”, 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 кандидат, спекулира се с името на
магистралния Душко Добродушков, министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.
Но има ли значение кой
от тях ще бъде президент?
Има ли значение кой ще стане кмет в нашето населено
място? Има ли изобщо някакъв конструктивен смисъл
от провеждането на избори?
Отговорът е простичък
и един на всички тези въпроси – НЕ!
Първо, защото държавата е една машина с определени възможности, предназначение и режим на функциони-

ране. Ако поставите машинист в космически кораб, ракетата ще си излети автоматично, а бордовият компютър ще помогне на машиниста поне да се върне обратно
на Земята, а може би дори ще
изпълни що-годе задоволително задачите на мисията.
Но дори да сложим Нийл Армстронг в кабината на локомотив, влакът няма да стигне до Луната, а даже токувиж се е запалил по пътя към
Павликени… Няма значение
кой ще управлява локомотива, дали дресирано шимпанзе, дали професор от университет, движението е ограничено от релсите и напускането им се нарича катастрофа.
Така и държавната машина
се движи строго от пункт А
към пункт Б по точно зададена траектория. Държавата
е апарат за защита на привилегиите на имотните класи, средство за удържане на
народа в подчинение. В целите ґ не влиза грижа за населението. Ако това се прави,
то е само защото „влакът”
се нуждае от обслужващ персонал на самата композиция,
от работници по самия железен път, от куп други специалисти, но нито един от тях
не решава накъде ще пътува
влакът и с каква скорост.

Затова е наивно – да не
кажа глупаво – да храним надежди, че нещата ще се подобрят само заради смяната на
машиниста, началника на влака и кондукторите.
Второ, илюзията, че стига да изберем някой „свестен”, и той ще реши вместо нас всичките ни проблеми (ще ни „оправи”) – си остава само илюзия. Свестните
не се натискат да стават
политици и държавници, защото от една страна разбират, че възможностите им
дори на най-високия ръководен пост са ограничени (влакът не само няма да полети,
той дори не може да напусне железопътната мрежа), а
от друга свестните хора са

преди всичко свободолюбиви. Свободният човек си дава
сметка, че не е негова работа да прави нещата вместо
другите, понеже и най-добрите според него решения остават добри за него, а останалите хора имат свои
желания и мнения. Свободният човек знае, че проблемите не се преодоляват с диктат, със заповеди и наредби.
Животът се ръководи в полза на всички само от всички
чрез сътрудничество и взаимно договаряне, директно,
без привилегировани посредници. Свободният човек не
ще се съгласи да натрапва
своите виждания как трябва
да се случват нещата, защото не желае друг да натрапва своите на него. И най-мъдрият, ако е свестен и свободен, не притежава наглостта да смята, че знае и разбира всичко. Точно обратното
на всеки политик, на всеки
държавник. Техните мотиви са прозрачни – да получат
привилегията да решават
как да живеем ние, без да ни
питат. И да възнаграждават
себе си за този „тежък управленски труд”. Тоест, преди
всичко гонят своя лична изгода, изгода за своята групировка, клан, партия, приятелски и бизнес кръг.

Има една страна, Швейцария, в която за административна дейност се взимат
символични заплати. Там броят на желаещите да се занимават с държавна служба е в
пъти по-малък от този в другите общества.
Затова няма никакво значение какви са личните качества на кандидатите за
кметове, президенти, премиери и други високи началства.
Както и няма смисъл от това
да сменяме машиниста на локомотива, 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 взема 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 което се нуждаем като от въздух?
Няма такова нещо. Държавата нищо не дава на народа,
само взема от него. Но за да
прикрие този очевиден факт,
разиграва театрото „избори” – за да ни излъже, че от
нас нещо зависи. Не, не зависи, не и в тази игра, не и по
тези правила. •
(продължението следва)
Шаркан

Проблясъци

Трийсет и четири
В края на юни, когато мнозина руски граждани тръгнаха
да излизат в отпуска, в медиите неочаквано се появи интригуваща и доста неочаквана новина от социологическо
проучване.
34% от жителите на Русия
заявяват, че са готови да застрелят онези, заради които
животът е труден. При това
броят на „снайперистите”
съществено надвишава този
на миролюбивите граждани.
В началото на юли тези цифри бяха огласени и по централната телевизия. Експертите в студиото стигнаха до мнение, което така
или иначе чуваме всеки ден
от устата на не един пътник в градския транспорт,
а именно, че руското общество, вместо обещаното
развитие, вече двайсет години пребивава в състояние на
стагнация, което означава
бавен упадък. То е като зъбобол – може да наболява няколко месеца, а после изведнъж
те праща за операция по рязане на венеца.
Руските държавни мъже,
дали дочули за това проучване, дали понеже нали са ни
много умни, подхванаха приказки горе-долу в същата
тема. Путин обвини някои
институции от конструираната от него „вертикала на

34% от жителите на Русия заявяват,
че са готови да застрелят онези, заради които животът е труден.
властта” в невъзприемчивост, а Медведев хукна да
децентрализира държавното
управление. Не бързайте да
се радвате, другари. Анархическата децентрализация, на
която бяха започнали да пригласят дори икономистите,
е твърде сложна материя за
днешния стопанин на Кремъл. Под децентрализация
той разбира преразпределение на чиновническите функции и евентуално преместване на част от бюрократите
вън от Москва.
Накрая и двамата ръководители осъдиха народното
негодувание, похвалиха се с
рокади тук-таме из властовите етажи.
Дали с това отказаха 34те процента руснаци от желанието 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 система (с дефицит на пари и олигархия) докараха основните
жертви до блянове за пушки.
Тези, които някога жънеха за
изхранване на Родината, които ковяха купища железарии
за славата на СССР (успешно продавани от номенклатурчиците в развиващите
се страни), а днес бачкат за
увеличаването на капитала
на директорски бордове под
звуците на изтичащия на Запад нефт – тези хора мечтаят за стрелба. Само да не си
помислите, че ми е жал за петрола. Никак. Жал ми е за доходите от продажбата му,
които или отсядат в офшорки, или се губят в касичката
на утвърждавания от депутатите бюджет. Само си
представете – няколкостотин души регламентират
средства, достатъчни за

преживяването на сто милиона души…
Предстои ни нелек път,
щом всеки трети сънува усещането за приклад в рамото
и се събужда с присвито ляво
око, а пръстът му натиска
илюзорен спусък. Значи наймалкото е редно да констатираме всеобща умора и озлобеност. Как да я преодолеем?
Хубав въпрос. Всички болести
са от ядове.
Има два пътя и по всеки от
тях народът ни вече е марширувал. 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 затворническите лагери.
Обаче има и трети път,
който в историята не използван често. Същността му е

проста, сигурно неведнъж е
идвала на ум на същите тези
34%. При него не се препоръчва безредна стрелба, но горещо се съветва да се мисли с
главата и да се държи гръбнакът изправен.
Само онова общество, което 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 хиляди хора излизат веднъж седмично на площада без знамена
и лозунги, това може да спаси и нас, които сме в Русия.
С тази разлика, че ние няма
нито да скандираме, нито да
мълчим. Ние трябва с тези събрания на градските площади
да заменим онези, заради които сме уморени, ядосани и ги
виждаме в ролята на мишени.
Само ни се струва, че управлението на живота на един град
или на цяла страна е нещо
ужасно сложно. Просто досега не сме опитвали да го вършим. По-точно не дръзвахме
да го сторим – поради страх,
поради набиваните в нас навици да бъдем покорни. •
Егор, руски анархокомунист,
член на Асоциацията на
движенията на анархистите
превод: Николай Теллалов
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РЕВОЛЮЦИОННА ИСТОРИЯ

31 години от полските стачки от август 1980 г.

Съвети на един революционер к ъм полските работници (Полша пред своята Кървава неделя)
(Париж, 15 ноември 1980 г.)
Повече от четири месеца полската работническа революция трасира път сред ада на
диктатурата и чистилището на реформизма и опортюнизма. Стечението на редица вътрешни и международни фактори принуди полските
власти да изберат против революцията тактика, аналогична на следваната от португалската буржоазия в задушаването на спонтанното
революционно
раздвижване
на масите след сгромолясването на Салазаровата диктатура. Избирайки не картечниците и пряката кавалерийска
атака на специалните полицейски части (за които казват, че са се изплашили от
размаха на стачното движение през юли-август-септември, поради което се отказали да изпълнят ролята на палачи), политбюро на т. нар.
ПОРП преследва днес същите цели както в 1956, 1970 и
1976 години: унищожение или
опитомяване на работническото движение и съхранение
на държавния капитализъм, на
режима на диктатура и привилегии. Само средствата са
променени. Този път, наред
със заплахите с репресии и
окупация, се водят „прегово-

ри”, придружени от безконечни спорове по третостепенни въпроси, юридически процедури и усуквания. Властта
е щедра в обещанията си. Тя
се пазари и прави опити да
корумпира активистите на
движението, да го инфилтрира с партийни агитатори и
агенти на тайната полиция,
да концентрира атаките си
срещу най-радикалните елементи, за да бъдат те изолирани, след което ще последва
безшумна полицейска разправа. Инсинуации, клевети, шантаж, деление на стачниците
на „добри”, „честни”, „разумни”,
„истински патриоти”, готови да сътрудничат с властите в трудните за „социалистическото отечество” моменти, и на „тъмни авантюристи”, врагове на несъществуващия социализъм, „агенти
на чужди сили”. Това са само
част от оръжията, с които
властта цели да предизвика изтощаването, умората и
прогниването на работническото движение, а след това и
погребението му. Въпреки небивалата дълбочина на революционната криза на полското общество, която ражда и
засилва спонтанното движение на работническата класа,
опасността от победа на но-

вата тактика на ПОРП е налице. Историята изобилства
с примери за подобен развой
и изход от революционните
кризи. Те превишават многократно броя на успелите революции.
И опасността идва не толкова от виртуозността на
тази тактика от партията,
за която тези маниери също
са новост, колкото от грешките, колебливостта, компромисите, илюзорните надежди и доверчивостта спрямо „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 диктатурата, когато целият официален свят – от Кремъл до Белия дом, Ватикана, Бон, Париж
и Лондон (дори „дисидентите”
от Белград и Букурещ и екскултурреволюционерите от

Пекин) са за опитомяването
и задушаването на движението. Техният класов инстинкт
не ги лъже. Те знаят много добре кой е истинският им враг
и страхът от него приглушава всичките националистически и интернационалистически противоречия и сметки
между силните на деня.
Вярно е, че в такива условия е адски трудно да се бориш, но още по-вярно е, че не
трябва да се губи нито минута ценно време!
Трябва да бъдем наясно. Както всичките останали велики
сили на днешния свят, Църквата не иска промяна нито на
интернационалното, нито на
социалното статукво. Както
всички други компоненти на
днешната Метернихова политика на Кисинджър-Зоненфелд
и марксическите склеротици
от Кремъл с техните Хелзинкски, Мадридски и Виенски конгреси, Църквата иска светът
– „най-добрият от всички възможни светове” – да остане
такъв какъвто е, изтръгвайки от него възможния максимум от привилегии и сигурност.
За католическата йерархия
борбата на полската работническа класа е само инструмент за изтръгването на къ-

сове власт и богатства от
полската диктатура. Цената,
която тя ще заплати на Кесаря, за да получи „божието”, ще
бъде колаборантството с
властта и предателството
спрямо работниците!
В Испания по време на гражданската война (1936 – 1939)
кюретата стреляха с картечници срещу въстаналия пролетариат. Полските епископи
нямат нито традициите на
„Светата” инквизиция, нито
войнствеността на испанските йезуити. Затова тяхната тактика ще бъде поблизка до тази на Юда – те
ще предадат народа с целувка!
Част от сегашното ръководство на полските синдикати „Солидарност”, следвайки съветите на католическата йерархия, върши престъпление срещу работническата
класа. Разигравайки фарс на
едночасови или 15-минутни
„стачки” и комедиите на парламентарни дуели с палачите,
приемайки всеки път предложените от тях компромиси,
това ръководство внася в работническата среда елементи на умора, колебание и нерешителност. Тази тактика
» » » продължава на страница 7
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VII. РАСТЯЩАТА
ПРОПАСТ МЕЖДУ
„ДРУЖЕСКИТЕ” КЛАСИ
СЕ ЗАПЪЛВА С…
ТРУПОВЕ
Макар че разпределението на
националния доход и заплатите на висшите партийни сановници, министри, генерали,
дипломати и т. н. не фигурират в щатните таблици и са
държавна тайна, изследователят на класовата структура на това общество може
да я реставрира по откъслечните данни от пресата, литературата и живота. По-долу съобщаваме някои сведения
и данни за динамичното развитие на „новата” експлоататорска класа и за неизменното увеличаване на нейните
доходи от първата година на
държавния преврат на 25 октомври 1917 г. досега.
В началото, когато държавнокапиталистическата класа
се е консолидирала в борба с
всички останали класи и партии, 5 години след революцията, по мнението на един
безспорно авторитетен свидетел, какъвто е Улянов: ”Въпреки цялата си архиреволюционност, болшевиките съхраниха напълно бюрократичния апарат на самодържавие-

то от 1 300 000 души, като
само са го разкрасили с „комунистически” етикети, запазвайки цялата му уродливост,
и са прибавили нови 200 000
паразита”. (Цитатите са взети от последните „лебедови”
статии на Ленин: „Как да реорганизираме Рабкрин?” и „Подобре по-малко, но по-добре”).
Още през 1918 г., в безбройните си подготвителни
записки към статията „Поредни задачи на съветската
власт” въпросният Ленин е поискал да се повишат заплатите на ”буржоазните учени и
специалисти 4, 8 или 16 пъти
в сравнение с тези на средния работник (6000 рубли годишно)”. Срещу недоволството на работниците той е дал
обяснения за тази ”непопулярна мярка”, акцентирайки върху нейния временен характер:
„една година, дори шест месеца”. След известно време нагоре започват да подскачат
и заплатите на нашите „здрави, партийни другари”, после
на военните „спецове”, на чекистите и т. н. Частични данни се намират в отчетните
доклади и речите на блестящия ученик на Улянов – Йосиф
Джугашвили-Сталин, както
и в Съчиненията на партийната опозиция, оглавявана в
различни моменти от Троцки,
Каменев, Зиновиев, Бухарин

и други последователно и редовно „оземлявани” в последствие „съратници”. От тогава този процес не е спирал.
През 1961 г. например, по
данни от статистическите
годишници, чрез сложни изчисления и сравнения можеше да се установи, че бюрокрацията с армията и полицията са наброявали вече 21
милиона. (Скулпторът Эрнст
Неизвестни пишеше, че само
от идеолозите и агитпропа
на СССР може „да се отгруха”
една средна европейска страна!) При запазване на тези
безпрецедентни темпове на
„растеж”, съветските социолози 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 стигне за извършване на подобна
народополезна дейност! Пак
по същото време, 40 години
след тъжните ленински констатации, тогавашният класик на марксизма, верен ленинец и вожд на „съветските народи” Н. С. Хрушчов, скромно
призна, че апаратът на Министерство на земеделието
по нищо не се различавал от…
стария царски апарат.
По сведения от 1970 г. в
книгата на дисидентстващия реформатор на държав-

В една от многото вили на Сталин (Холодная речка в Гагра, Абхазия)

ния капитализъм Рой Медведев „За социалистическата
демокрация” пишеше: ”не е
тайна, че разликата между заплатите на низшите чиновници и висшите началства в различните учреждения, в зависимост от ранга им, се определя с пропорции от 1:10, 1:50,
1:100”, без да се включват в
сумата безбройните съвместителства, добавки, привилегии, 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 разказа на пожелал да запази анонимност „културен деец”. На

прием у едного от заместниците на министър-председателя Косигин, по време на обеда, към всеки от многобройните гости „дейци на изкуството и културата” бил прикрепен отделен келнер – нещо,
което едва ли са си позволявали самодръжците на Русия.
На другия полюс е мизерията. Ако бъдат сравнени надниците на двадесетина категории работници и цените на
няколко десетки артикула от
първа необходимост за предвоенния месец юли на 1914 г.,
които се намират в приложенията към книгата на Джон
Рийд „Десет дни, които разтърсиха света”, с днешните
(1973 г. – бел. ред.) надници и
цени в „Съветска” Русия, всеки познаващ елементарни» » » продължава на страница 7
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може да доведе само до повторение на Кървавата неделя
в Петербург от 1905 година,
до поражение и разложение за
още няколко години, особено
ако масите позволят да бъдат поведени с голи ръце на
кръстни шествия срещу полицейските участъци, казармите и партийните домове
от полските внуци на руския
поп Гапон! На тези „ръководители” ще напомним съдбата
на попа – той биде обесен! За
такива престъпления възмездието не отминава!
Тогава, какво да се прави? С
какво да се започне?
С унищожаване на всякакви колебания, с очистване на
ключовите позиции, на стачните комитети, на националната синдикална комисия
на „Солидарност” от всички
онези, които избират пътя
на класовото сътрудничество с диктатурата и стоящата зад нея „съветска” милитаристична машина. Радикално
скъсване, на всяка цена!
Въпросът за задоволяване
на икономическите искания на
масите в обстановка на криза, 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 експлоатация от страна на русия
империализъм! Затова, като
първа стъпка – издигане на
искания за премахване на всякакви привилегии, изравняване на всички заплати, работнически контрол над бюрократичните щатове във всяко
предприятие, институт, учреждение и върху разпределението на бюджетите на всички нива; ревизия на всички договори с другите страни и на
първо място със СССР, сключване на нови на базата на равенство между партньорите
и пълна гласност на клаузите
на тези договори с обществен контрол над изпълнението им.
Поставянето на тези искания, ако те не трябва да останат само паметник на фразьорството, трябва да бъде
осъществено открито, легално с консолидиране на революционната синдикална организация във всяко предприятие,
село, учебно заведение, институт или социална служба и нелегално – 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 съпротивата.
Особено внимание трябва
да се обърне на разработването на системата за конспиративни връзки между тези
ядра, на тяхната тактика и
стратегия, както и на неразривния им контакт с всички
труженици и с живия живот.
Сред немаловажните „детайли” във всеобщата подготовка на победата стои разработването на планове за
действия, както и на списъци
с мишените на революционните удари: полицейски участъци, казарми, партийни домове,
без да се забравят адресите
на частните жилища на партийните, военни и полицейски началства от всички нива.
Доносниците и колаборационистите също не трябва да
се отминават. Пипалата на
предателството трябва да
бъдат отсечени без церемонии и сантименталности!
Ние сме против зрелищния
терор на групички от отчаяни полуинтелигенти, които
днес ще запалят един магазин, за да изразят моралното
си възмущение срещу „обществото на консуматорите”,
утре ще отвлекат някой президент в оставка, а в други
ден ще се разкаят или самоу-

бият в затворническата си
килия, за да протестират срещу нечовечността на класовия враг… Нашата цел трябва да бъде друга – генерализиране на терора! Всеобщ
терор срещу цялата машинария на държавата! Терор
системен, планиран, масов и
безпощаден, отиващ зад последния предел на съзнанието на маркс-ленинските лумпени. Всеки работник или работничка, в случай на влизане в действие на репресивните сили на диктатурата или
на интервенция на мерценерите от Варшавския пакт
по покана на полските Кадаровци и Хусаковци, трябва да
се превърне в терорист!
Едно такова генерализиране на терора в утрешния ден
обаче предполага още от сега,
без да се губи нито секунда
ценно време, системна, постоянна и планомерна организационна, техническа и психологическа подготовка. И найважното и на всяка цена оръжие, оръжие и още веднъж
оръжие! Да се търси и взема
отвсякъде: от разхождащите
се на улицата въоръжени полицаи, от препълнените с него
складове на армиите – „свои”
или „братски”. Да не се оставя без внимание складираният

в разните кариери и мини динамит! В работа ще влязат и
бензиновите резервоари с бутилките сярна киселина. В съотношение 4:1, ако базуките
са недостатъчни, с тях може
да се приготви кърваво-огнен
коктейл за „банкета” на незваните традиционни и многократни освободители на Полша.
В боравенето с оръжието
и взривовете, ефикасността
предполага системни тренировки и обучения. Трябва да се
създадат истински нелегални школи за модерна гражданска война! И тогава, ако господарите, чужди и свои, не капитулират пред волята на въоръжения народ да бъде свободен, нека се сърдят на себе си!
Тогава, във великия ден на
гнева, разрушението и изкореняването на „хубавия
свят” на властта и експлоатацията ще бъдат радикални и безвъзвратни! Тогава
никой не ще може да победи
Великата Полска Революция!
Тогава тя ще прехвърли телените мрежи по границите,
ставайки Пиемонт на Световната Социална Революция, която целият днешен
свят носи в утробата си! •
Георги Константинов
(със съкращения)
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те аритметични действия,
може да установи самостоятелно, че след близо шест
десетилетия „социализъм” руските пролетарии са станали
абсолютно по-бедни от дядовците си в Романовата империя. Според данни в статията „Никакого кризиса комунизма нет” на съветския икономист – унгарецът от кабинета на Бела Кун – Евгени Варга, 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. (Землянките и колибите, които
пътниците могат да видят и
днес от прозорците на влаковете, не са включени в официалната статистика.)

VIII. КРИВАТА НА КЛАСОВАТА СТРУКТУРА НА
„СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО” ОБЩЕСТВО
В статия на съветски икономисти, публикувана в юлската книжка от 1962 г. на списание „Вопросы экономики”, се
отбелязва, че кривите на разпределение на „националните”
доходи между различните социални категории в СССР и

САЩ имат еднакви по форма
графики. В анализите на статистическите данни те са
използвали един и същи математически апарат и са доказали, че класовата структура на двете свръхсили е еднаква. Единственото оправдание на този чудовищен социален факт „съветските
учени” намират в бръщолевенето, че отечествените паразити и сибарити произлизали от народа, принадлежали
му и всяка вечер си лягали с...
мисълта за него.
Въпросът за класовата
структура и социалното неравенство между пролетариата и „новата класа” и техните взаимоотношения и борби
е кардинален въпрос на настоящето и бъдещето на „социализма”. Той чака своите сериозни изследователи и никой
истински учен няма право да
го отлага за времето, когато днешната господстваща
класа от експлоататори ще
бъде заставена да даде отчет за това колко е струвала
на обществото. Километричната сметка трябва да се
подготви още днес, като не
се пропуска нито едно перо –
от неравенството в доходите и консумацията до това в
разпределението и потреблението на информацията. Защото в последната четвърт

на ХХ век информационният
глад става не по-малко страшен от физическия за настоящето и бъдещето на народите!
Усмирителната ризница на
това антагонистично общество е военнополицейската
диктатура на държавнокапиталистическата класа над
пролетариата. Приказката
от хиляда и една нощ за „отмирането на държавата” вече
не се разказва от Шехерезадите по диамат и истмат. Огромният октопод на държавата е обхванал в пипалата си
целия обществен организъм.
Той разполага с всички средства за масово въздействие,
с цялата икономика и в добавка с най-мощната репресивна машина в света: тримилионна тайна и явна полиция, четиримилионна армия,
съдилища, затвори и концлагери. Мащабите на задушаване, смазване и унищожение на
недоволните и бунтовниците са непознати в световната история. Десетилетия наред ръстът на „съветските”
народи остана непроменен,
въпреки тримилионния им годишен прираст! По данни на
статистическия годишник за
1969 г. жените в СССР са с 27
милиона повече! На фронтовете на така нар. отечествена война са загинали седем

... и в града на Сталин.
Битпазар във Волгоград (бивш Сталинград) през 1967 г.
Снимка: Томас Поулсен

милиона войници, сред мирното население жертвите са
по равно за двата пола. Липсват двадесет милиона мъже,
макар, че в „съветските” концлагери 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, чийто прототип може да бъде
открит в древния Египет или

в робовладелския Рим. Това е
многомилионната класа на
робите – концлагеристи, каторжници и заточеници, с чиято история, същност и трагична съдба все още никой от
благовъзпитаните и многоучени историци, икономисти и
социолози на нашия „хуманен”
век не се е заел! •
(следва)
Г. Константинов
юли-август 1973 г.
Бежански лагер Падричано
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Дадохме вече примери за начина, по който политиците
си послужиха с тази най-елементарна грешка на революционната тактика (оставянето на испанското злато в
ръцете на правителството),
за да ни попречат да му отнемем властта. Още много други ще се разкрият в течение
на настоящото критично изследване.
В края на юли 1936 г. превратът на генералите беше
потушен в половин Испания,
но другаде армиите на Франко се наложиха с терор и масови екзекуции и се готвеха
за настъпление срещу другата половина от полуострова.
Успехът на социалната революция следователно зависеше от възможностите да се
защити неокупираната от
франкистките сили територия и след това да се предприеме контранастъпление срещу окупираните от фашистите региони. Как да се организира тази битка в най-добри
условия беше въпрос от найголяма важност за ръководителите на Се Не Те и ФАИ и
каквато и да е критиката на
решенията, които те взеха,
не можем да се съмняваме в

Анархисти във властта: Федерика Монсени и Гарсия Оливер (двамата в средата) в кабинета на Ларго Кабайеро

добрите им намерения, когато мислеха, че направените
отстъпки биха осигурили победата над Франко.
Първият проблем, с който се наложи да се сблъскат,

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

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

ДЕМОКРАЦИЯ

което засягаше борбата срещу разбунтувалите се генерали. Също така беше очевидно обаче, че методите и причините за участието им бяха
различни. Целите на политическите партии да унищожат Франко бяха първо да му
попречат да установи своята
диктатура над страната (и в
това отношение анархистите не можеха да не бъдат съгласни); но след победата тяхната главна цел беше да създадат правителство, чиято
природа щеше да зависи от
политическите нагласи на победилата партия или партии:
от федерализма, който изповядваха някои от тях, до абсолютната диктатура на сталинистите.
В една реч, произнесена на
3 януари 1937 г., Федерика
Монсени, видна анархистка
и министър на здравеопазването по това време в правителството в Мадрид, говореше за „един проблем, който
изглеждаше лесен, сравнен с
войната. Наистина войната –
обща кауза срещу един общ
враг – направи възможно създаването и поддържането на
единството на всички антифашистки сили: републиканци, социалисти, комунисти и
» » » продължава на страница 9
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VIII. ОТБРАНА НА
СТРАНАТА И ЗАЩИТА НА
ВЪТРЕШНИЯ РЕД
36) На мястото на ликвидираните армия и полиция с тяхната йерархия, командване,
чинове, медали, казарми, участъци, заплати, секретност и
власт над трудещите се, ние
сме за създаването на общонародна въоръжена организация. Тя ще има своите групи във всяко предприятие и
служба, и колони – във всеки
квартал и комуна. В тях ще
участват доброволно всички
пълнолетни мъже и жени, желаещи да поемат функциите
по отбраната на страната
и защитата на обществения
ред в населените им места.
Членовете на тази общонародна въоръжена организация в мирно време ще участват в нея, без да се откъсват
от производството и няма
да получават допълнителни
възнаграждения. Участието
в нея е резултат от доброволно поетото задължение
към защитата на свободата
и правата на всички труженици.
Тук, както и във всички
други обществени организации, се открива широко поле
за хората, у които общественият инстинкт, взаимопо-

мощта и волята да служат
доброволно и безвъзмездно
на обществото, са се пробудили от революцията.
Защото
единственото
сериозно доказателство за
безкористността на революционера и обществения деец
е отказът от възнаграждение за времето, което той
посвещава за решаване на социалните проблеми. Всичко
останало е професионализъм
и кариеризъм, който не е почистоплътен от този на всевъзможните държавни мъже
и държанки, дипломати, военни, банкери или бизнесмени и
техните преторианци.
37) След установяване на
връзката между характера
на труда и съответния род
оръжие, докато съществува
разделението на труда, бойните единици на въоръжената организация ще се изграждат в зависимост от професиите и ангажираността в
производството и услугите.
Например, естествено би
било работещите в гражданската авиация да образуват
военновъздушните сили на
федерацията, тези от пътническия и търговски флот –
военноморските сили, тружениците от транспорта –
моторизираните
съединения, от машинния парк в селското стопанство – танковите части и т. н.

Между другото, и в тази
област компютрите, роботите и автоматите навлизат масово.
38) Всяка бойна единица избира свой съвет (на мястото
на днешния назначаван и плащан команден състав). За членовете на съвета са валидни
същите принципи на изборност, отзоваемост, сменяемост, императивни мандати и постоянен контрол от
общите събрания на военните съединения, които очертават рамките на дейността, правата и задълженията
на членовете на съветите в
бойните, стопанските или
териториалните единици в
анархокомунистическото общество.
39) Обучението по военно дело или криминалистика (които ще бъдат необходими дотогава, докогато нашата революция не преобрази радикално днешния свят, в
който всички големи и битови въпроси се решават в последна сметка manu militari –
с насилие и оръжие) ще се извършва в горните класове
на средните учебни заведения и в университетите при
ликвидиране на целия днешен
казармен идиотизъм, дресировка, командване и унижаващо достойнството на човека подчинение. Това обучение ще бъде осъществявано

от квалифицирани преподаватели по стратегия, тактика, боравене с оръжията и
електронен контрол, тренировки и маневри. Те ще имат
същите права и задължения,
като тези на другите учители и професори в останалите
учебни заведения.
40) Въпросите, свързани
със снабдяването с оръжия и
муниции, с обучението и откъсването от производството и услугите (с оглед участието в маневри) чак до проблемите на войната и мира,
са от компетентността на
общите събрания на комуните, респективно на конгресите на федерацията.
На решенията и заповедите за „свикване под знамената”, вземани в обвитите
в тайна канцеларии, концепции и мнения на политическите „елити” и генералитета и
изпращането под страх от
смъртно наказание на милиони труженици в братоубийствени касапници за защита
на класовите интереси на
„собствените” ни потисници и експлоататори, ние противопоставяме революционната съзнателност, доброволната жертвоготовност
в името на свободата и хляба на беззащитните и на интернационалното братство
с всички потискани, унижавани и ограбвани парии в света.

41) От комуналните поделения на общонародната въоръжена организация, чрез
дежурства и в зависимост
от нуждите на кварталите
и стопанските единици в дадена комуна ще се излъчва и
броят на гражданите, необходими за охрана на обществения ред.
На общите събрания, съобразно конкретната криминогенна обстановка, ще се
определя колко и какви специалисти-криминалисти са
необходими. Правата на последните няма да надхвърлят тези на един днешен експерт-счетоводител, тоест
те ще бъдат специалисти в
своята работа, като всички останали, занимаващи се
с разследване и откриване
на причините и конкретните нарушения на нормите
на съжителство и общуване
в едно общество, създадено
от въоръжения народ в процеса на революцията.
42) По същия начин, на общите събрания ще бъдат
предадени и функциите по определяне на мерките срещу
нарушителите на тези норми. Защото, заедно с държавата, ние ще ликвидираме законите и техните блюстители в лицето на днешната
полиция, следствие, прокуратура и съд. На мястото на
» » » продължава на страница 9
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анархисти. Представете си
обаче панорамата на различните идеологически сили, които ще искат да се наложат в
борба помежду си, когато войната свърши. Щом войната в
Испания приключи, проблемът
ще изскочи със същите характеристики, както във Франция и Русия. Трябва да се приготвим отсега. Трябва да декларираме своята гледна точка, за да знаят другите организации това, което ги очаква. Трябва да търсим съгласие
и контакти, които ще ни позволят – с най-голяма свобода и
с минимум икономически планове – 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 поддържането на антифашисткото единство”. Имаше прекалено много доказателства за противното. Във всеки случай това,
което тя твърдеше по начин,
който не поставяме под съмнение, беше неизбежната борба за власт между антифранкистките сили щом победата
бъде спечелена. Този интерес

ДИК ТАТ У РА”

към проблемите „след войната” беше изразен още по-ярко
от друг министър анархист –
Хуан Пейро. Според него ”рискът за испанския народ да бъде
подчинен на един фашистки
режим ще бъде безкрайно поголям в края на войната, отколкото е сега в нейния решаващ период”.
Следователно, за успеха
на революцията, работниците трябваше да излязат от
въоръжената борба по-силни, отколкото бяха, и трябваше 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 икономиката; тоест, като производители на икономическото
богатство, те трябваше да
консолидират контрола върху
средствата за производство
и същевременно да си осигурят контрол над въоръжената борба, да бъдат както бойци, така и производители във
военната индустрия, за да не
позволят правителствените
институции да се засилят, а
политиците да поемат контрола над въоръжените сили.
Сътрудничеството на Се
Не Те и ФАИ в правителство-

или

К О Л А БОР А Ц И Я

то, дотолкова, доколкото
можем да съдим чрез свидетелствата, не доведе до някакво подобрение на военното положение. То обаче определено увеличи престижа на
правителството и отслаби
Се Не Те и ФАИ като революционни организации в очите
на работниците. По този повод позицията на Пейро не е
без интерес. В една своя книга „Проблеми и саблени удари”,
която е трябвало да бъде публикувана на 26 януари 1939 г. –
денят, в който франкистите
превзеха града, – и от която
са се съхранили само два екземпляра, той защитава многократно своята антиколаборационистка теза:
„Тези, които смятат, че без
участие в отговорностите
на правителството Се Не Те
би изгубила своите легитимни позиции, се лъжат. Същинската сила не се корени в самата сила, а в моралния авторитет, но моралният авторитет на Се Не Те би бил неизмеримо по-голям, ако тя сътрудничеше с благородство и
себеотрицание, както винаги
го е правила, без да желае или
да приема министерски портфейли. Се Не Те имаше достатъчно престиж, за да не позволи никой да ґ държи сметка

И

за нейното поведение по време на тези две военни години”.
За да разберем какво има
предвид Пейро, трябва да добавим, че в разрез с тази антиколаборационистка позиция по време на борбата против Франко, когато според
собствените му думи, които
цитирах, „опасността за испанския народ да бъде подчинен на един фашистки режим
беше най-голяма”, той продължаваше да твърди, че след победата ще стане „необходимо най-директно и безусловно
сътрудничество в правителството на Републиката.”
Антиколаборационизмът
на Пейро тук разкрива истинското си лице: не като принципен въпрос, а като тактически. За нас не е важно да критикуваме Пейро за неговия
ревизионизъм, понеже той не
искаше да скрие този факт,
а в имплицитното приемане
на неговата антиколаборационистка тактика, според
която борбата против фашизма не би могла да бъде водена
от Се Не Те и ФАИ… на всяка
цена. Обратно, Конфедерацията трябваше да излезе от победата с възможно най-голям
престиж, за да застане лице в
лице с правителството след

ДЕМОКРАЦИЯ

войната от позиция на силата.
Разбира се, хипнотизирани от лозунга „Ще пожертваме всичко, освен победата”,
поведението на ръководителите на Се Не Те беше далеч
от подобна цел. Според нас,
те също грешаха, като ориентираха пропагандата си
по лозунга за „антифашистка
война”, за да потвърдят, както го направи Федерика Монсени на събранието, за което
вече споменахме, че ”борбата е толкова велика, че заради самия триумф над фашизма
си струва да пожертваме живота си”. Системата, на която фашизмът е само едно от
проявленията, определено е
също толкова опасен враг за
работниците революционери.
Последиците от възприетата от ръководителите
линия се оказаха едно едностранчиво „единство”, в което Се Не Те и ФАИ направиха
всички отстъпки, от които
спечелиха политическите партии. „Войната” вървеше от
зле към по-зле и накрая, когато
силите на правителството,
контролирани виртуално от
сталинистите, бяха достатъчно силни, те обявиха война на социалната революция. •
(следва)

РЕВОЛЮЦИОННА ТЕОРИЯ

Друг възглед за анархокомунизма
» » » продължава от страница 8

сегашните многостепенни
съдилища с техните класови,
корумпирани и платени бюрократи в разноцветни тоги,
които защитават интересите на властващите гангстери и експлоататори, социалната революция ще създаде една-единствена инстанция – трибуналите в трудовите колективи, кварталите и комуните, в които, в зависимост от мащаба на ощетяване на личността или колектива, въоръженият народ
ще решава мерките спрямо
извършилите нарушения, съобразно своето чувство за
справедливост.
Като осъзнаваме, че нарушенията на закона (както и
самият закон, който определя санкциите) са резултат
от патологията на класовото общество и са своеобразна реакция на индивида срещу организираната престъпност на властващите
паразити, ние анархокомунистите сме категорично против смъртното наказание и
затворите. Разбира се, ние
не изпадаме в утопизъм и затова не изключваме в първите следреволюционни десетилетия рецидиви в психиката, 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 толкова големи почитатели на
„принципа на свещената собственост” и затова не намираме нито за хуманно, нито
за целесъобразно унищожението на човека от палача или
тъмничаря заради посегателствата на дребните крадци
срещу обществените блага.
Може би другарският съвет,
общественото порицание и
контрол ще се окажат много по-ефикасни от днешната
наказателна система, която не може или не желае да
се справи с растящата престъпност. В по-тежките случаи на престъпления срещу
личността или колектива,
свободните хора от утрешното свободно общество могат да отделят един сектор
от страната или света, където да изпращат извършилите ги, като оставят нарушителите на правата и нормите на общуване да организират живота и прехраната
си по свой образ и подобие.
Разбира се, трудностите
в революционния период и
особено съпротивата на съборените господари или акциите на евентуалните бъдещи кандидати за власт и богатства могат до доведат в

една гражданска война до суровост и безпощадност при
раздаването на справедливост и възмездие от страна
на въстаналия народ, но още
от сега заявяваме, че главният виновник за евентуалните кръвопролития ще си
остане свалената от власт
и експроприирана експлоататорска класа на бившите
банкери, капиталисти, мафиоти, висши бюрократи и сановници, стремящи се да възстановят своята разбита
политическа и полицейска организация – държавата – и да
си възвърнат „изгубения рай”.

IХ. РЕЛИГИИТЕ,
ХРАМОВЕТЕ,
ДУХОВЕНСТВОТО И
ИМОТИТЕ МУ
43) В миналото религията
беше третият стълб на класовите общества, наред със
собствеността и държавата. Днес тя няма силата
дори на „четвъртата власт”
(на медиите с техните „попове”), но това не променя нашето отношение към всички
религии, на първо място към
подпомаганото от българската държава източно православие и неговия клир.
Ние сме атеисти, но преди всичко сме привърженици на свободата за всички,
затова няма да възпрепят-

стваме верующите в техните проповеди и молитви. Ние обаче сме врагове на
властта, на йерархията, на
собствеността, на неравенството, привилегиите и паразитизма, затова в Социалната революция ще експроприираме всички средства
за господство, експлоатация и влияние, с които разполага духовенството, било
на доминиращата и финансирана от държавата религия, било на неофициалните
вероизповедания и ще оставим техните попове, ходжи,
кюрета, пастори и равини
да „представляват” бога и
„осъществяват
посредничеството между него и паството”, като се препитават с подаянията на своите
богомолци или с общественополезен труд. В замяна на
това, колкото и идиотски,
ретроградни и реакционни
да ни изглеждат техните
суеверия и ритуали, ще осигурим равен достъп на религиозните хора до залите за
провеждане на техните молитви и на събиранията им,
както и до средствата за
масова информация, каквито
права ще притежават всички други членове и групи в обществото.
44) Българската православна църква (БПЦ) с нейния „Свети синод” – или как-

то я наричаше нашият Ботев „тази византийска воня
непорината” – винаги е била
слугиня на държавата. Нейният клир – владиците, воглаве с патриката, е сборище от доносници на бившия
диктаторски режим на болшевишката номенклатура и
съюзник на днешните му приемници. Освен като уши на
властта сред своите миряни, йерарсите и подчинените им бяха и продължават да
бъдат употребявани за вътрешна и външна консумация. За допълнително оглупяване, укротяване и оскотяване на овчедушните енориаши. В недалечното минало,
използвани като вътрешна
и задгранична агентура на
спецслужбите, днес те „свещенодействат” на всяко „национално” или локално мероприятие – от благословията на „народното събрание”
и молебените до маслосвета
в някой холдинг или бакалница. Те участват в различни
рекламни и циркови ревюта,
за да свидетелстват пред
света за свободолюбието и
толерантността на новата
власт, като в замяна получават бюджетни средства
за строителство на църкви
и се домогват до часовете
по „Закон божи”, за да бъркат
„законно” в детските души. •
(следва)
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За какво и как се борим

Насилие, авторитаризъм и антиавторитаризъм
Понякога чуваме да казват:
И Нестор Махно, и другите
руски анархисти са били „авторитарни”, когато са убивали капиталисти, едри земевладелци и белогвардейци, когато
са налагали социално-икономически промени на освободените от тях територии. „Авторитарни” сте и вие, „анархистите”, когато пишете и зовете към събаряне на капитализма чрез насилие, каквото е
едно въстание. Защото по същество авторитаризмът е
точно това: налагане на волята на част от обществото
над цялото общество.
После ни цитират Енгелс:
„Революцията е, без съмнение,
възможно най-авторитарният
акт, при който част от населението 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 твърдения е налице подмяна на понятия. Насилието не е равнозначно на господство, самовластие, авторитаризъм.
Критиците на революцията
смесват – съзнателно или
не – напълно различни категории. Например, когато нападната жена се съпротивля-

ва на насилника, нима това е
акт за налагане на нейната
воля над неговата? Не, това
е самозащита от нарушаване на нейната свобода. Когато работникът отхвърля да
се подчинява на експлоататора, бил той държавен директор (чиновник) или частен
собственик (бизнесмен), когато се противопоставя на опитите на бившия господар да
си върне „своето”, актът е същият както спасяване от изнасилване. Приравняването на
самозащитата на жертвата
към упражненото насилие от
страна на нападателя надали
може да се приеме като нещо
допустимо. Исторически, въпреки че реалната практика
на махновското движение често е преминавала рамките на
„законната самоотбрана”, да
се постави знак на равенство
между въстание на потиснатите и агресията на потисниците е принципно погрешно
заключение. Антиавторитарните социалисти (анархистите) обикновено не отричат
възможността да използват
насилие (макар че има и анархопацифисти), но отричат
господството на човек над човека. През 1904-1907 анархокомунистите от Белосток (пример за едно от най-насилствените работнически движения
в историята) унищожавали

предприемачите в отговор на
действията им, тъй като фабрикантите викали войска, наемали криминални елементи
да нападат стачници или масово уволнявали колективите
на цели предприятия, обричайки на глад тях и семействата им. Пред 1917-1918 селските общини отнемали от помешчиците земята и всичко
награбено през вековете на
робство. Много рядко обаче
са бивали убивани онези помешчици, които се държали с
простолюдието
достатъчно човешки. Напротив, историкът-марксист Н. Валентинов отбелязва, че на бившите
едри земевладелци се давала
възможността да се включат
в кооперацията при равни условия и права с всички останали селяни. Неслучайно някои
от тези бивши експлоататори са били екзекутирани от
белогвардейските наказателни части като „предатели”.

Авторитаризмът и
процесът на социалните
промени
Социалната революция не
бива да се свежда до упражняване на насилие. По забележката на ултралевичаря Жил
Дове, революцията не толкова потиска, колкото разстройва необратимо стария

режим, формирайки нови обществени отношения. Революцията не е само разрушителен, но и съзидателен процес.
Задачата на революцията се
състои в това да задейства
функционирането на неавторитарни форми на управление
на обществото. Обратно, авторитарната практика в такава ситуация изисква обособяване на едно малцинство,
което поема ръководните задачи, без да се съобразява с
желанията на мнозинството.
Именно така постъпват болшевиките на Ленин, разтурвайки спонтанно възникналите работнически съвети през
1918 г. В доклад от 1919 г. болшевикът Николай Подвойски,
председател на Висшата военна инспекция, признава:
„Работниците и селяните,
взели непосредствено участие в Октомврийската революция, не разбраха нейното
историческо значение и затова се опитаха да я използват
за задоволяване на насъщните
си нужди. Настроени радикално, с анархосиндикалистки уклон, масите нямаха разминавания с нас, докато вървеше
разрушителният етап на революцията. Но в периода на
съзидание, те съвсем естествено влязоха в противоречие с
нашата (болшевишка) теория
и практика”.

Надали можем да наречем
положението, при което някакво малцинство управлява стопанските процеси и се
разпорежда с резултата от
труда на народа, другояче, освен експлоатация.

Авторитаризъм,
централизъм,
експлоатация
Авторитарният
„социализъм” от Ленин до Мао Дзедун
означава само едно: централизирано (командно) управление на икономиката, на военната машина и цялата инфраструктура. Всички ключови, а често и второстепенни
решения се вземат от централната върхушка на управляващата партия или държавата.
Авторитаризмът не е
само психологическа нагласа
и политическа тактика, но и
водещ икономически (централизиран) принцип, в същността си неотделим от експлоатацията. Болшевизмът и
родствените му идеологии
носят в самия си гръбнак
принципите на авторитаризма. 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 благородния крадец Арсен Люпен излежава присъдата си, когато
Франция е разтърсена от друга знакова група – бандата
на Боно, новаторска в много
отношения. Но тук се налага
малко предистория.
Средите на френските индивидуалисти по същото време внезапно започват да раждат интелектуалци вместо 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 призовава към грабежи и убийства
на представители на властта и имотните класи. Така в
страната започва да се формира онова, което днес наричаме анархическа субкултура. Самият главен редактор
и неговите сътрудници не се
ограничават само с призиви,
а участват в улични схватки
и акции срещу рентиери в полза на наемателите, кражби
на храни от складове, изгаряне на тефтери с вересии. За
известно време тази такти-

ка се превръща в лице на движението. Позицията на илегалист става по-безопасна и
дори забавна. Разбира се, останалите течения на анархизма – синдикалистите и анархокомунистите – не одобряват действията на шумните
си идейни роднини, но и не късат с тях.
В тази атмосфера на буен
купон една вечер пристига
Жул Боно. И купонът свършва.
Либертад почива през
1908 г. след травмите, получени при поредната юмручносопаджийска схватка. Смъртта му още повече радикализира и без това неистовия
вестник. Редколегията се обявява за „пропаганда на дело”,
което допада на един среден
на ръст, трийсет и петгодишен мъж с мустачки на конте. Анархист става заради
дъщеря си. Момичето умира
от недохранване. Въпреки изтупаната външност и модните мустаци, Боно е сиромах. 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 няколко обира. На всичкото отгоре той има все още екзотичната професия автомобилен
монтьор. Първата целенасочена експроприация Боно из-

вършва с открадната кола, с
което влиза в историята на
криминалистиката като пионер на автомобилните престъпления. Даже френската
полиция още не е възприела
тази модерна техника. Така
ченгетата отначало преследват бандитите на Боно с велосипеди, докато той обявява
същинска война срещу буржоазна Франция.
„Бандата на Боно” преминава на пълно самоосигуряване – придвижва се с откраднати автомобили, живее за
сметка на част от експроприираните средства, обира
оръжейни магазини, разстрелва полицаи, където ги срещне. Убийството на втория
по ранг полицейски чиновник
в страната става големият
удар на групата. Боно достойно отмъщава за дъщеря си, но
не постига повече успехи. Настървената полиция открива 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 унищожат съратниците на Боно –
Гарние и Вальµ, полицаите докарват дори военната артилерия. Даже буржоазната преса се подиграва с начина, по

който властите довършват
революционерите-единаци. А
какво ще правите, когато бандитите станат хиляди? – саркастично питат журналистите. Отговорите идват две

години по-късно, когато избухва 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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Войната срещу Гърция

Изборът на гърците, изборът на Европа
Гърция се тресе вече не една
година, а социалните трусове не показват признаци на затихване. Тъкмо обратното,
осъзнава се цялата дълбочина
на икономическото падение
на страната, което нажежава
народното възмущение. Вече
никой не вещае самоуверено
от официални трибуни, че новият европейски заем ще спомогне за стабилизиране на ситуацията – 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 разпадане на европейските капиталистически основи в сегашния
им вид.
Ситуацията се дължи на
бюджетния дефицит и на държавния дълг, който е приблизително 1,5 пъти по-голям от
брутния вътрешен продукт.
Тези цифри станаха възможни
заради абсолютното прахосничество на не едно гръцко
правителство. При това гърците водеха политика в духа
на съвременните разбирания
за социалдемокрация – социално ориентирано стопанство
и партньорство с легалните
профсъюзи. Достатъчно е да
погледнем данните за бюджета на страната, за да се убедим, че разходите за изплаща-

не на пенсии и заплати на държавни служители възлизат на
80% от приходите. Не би било
лъжа да кажем, че държавно
платените граждани са живеели сравнително добре. За
разлика от много капиталистически страни, тамошната държавна заплата е била
стабилна и достатъчна. Плюс
още немалки премии, надбавки, като някои цифри направо
будят съмнение. Немски вестник твърди, че шофьорите на
автобуси от градския транспорт в Атина вземали допълнително по 310 евро на месец,
ако не закъснявали за работа.
Ето ги бюджетните дотации и голямата ангажираност
на държавните институции в
стопанството, ето го „социално отговорното” правителство. Все неща, за които мечтаят апологетите на „народния капитализъм”. А като краен резултат – среден пръст.
Главните фактори на влияние обаче си остават едрите капитали. Политиката на
гръцките партии би лъснала
доста по-бързо, ако не беше
намесата отвън. Гигантските инвестиционни банки Goldman Sachs и JP Morgan
Chase от доста време укриваха реалните дългове на Гърция
с различни машинации, но лихвите продължаваха да се трупат.

Пред
капиталистическа
Гърция сега има два избора.
Първият – спасяване на еврозоната. Гърция пуска за разпродажба цялото си имущество, жителите ґ затягат
коланите, външният дълг се
рефинансира и се разтяга да
речем за двайсетина години.
Няма друг вариант, който да
минимизира заплахата от разпадането на еврото като валута. При тази схема гръцката икономика преминава под
контрола на ЕС, т. е. страната ще бъде управлявана отвън, от еврократите. Надали подобен план би предизвикал възторга на самите гърци, многобройните профсъюзи
вече гръмко се противопоставят на намерения в тази насока.
Вторият път – отказ от
плащането на дълговете.
Това ще рече напускане на еврозоната и дестабилизация на
цялото пространство на евровалутата. Фалит на страната и връщане към драхмата всъщност не би било найлошото за населението,… ако
не беше една „малка” подробност. В Гърция секторът на
реалната икономика е дребничък. Най-голям е секторът на
услугите, цели 62%, а основните приходи идват от туризма. Тук е мястото да споменем, 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 алтернатива – трябва да плаща, а със
собствени ресурси не може
да преживее. Значи и в този
случай гърците ще трябва да
търпят ограничения и лишения.
Ясно е, че ще страдат обикновените хора. Предприемачи,
финансисти, политици – цялата тази сган рано или късно
ще си получи парите, макар
и да понесе известни загуби,
ако еврото рухне (и тъкмо заради това Евросъюзът смята
за изгодно да дава на Гърция
още кредити). Това е още едно
доказателство, че при капитализма управляват само капиталистите, но не и профсъюзите, които поне на думи са
представители на трудовите хора.

Какво можем да
предложим на гърците
като анархисти?
От гръцката ситуация следва да направим три извода.
Първо, дори най-развитото профсъюзно движение, ако
то няма революционни намерения, не може да осигури на

хората стабилно благосъстояние. Същото се отнася и
за социалната държавна политика – видя се, че тези неща
в глобалната капиталистическа система са днеска има,
утре няма и не бива да възлагаме надежди на тях.
Второ, изострянето на
кризисните моменти в стопанския живот навсякъде по
Европа ще доведе до рязко покачване на недоволството,
а следователно и към търсене на алтернативи за по-нататъшния начин на съществуване. Анархистите трябва да бъдат готови за подобен обрат, така че в нужния
момент да могат да предложат на хората своите идеи.
Трето, анархическото движение не бива да зацикля само
на една отделна страна. Подготвяйки се за революцията,
трябва да мислим какво ще
правим на следващия ден след
избухването ґ. Без реални кооперативни действия, провеждани предварително, още
от днес, даже при наличие на
силно анарходвижение в една
отделна страна, всичко рискува отново да се препъне,
като даде път на необолшевишки и неофашистки формации. •
Load, анархист от Петербург
със съкращения
превод: Шаркан

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 интересна и в много отношения
поучителна статия под заглавие ”Да оставим историята
да си почине”. Тя е посветена
на сериозни проблеми на теорията и практиката на анархизма, на неговата история,
настояще и бъдеще. И да не са
решени, важното е, че въпросите са поставени, а както
е известно, това често е половината от работата. Статията има само един недостатък: в нея, като в Гордиев
възел, са вплетени в едно истини и неверни твърдения, но
по-неприятното е, че тя показва известно неразбиране
на… анархизма. Нейният лайтмотив е, че анархистическият „модел” е безнадеждно
остарял – той не е обновяван
от времето между двете световни войни; ние не можем да
посочим или нямаме никаква
алтернатива на настоящата
социално-икономическа система; не я познаваме и още
по-малко можем да предложим
„на хората” средства и методи за преодоляването ґ, посредством една програма на
Социалната революция, организация, стратегия и тактика за реализирането ґ; и най-

лошото – не си даваме сметка за всичко това, заравяйки
главите си в пясъците на историята.
Трябва да напомня на нашия
приятел, че анархистическата теория и практика не започват с нас. Те имат 150-годишна история, която не можем да „оставим да си почива”,
защото миналото има значение не само за „вярата на хората в бъдещето”. Актуализацията им, наред с проникването в същността на днешното общество и на епохата,
в която живеем, предполага и
отличното познаване на тази
история, тъй като теорията
на бъдещето се ражда от критичния анализ и революционната интерпретация на минали и настоящи събития, борби
и поражения. Които не познават „читанките” и „азбуката”
на анархизма, няма да могат
да „напишат великия футуристичен роман”.
...

V. КАКВО „ПРЕДЛАГАМЕ
НА ХОРАТА”?
Алтернативата, която анархизмът предлага на потисканите, на ограбваните, на
бедните, на онеправданите
и унизени „низши класи”, тоест на 90 % от народа (и човечеството), 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 скотското състояние на вашия живот, освен вие самите. Ако не
яхнете историята, тя ще ви
влачи!
Това бе записано още в статутите на Първия Интернационал преди 150 години и аз
мисля, че тази „алтернатива”
не се нуждае от „актуализиране”, „обновяване” и „модернизиране”.
Целта на борбата е реализацията на АНАРХИЯТА, т. е.
на самоуправлението или на
пряката демокрация във всички сфери на обществения живот, при което народът решава сам своите проблеми и
директно удовлетворява всестранните си материални и
духовни нужди, без посредничеството на капитала, държавата и бога, без каквито
и да са земни, подземни, небесни, външни или „свои” сили,
стоящи вън от неговата въоръжена организация. Тази е
„алтернативата”, която сме
прокламирали и която можем
„да предложим на хората”, помагайки 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 интересува от собствената си съдба
и проблеми и не търси решението им, ако продължава да
се държи така, както го е правил 500 години по време на
турското робство, 35 – при
Тодор Живков и 22 вече през
епохата на пазарната демокрация с нейните гангстери
и мошеници и ако не е готов
да се бори срещу тях, тогава
никой, дори Иисус, Буда, Мохамед и Йехова, с пророците и
пороците, събрани заедно, не
могат да му помогнат.

***
Паралелно с придобиването
на необходимата анархистическа култура и работата
по консолидиране на революционната организация, можем и трябва да участваме
във всякакви форми на съпротива на „нисшите класи” – колективни, групови или индивидуални – срещу „законно установения порядък”, като освен
практическата и логистична
помощ, ги запознаваме с програмата на Социалната революция и нейните цели, посредством индивидуални разговори, групови беседи, статии,
брошури, книги и подходящи,
лесно запомнящи се, изразителни, лаконични и синтезирани лозунги, като:
За да бъдем „равнопоставени” и свободни искаме:

• Равни възнаграждения за
труда на всички;
• Участие на всеки в общественополезния труд;
• Ние сме народът, ние ще определяме кой труд е необходим за обществото;
• Собствените си проблеми
ще решаваме на общи събрания без представители
на властта, без началници и
без посредници;
• Разбираеми за всеки, който
няма специална и специфична подготовка, тези и други
подобни лозунги, бихме могли да разлепяме, като малки афишчета с ярки цветове, по стените на сградите
или витрините на магазините, по стъклата на прозорците в метрото, в жп-вагоните или в автобусите,
по таблата в училищата и
университетите, върху заводските стени или в агенциите за безработни.
Ако междувременно в „чужбина” се появят умни, оригинални и ефикасни новаторски
идеи, методи и средства за
борба, защо да не ги изпробваме? Трябва да използваме
целия световен – минал и настоящ – наш и чужд опит за
пропаганда, агитация, преки
акции, стратегия и тактика.
Нали, затова сме интернационалисти. •
Георги Константинов
със съкращения, пълния текст
четете на sm.a-bg.net
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ПРИСВОЯВАНЕТО НА ЗНАНИЕТО

Науката – достояние или собственост?
» » » продължава от страница 1

ликации, като след това ги е
пуснал за безплатно ползване
в интернет.
Суорц е освободен под гаранция от 100 хиляди долара,
процесът предстои. Не смята себе си за виновен. Делото
му навярно ще стане най-шумното съдебно събитие в областта на авторските права и интелектуалната собственост. В защита на обвиняемия вече са се изказали общественици и учени от САЩ
и Европа, както и пиратските партии по света. На всичко отгоре, ръководството на
„ограбения” МТИ не настоява за съдебно преследване на
младежа. За наказание настоява прокуратурата на щата.
Научните знания не бива да
остават заключени в сейфове
на бюрократи и финансисти,
знанията принадлежат на цялото човечество, а ограничаването на разпространяването на научните трудове спъва прогреса – заявяват симпатизантите на „престъпника”
и изтъкват, че окачествените от прокурора като „кражба” действия на Суорц не са
му донесли никаква материал-

на изгода, никаква парична печалба.
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.

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

Това са хора, за които няма
никакво съмнение, че науката
и знанията не могат да бъдат
собственост, те са достояние на всички нас и представляват важен елемент от човешката свобода. •
Христо Николов

Скръбна вест

Михаил Герджиков
пред Странджанската комуна

•
•

На 07.05.2011 г. в Париж, Франция почина анархистът

Никола Тенджерков
Роден на 24.10.1923 г.

•

Поклон пред паметта му!

ФАБ

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
ВЕЧЕ

И

В

КНИЖАРНИЦА

•

„НИСИМ“

Анархистка литература можете да намерите вече и в книжарница
„Нисим” на бул. Васил Левски 59 в София на обявените в каталога цени.

era.a-bg.net
ЕВОЛЮЦИЯ,
РЕВОЛЮЦИЯ,
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. •

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

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

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

•

•

•

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Петко Кърпаров, София
Георги Константинов, София
Александър Наков, Перник
Иван Н. Йотов, Варна
Владо Карталски, Голямо село
Георги Георгиев, Кюстендил
Костадин Миланов, Кюстендил
Милена Крумова, Перник
Нено Кацарски, Вуково
Читател
Тодор Василев, Турия

20 лв
100 лв
10 лв
50 лв
100 лв
10 лв
20 лв
5 лв
10 лв
10 лв
10 лв
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Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви и не
е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и затова
не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, написани
грамотно на стандартни машинописни страници – 30 реда
на страница, 55 знака на ред или набрани на компютър. Всеки
автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения!
Ръкописи не се рецензират и не се връщат!
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Брошури:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•

На 17.8.1918 г. Георги Шейтанов публикува във вестник „Всемирная революция”
статията си „Към българите в Русия”.
На 19.8.1903 г. избухва Преображенското въстание.
В района на Странджа за
20 дни е обявена свободна
безвластническа комуна.
На 22.8.1927 г. в американския щат Масачузетс са
екзекутирани анархистите Сако и Ванцети.
На 22.8.1999 г. умира анархистът Костадин Илиев
Захаринов, прекарал дълги
години в царските и болшевишки концлагери и затвори.
На 28.8.1983 г. умира анархистът Димитър Костадинов Недокланов, измъчван до инвалидност в болшевишките концлагери и
затвори.
На 30.8.1828 г. е роден Лев
Николаевич Толстой.

Помощи за „Свободна мисъл”

Книги:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

•

На 02.8.1903 г. избухва
Илинденското въстание.
На 04.8.1889 г. в с. Микре
(Ловешко) е роден легендарният български анархист Васил Стоянов Попов
(Героя. Доктора).
На 09.8.1965 в гр. Дупница
умира анархистът Христо
Манолов Кацаров (Заяка).
На 12.8.1925 г. умира испанският теоретик на безвластието Рикардо Мела.
На 13.8.1895 г. в с. Дебелец
(Великотърновско) е роден
анархистът Петър Ангелов Мазнев (Даскала).
На 14.8.1904 г. в с. Килифарево (Великотърновско) е
родена анархистката Мариола Милкова Сиракова,
участник в юнското въстание в Плевен и в анархистката чета „Братя
Бълхови”.
На 15.8.1991 г. в гр. Перник
умира анархистът Атанас Илиев Кисьов, прекарал
дълги години в болшевишките концлагери и затвори.

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

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