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

цена 0,50 лв

sm.a-bg.net
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Апокалиптичен 
патриотизъм

Дискутираме песимистичната 
версия за „шибаността” на на-
шия народ.

Линиите на 
смъртта

Границите са просто вътреш-
ните стени на затвора, в кой-
то е превърнат светът.

Митът за 
циганската 
интеграция

„Разглезените цигани” е проява 
на престъпна комплексарщина.

Автономия 
в Турция и 
Кюрдистан

Интервю с Революционно анар-
хистко действие.

Национализмът е 
враг на народа

Хилядолетният заговор за поми-
ряване – или примиряване – с ис-
тинските поробители.

А Б О Н А М Е Н Т  2 0 1 6

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,

Абонаментът  
за вестник  „Свободна мисъл” 

завършва  на 15 декември. 
Можете да се абонирате във 

всички пощенски клонове в 
страната.

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

СВОБОДНА
МИСЪЛ
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Последната реч 
на краля
В книгата „Кучешки времена. 
Революцията менте – 1989” 
писателят Илия Троянов, кой-
то скоро ще издаде нов ро-
ман за държавнокапиталис-
тическото минало на Бълга-
рия, отделя една глава на реч-
та на Тодор Живков от 1 но-
ември 1989 г. пред специално 
поканени в резиденция Бояна 
журналисти.

Повечето хора, ако си 
спомнят за това изявление 
на „краля”, то е за да поста-
вят ударение върху цитата 
за социализъма недоносче. 
Нещо доста по-важно оба-
че би трябвало да прави впе-
чатление в тази реч, особено 
през последните няколко го-
дини.

Председателят на Дър-
жавния съвет и Генерален се-
кретар на Българската ко-
мунистическа партия Тодор 
Христов Живков произнесе 
под формата на „пророчест-
во” в суров чернови вид плана 
на партийната върхушка за 
намеренията ґ относно бъде-
щето на страната.

Днес ние живеем – или по-
скоро умираме, съдейки по 
демографските данни – в съ-
щия този татов план. Ска-
чахме по площади, правихме 
се на будали с избори и ми-
тинги „против комунизЪма”, 
ядохме бой от жандармери-
сти насред жълтите сто-

лични плочки, заминавахме в 
„нормални държави”, зарязвай-
ки всичко зад гърба си – и…? 
„На най-високо равнище е ре-
шено” какво ще ни се случва, 
какво ще ни дърпа конците, 
съществуването на които с 
гняв отричаме – самата ми-
съл, че сме марионетки ни се 
струва „конспиративна глу-
пост”.

Кой обаче се оказа 
глупавият?

На 1 ноември преди 26 годи-
ни, в ранния следобед, сръб-
нал коняче, благ и приказлив, 
Правешкият самодържец чер-
пи журналистите и ги мирос-
ва с неочаквани откровения.

Вярно, още в началото на 
речта си той изтърсва по-
словичното социализъма е 
едно недоносче. 130 години 
преди това Бакунин е доказ-
вал на Маркс, че държавни-
ят „социализъм” е опасен му-
тант, не много по-късно дру-
ги анархисти се усъмнили, че 
изобщо е редно да нарича-
ме социализъм нещото, кое-
то включва държава, особе-
но свръхупълномощена. Дока-
заха, че правилният термин 
за планираното чудовище е 
„държавен капитализъм”. Та-
къв не може да зачене социа-
лизма, камо ли да го износи.
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Войните и бежанците
Великите сили – както „тра-
диционните”, запазили мо-
щта си, така и възходящите, 
а особено западащите – съ-
ществуват чрез безмилост-
на война по всички фронто-
ве, въвличат електорално и 
данъчно задължените си по-
даници в своите авантюри, 
създават им образ на врага 
отсреща, измислят „каузи”, 
с които да залъжат народи-
те. Нужни са им обаче истин-
ски бойни полета – да се пох-
валят с новите си железа и с 
уменията да разливат езера 

кръв. Проблемни региони, къ-
дето да се перчат едни пред 
други. Да поддържат напре-
жение, с което да извиняват 
отлагане на решаване на жиз-
неноважни проблеми, да раз-
делят, за да владеят.

Сирия е такъв удобен по-
лигон. Каша от враждуващи 
групировки, една от друга по-
безобразни. Читавите са про-
чистени или покварени. Въ-
просът е кой диктатор да ос-
тане на местния трон, с чия 
подкрепа, така че да е задъл-
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Тъдявашните партайге-
носета-ибрикчии на Кремъл 
прекрасно разбираха що за 
„социализъм” бяха забърка-
ли и в речта си и Живков го 
признава: Стигнахме до из-
вода, че няма деление на зна-
нията, на технологиите, на 
формите на управление на 
социалистически и капита-
листически. Чистосърдечно 
откровение: строили сме и 
получихме държавен капита-
лизъм, но поради некои про-
пагандни съображения му ви-
кахме социализъм… защото 
при какво друго положение 
„не би имало деление”, то-
ест не би имало разлика меж-
ду строй с класов антагони-
зъм и експлоатация и строй 
по определение с „изчезващи” 
класи и уж без експлоатация?

Вицът „капитализъм е ко-
гато има експлоатация на 
човек от човека, а при социа-
лизма е обратното” бе хва-
нал лъжливата същност на 
болшевишките идеологеми. 
За съжаление обаче не беше 
разбран докрай.

Защото социализъма е и 
може да бъде само постка-
питализъм, той не може да 
бъде преди капитализъм, ето 
това е генезисът на марк-
сизъма ленинизма – пуска 
Живков оправданието за „го-
лемите трудности”. Да не 

обръщаме внимание на това 
лукавство. Главното вече го 
е казал: не е имало социали-
зъм, а тромава форма на ка-
питализма.

Това обяснява лекотата, 
с която „комунистите” ста-
наха капиталисти, от бюро-
крати, стопанисващи соб-
ствеността, в реални соб-
ственици, които преговарят 
с материалните си активи, 
вместо да козируват на пар-
тийната дисциплина. И тук 
„грешката” не е в изгражда-
нето на „неправилен капита-
лизъм” – той никога не е „пра-
вилен”, не е благосклонен към 
обикновените бачкатори с 
апартамент, селска къща от 
дядо и лека кола, било сглобе-
на в завод в СССР, било взета 
на старо западна марка.

Нататък речта на Живков 
очертава това, което се слу-
чи и продължава да ни споли-
та сякаш изневиделица:

Коя е онази основна форма, 
която сега може да обедини 
работническата класа, тру-
дещите се селяни, интели-
генцията? Фирмената орга-
низация на труда. … Извърши-
хме вече работата по създа-
ването на фирмите в облас-
тта и на промишлеността 
и на селското стопанство. 
Сега предстои фирмите да 
се изпълнят със съдържание. 
Какво може да бъде това съ-
държание? Само онова … кое-

то се намира в западните 
фирми … – нас напълно ни удо-
влетворява …

Предстои цялото здраве-
опазване да мине на акцио-
нерен принцип … Ако желае, 
всеки гражданин или фирма 
може да се включи, давайки 
нещо … Ако не го задоволява 
лекаря или менюто в болница-
та – ще си доплати. Свобод-
но частната практика. Така 
ще постъпим и с пенсионния 
фонд …

Акционерната фирма ще 
обхване като ракови обра-
зования цялото общество.

… Нови промени предсто-
ят в данъчната система. Ще 
въведем данък, какъвто не е 
имало в България. Просто е 
взето от западната систе-
ма. Равенство в облагане във 
всички сфери.

… Един другар … ми вика: 
Другарю Живков, не вкарва-
ме ли ние вълка в кошарата? 
Ах, викам … вярно е, вкарва-
ме вълка в кошарата, но … 
вълкът ще изяде мършата, а 
това което е здраво, то ще 
остане …

През 70-те години ние 
направихме голяма грешка 
като не довидяхме НТР … и 
сега трябва да наваксваме …

Трябва да превърнем На-
родното събрание в работе-
ща корпорация. Народните 
представители ще работят 
повече, ще имат власт …

Сега навсякъде има 
мат‘рял за митингова демо-
крация. Ужас. Жалко че не съм 
млад, да развея байрака на ми-
тинговата демокрация. …

… Най-фаталната грешка е 
по националния въпрос. …

Никъде в социалистиче-
ските страни положението 
не е добро. Главното в преу-
стройството в СССР е, че на-
чело стои партията … Преу-
стройство, което няма да 
става под ръководството на 
партията, ние не можем да 
приемем …

Демократизмът и глас-
ността след пленума ще по-
лучат силно развитие. …

Искам да ви уверя, че ще 
вървим заедно напред. Имаме 
грешки, но избраният курс е 
правилен.

И ето че вървим по „пра-
вилния курс” оттогава та до-
сега. Изпълниха фирмите със 
съдържание. Болниците ста-
наха търговски дружества. 
Въведоха плоския данък. Рак-
ът наистина обхвана цялото 
общество. Вълците дояждат 
нарочените за мърша обик-
новени работяги. Парламен-
тът е главен орган на олигар-
хията. Митинговата „демо-
крация” пълни главите с въз-
духа на илюзиите под наля-
гане. Гласността проглуша-
ва ушите, не чуваме от нея 
гласа на собствения си раз-
ум. Е, с НТР стана малко гаф, 

производство практически 
няма, но жилото на НТР вече 
се забива в народа все по-на-
вътре, докато медът оста-
ва за останалите на ръковод-
на, но вече прикрита роля ка-
дри – бившите партийци, на-
стоящи капиталисти.

Къде сме ние, народът, в 
цялата схема? Като какво 
сме в нея, освен консуматив?

*  *  *

Журналистите от онзи ден 
не публикуваха нито дума на 
следващия. Трябваше да си 
налягат парцалите, докато 
се пече новата порция мито-
ве за фураж на стадото, в чи-
ято кошара пуснаха вълци.

През януари 1989 г. Живков 
се „пошегувал” пред френски 
журналист, че има намере-
ние да управлява страната 
до 2007 г, а на съратниците 
си беше заръчал: Другари, да 
се снишим, докато вълните 
на промяната отминат и ние 
отново ще се изправим не-
вредими.

Изправиха се. Даже не за-
белязахме кога, даже не усе-
тихме, че са си седели през 
цялото време на гърба ни. 
И сега сме снишени от те-
жестта им.

Колко още да се снишава-
ме, до счупване на гръбнака 
ли? •

Шаркан
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Войните и бежанците
жен към покровителите си. 
Страничен ефект: поток бе-
жанци, на които не им се уми-
ра за чуждия рахатлък. Мо-
мент, дали наистина е стра-
ничен ефект?

В Европа току начена въл-
на „леви” движения. Стран-
но леви – принципите „сво-
бода, равенство, братство” 
не са техни буквални лозун-
ги. Марксизмът, уж напъл-
но провалил се практически, 
още не е изгнил окончателно, 
щом споменатите „леви” раз-
вяват знамена с постулати 
за „правилната държавност”, 
дето като куриерска фир-
ма ще достави човечество-
то от „лошия капитализъм” 
до мъглявото „светло бъде-
ще”. Но все пак тази „леви” де-
кларират намерения да нака-
рат едрия капитал да плаща, 
а политиците да не са тол-
кова откровени лобисти на 
корпоративните гиганти. 
СИРИЗА, Подемос и други по-
добни се гласят да сключат 
сделка с капитализма и да го 
нарекат „демократичен со-
циализъм” или да измислят 
друго, „модерно” название. От 
гледна точка на анархизма – 
обречена кауза, но вероятно 

притеснява част от окопала-
та се олигархия.

Същата олигархия в лице-
то на политическите си обръ-
чи от „центристи” и „умерено 
десни” европейски партии ра-
душно покани бежанците от 
Близкия Изток и Северна Аф-
рика. Според сметките, зас-
таряваща Европа ще спечели 
в икономически смисъл от ев-
тиния обслужващ персонал. 
Факторът разединение сред 
„местните граждани” със си-
гурност също е причина. Об-
становката обаче се проме-
ня, центристите и умерени-
те либерали в тази схема са 
изгърмян патрон. Притокът 
имигранти поставя „левите” 
в шах, принуждава ги да пра-
вят популистки ревизии на 
„ценностите” си, с което се 
обезличават. Тогава на сцена-
та излиза „крайната десница”, 
традиционен стожер на дър-
жавността, която на свой 
ред е просто охранителната 
фирма с изключителни пълно-
мощия, работеща за едрия ка-
питал. Резултат: спад на до-
верие към „левите”, провал 
на съпътстващите „лявата 
вълна” идеи за пряка демокра-
ция, усилване на държавност-
та във всяка отделна стра-
на, УКРЕПВАНЕ НА ГРАНИЦИ-

ТЕ, при все че те остават на-
пълно проницаеми за корпора-
тивните далавери и прави-
телствените картели.

Така всички кукловоди в по-
редната Близкоизточна каса-
пница печелят – социалният 
прогрес е заземен в ренесанс 
на примитивния национали-
зъм, населението е заето да 
се конкурира с готовите на 
всичко имигранти, да се лепи 
като електорална слуз около 
партийните централи, но не 
и да дръзва да замисля, камо 
ли извършва радикални соци-
ални промени – „първо да спе-
челим войната на култури-
те”, това е мотото. САЩ ще 
обнови положението си на хе-
гемон, Русия ще увеличи им-
перското си самочувствие, 
Китай ще продължи да набъб-
ва, арабските милиардери ще 
съхранят милиардите си.

Печели дори ИДИЛ – изпи-
талите „гостоприемство-
то” на европейския рай бежа-
нци по неволя ще потърсят 
защита у ислямистите, от 
които са избягали, а репресив-
ните машини и „службите” на 
„гостоприемниците” получа-
ват нов аргумент да разши-
рят пълномощията си, да взе-
мат повече средства от бю-
джета. Сделката на века.

Разбира се, противоречи-
ята чий „полезен кучи син” 
ще царува в Сирия и околно-
стите, кой ще контролира 
енергийните потоци и дру-
ги доходоносни канали, кой 
ще се сдобие с повече прес-
тиж, кой ще диктува прави-
лата и цените на този или 
онзи пазар, даже кой ще из-
пълнява ролята на европей-
ски жандарм – тези неща ос-
тават за доизясняване, но 
основата е налице – проведе-
на е поредната превантивна 
контрареволюция, масите са 
тласнати отново към нацио-
налните „идеали”, към илюзи-
ята за „силни държави”. Въ-
просите на социалната спра-
ведливост отново потъват 
„за после”, и със заклинание-
то да се решат чрез просло-
вутия „умерен прогрес в рам-
ките на закона”. Опасността 
от революционно брожение 
е потисната за следващите 
двайсетина години, Велики-
те сили могат спокойно да 
се наслаждават на любими-
те си масови убийства, дес-
тилиране на пари от кръв.

За пред публиката, коя-
то ще понася последиците 
от този „нов ред” (ще сър-
ба прастарата претопле-
на манджа), е нужен добре 

представен драматизъм 
със стряскащи етикети „хи-
бридна” и „нова студена” вой-
на, „сблъсък на цивилизации” и 
други залъгалки за изглажда-
не на мозъчните гънки и кас-
трация на съвестта. Публи-
ката обича трилъри – полу-
чава участие в трилъра на 
живота, какъвто са го под-
готвили и подредили за нея. 
Сценаристите и режисьор-
ите си разпределят феодал-
ното право да дерат кожите 
на вкараната „във филма” ма-
совка.

Така войната потвържда-
ва същността си на полити-
ка с други средства, а поли-
тиката – на търговия с дру-
ги средства. Богатите пак 
са победители, за бедните 
остават мечтите да забо-
гатеят – така им е обещано, 
ако са послушни и „трудолю-
биви”. В очакване на сбъдва-
нето на обещанията мина-
ва животът им. После идва 
ново поколение, за което ще 
спретнат нов спектакъл – 
част ще изгори в пламъците 
на полезните за бизнеса и по-
литиката войни, а другите… 
ще си мечтаят и ще пазят 
послушание.

ДОКОГА?! •
Христо Николов

» » » продължава от страница 1
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Апокалиптичен оптимизъм
В предишните броеве, по те-
мата „Апокалипсис – кога?” се 
заформи дискусия по темата 
за революционния потенциал 
около нас. Тя завърши с нещо 
като „песимистична теория 
за българския народ” от Фе-
ранте Пала, на която бих ис-
кал да възразя. Без да твърдя, 
че аргументите ми са неоспо-
рими, желая да обоснова на-
деждите си, че народът ни ще 
изненада видните доносници, 
патриоти и министри, които 
бързат да го определят като 
„шибан”. Целта ми не е да пра-
вя прогнози (историята позна-
ва достатъчно неудачни про-
роци) а да вдъхна кураж на оне-
зи читатели, които искат да 
работят за каузата на соци-
алната революция зад стени-
те на европейското гето, в 
което живеем.

За разлика от всички па-
триоти и повечето либерали, 
аз отказвам да разделям хо-
рата на народи, що се отнася 
до качествата им. Един народ 
може да бъде определен от 
език, култура, често дори от 
генофонд. Но да приписваме на 
народа личностни качества, 
да говорим като кръчмарски 
анализатори за „тъпите аме-
риканци”, „мързеливите гърци” 
или „шибаните българи” е не-

точно (и следователно вред-
но) опростяване на нещата.  
Грешно е да търсим в поведе-
нието на масите белези, кои-
то търсим в поведението на 
отделния човек. Във времена-
та, в които дори искрените 
патриоти и радетели за бъл-
гарщината мечтаят да уре-
дят децата си в чужбина, кул-
турата се създава по задоке-
ански модели, а езикът все-по-
вече се… интернетизира, не 
изглежда разумно да основа-
ваме прогнозите си за пове-
дението на хората в България 
върху поведението им през из-
миналите столетия.

Ако миналото не ни дава 
примери за значителни съпро-
тивителни усилия на народа, 
то бъдещето може да се ока-
же много различно, защото 
факторите, които дейст-
ват днес върху съзнанието 
на масите, са по-различни.

Тези фактори не винаги ра-
ботят в полза на революция-
та. Глобализацията несъмне-
но води към криза в интерна-
ционалното статукво, но из-
ходът от нея, ако вероятната 
световна война не бъде пре-
върната в социална револю-
ция, ще бъде глобална империя 
на капитала. Роботизацията 
може да доведе както до осво-

бождение на хората от труда, 
така и до заробването им под 
изключително гнусни форми 
на доносници и проститутки.

Без претенции за изчерпа-
телност, ще посоча няколко 
фактора, които влияят на же-
ланието за съпротива на ма-
сите.

Първият е бедността. Без 
съмнение, въпреки временни-
те флуктуации, тенденцията 
по „нашите земи” е към уве-
личаване на неравенството 
и с него – на бедността. Дру-
ги фактори може да намалят 
ефекта от този, но неговото 
влияние лесно може да бъде 
прогнозирано и то ще бъде в 
посока увеличаване на жела-
нието за съпротива.

Вторият фактор бих наре-
къл „информираност”. Днес ин-
формацията се разпространя-
ва в безпрецедентни количе-
ства, скорости и форми. За-
сега този процес е успешно 
овладян и монополизиран от 
масмедиите, но технологич-
ните предпоставки за измък-
ването на контрола от ръце-
те им са налице. Монополът 
върху разпространението на 
информацията може да им се 
изплъзне, ако инстинктът на 
потиснатите им подскаже 
нуждата от това. Контролът 

върху информацията е необхо-
димо условие за контролиране 
на умовете на хората.

На трето място бих посо-
чил реалностите на идеоло-
гическия фронт, върху който 
теориите за свободния пазар 
и националната държава ся-
каш имат абсолютно господ-
ство. Макар и общоприети в 
клишираната си форма, те не 
са адекватни на съвремието, 
обречени са на изчезване и ин-
стинктът на народа му под-
сказва това. Друг е въпросът 
какво ще ги замести, може уп-
равляващите да намерят дру-
ги модели за оправдаване на 
едно ново статукво, но днеш-
ните подлежат на неминуемо 
разрушение и това може да 
бъде… помирисано във възду-
ха.

Могат да се споменат и 
други фактори като безпреце-
дентната географска мобил-
ност и екологичната криза в 
световен мащаб.

Тези фактори са валидни на 
глобално ниво и може би вли-
яят по-силно и по-прогресив-
но в други места на планета-
та. Те обаче несъмнено влияят 
и тук, и силата им расте все-
повече, за сметка на харак-
терните черти на българския 
народ. 

Един хубав въпрос би бил 
кой ще се съпротивлява, след 
като населението тук прогре-
сивно намалява и застарява? 
Близо два милиона българи за-
минаха зад граница, а пенсио-
нерите са все по-голяма те-
жест на бюджета, въпреки 
усилията на правителството 
да намали броя чрез пенсионна-
та и здравната система. Ни-
кога старците не са правили 
революция и никога няма да на-
правят.

Историята обаче не тър-
пи вакуум. Ако населението 
на нашата страна не желае 
да живее в нея, ще се намерят 
хора с повече живец. Турците 
и циганите, въпреки че живе-
ят по-трудно от българите, 
постепенно заемат мястото 
им. Все-повече бедняци от За-
пад се заселват в изоставени-
те села, а вълната преселници 
от Изток постоянно се уве-
личава. Вероятно ни чака ет-
нически все по-разнородно об-
щество, което от своя стра-
на би било част от едно по-ед-
нородно в идейно отношение 
световно такова. България 
може и да не стане Пиемонт 
на световната революция, то 
тя, вероятно, няма да стане и 
бастион на нейните врагове. •

Наблюдател

БОДЛИВА ТЕЛ

Линиите на смъртта
Граница – бодлива тел, паза-
чи, системи за наблюдение – 
все признаците на затвор. 
Светинята на държавност-
та е затворът. Държавници-
те обичат и се гордеят с нея, 
предписват на поданиците 
си преклонение пред затвор-
ническите символи и реал-
ности. За разтуха и заблуда, 
култът към Границата, то-
ест към затвора, върви в ком-
плект с юнашко тупане в гър-
дите колко сме „свободолюби-
ви”.

Границата е традиционно 
място за убийства, за които 
се полагат награди. Браните-
лите на култа към граница-
та (затвора) винаги изтък-
ват „прогресивни примери” 
от чужбина (обикновено огра-
дата между Мексико и САЩ), 
сякаш низостта на чуждозем-
ните властници оправдава 
тяхната собствена.

На 15 октомври „доблест-
ните пазители на граница-
та”, в съгласие с традициите 
на предшествениците си от 
държавата на БКП, разстре-
ляха афганистанец. Вярно, не 
на браздата, макар че и там 
какво би оправдало деянието, 
случи се на 30-40 км навътре 
в страната. На място, из-
вестно като сборен пункт на 
бежанци ли, мигранти ли, да 
не се хващаме за думите, от-
където ги поема транспор-
тът на каналджиите, за да 
стигнат до другата граница.

Най-стряскащото в тази 
трагедия се оказаха преобла-
даващите реакции на населе-
нието в нечистата и несвя-
та ни република, управлявана 
от мутри, нежелано място за 
живеене на близо половината 
ґ собствени граждани.

Според различни проучва-
ния, от 60 до 97 на сто бъл-
гари бурно одобриха убий-
ството, или поне оправдава-
ха стрелеца. На новината се 
слетяха като лешояди (съжа-
лявам за сравнението, обида 
е към животните) политиче-
ски лидери, държавни функ-
ционери, разни сортове „пуб-
лични лица” – да се нахранят. 
Да блеснат в прожекторите. 
Да отровят масовото съзна-
ние с кръвожадността и под-
лостта си. Да превърнат кол-
кото може повече хора в свое 
подобие по начин на мислене.

Единици бяха тези, които 
се опитаха да заемат стра-
на на човещината, на здравия 
смисъл, на елементарната съ-
вест.

А случаят вече потъва в 
мътните води на миналото, 
забравя се според обичая „вся-
ко чудо за три дни”.

Поклонниците на свеще-
ната граница (затвора) не се 
притесниха, че от самото 
начало МВР започна да лъже 
буквално за всяка подроб-
ност, като променяше верси-
ите в рамките на часове. За-
творолюбците не си зададо-

ха нормалния въпрос: щом ня-
кой е сигурен в правотата на 
действията си, защо лъже?

Същите почитатели на 
затворничеството се възму-
тиха от плахите мнения, че 
пресичане на границата, ма-
кар и „незаконно”, не е повод 
за екзекуция, обявиха ги за „из-
мяна на родината”. Подиграха 
се и омаловажиха показания-
та на арестуваните „нару-
шители”, които представиха 
съвсем друга картина на тра-
гедията.

Затворолюбците не ис-
кат да научат истината – 
нито какво именно е станало, 
нито колко „професионално” 
е било поведението на ченге-
тата и на техните начални-
ци. За затворолюбците миг-
рантите са „нашественици”, 
„варвари”, лишени от човеш-
ки облик и човешка същност 
неща – по тях трябва да се 
стреля!

Какво тогава правим с 
онзи милион и половина бълга-
ри, които избягаха още през 
първите десетина години 
от „демокрацията”, като ми-
нимум всеки трети от тях 
бе „нелегален” в едно или дру-
го отношение по пътя си към 
„лекия живот” в Европа или 
Америка – нима и тях трябва-
ше да ги стрелят?

Първосигналната реакция 
на всеки човек при вест за 
смърт на друг човек, обра-
тно на твърденията на за-

творолюбците, е съчувст-
вие – такива са наследените 
от животинското ни мина-
ло инстинкти. След това се 
включва пластът рефлекси, 
образуван от възпитанието 
и изискванията на общест-
веното устройство спрямо 
индивида. В олигархичен ре-
жим този пласт е егоисти-
чен, създава цинични рефле-
кси. Включва програмата „те” 
и „ние”. Съвестта, тоест 
способността да различава-
ме доброто от злото, блоки-
ра. Доброто подменяме с „по-
лезно”, а злото – с „ПРЕДПО-
ЛАГАЕМО вредно” по простия 
механизъм „на страха очите 
са големи”. А пък страхът се 
управлява от олигархичната 
класа, съзряла изгода за себе 
си да внушава „страх от на-
шествие” – също както в За-
падна Европа определени сре-
ди рекламират „толерант-
ност”, лакоми за евтина ра-
ботна ръка.

Усилията на чорбаджиите 
не отиват нахалост, попа-
дат в благодатната почва на 
най-лошите черти от човеш-
кия нрав. Властта дейст-
ва така – опряна върху най-
лошото във всеки човек. Но 
лошите черти в разбирания-
та на затворолюбците по ал-
химичен път се превръщат 
в „добродетели”, например 
„дълг” за защитаваш граница-
та от несретници, но не и да 
защитиш народа си от пара-

зитиращата върху му държа-
ва.

Граници не бива да има – 
ни затворени, ни отворени. 
Териториална федерация на 
една културна-езикова общ-
ност може плавно да прелива 
в друга такава, поне докато 
повечето хора владеят само 
по един език. Преливането е 
наложително, защото про-
блемите не се ограничават 
от измислени линии на гео-
графската карта. Методът 
на прегради с картечници е 
опитван много пъти и резул-
татът е кръговрат на стра-
дания и конфликти – при това 
изгодни за властниците 
страдания. За властващата 
малобройна сган е въпрос на 
оцеляване да провокира кон-
фликти всред подвластни-
те им електорални, данъчни 
и консуматорски единици – 
да се избиват с бомби, с ри-
кошети, в пиянски свади, да 
се гордеят с извършвани от 
репресивните органи убий-
ства, позволено е малко да 
мрънкат и да „протестират” 
за дреболии, но да спазват за-
коните, за плащат данъците 
(или перат парите от неле-
гален бизнес), само и само да 
не прозрат причината за не-
щастията, само и само да не 
се обединят за самозащита 
и да променят принципите 
на обществените отноше-
ния. •

Николай Теллалов
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Бежанците са добре 
дошли

Редица групи в Европа, ор-
ганизиращи спасителни ак-
ции, подписаха обща пети-
ция за осигуряването на 
безопасно преминаване и 
оказването на помощ на бе-
жанците на територията 
на ЕС. •

Италиански ученици 
срещу реформа в 
образованието

Италиански ученици от 
горните класове се само-
организираха и излязоха на 
протест срещу предложе-
ните от правителството 
реформи в образовател-
ната система. Те обвини-
ха управляващите в опит 
да приватизират безплат-
ната в момента образова-
телна система. Те се опася-
ват, че ако промените бъ-
дат приети, училищата ще 
се превърнат във „фабрики” 
за пазара на труда, като в 
същото време ще станат 
по-труднодостъпни за де-
цата с по-бедно социално 
положение. Демонстрации 
се проведоха в Рим, Торино, 
Болоня, Пиза и др. •

Студентските 
демонстрации в Южна 
Африка продължават

Студенти от Южна Аф-
рика подеха борба срещу 
предложението на мест-
ния парламент таксите за 
обучение да бъдат увели-
чени с 10-12%. Протести-
те първоначално започна-
ха от Университета Вит-
ватерсранд в Йоханесбург, 
а по-късно такива бяха про-
ведени в над 18 други уни-
верситета в 8 провинции. 
По време на големия нацио-
нален протест до сграда-
та на Парламента, полици-
ята започна да обстрелва 
демонстрантите с гумени 
патрони и гранати със съл-
зотворен газ. 29 студента 
са арестувани. •

Протести в Китай

Няколко дни жители на про-
винция Гуандун протести-
рат срещу планирания про-
ект за строеж на нов завод 
за изгаряне на отпадъци. 
Арестувани са дузина, а ра-
нени има и от двете стра-
ни на барикадите.

Въпреки опитите на по-
лицията да разгони про-
тестиращите със сълзот-
ворен газ, главните път-
ни артерии са блокирани с 
големи каменни блокове и 
превозни средства. Демон-
страциите продължават. •

МИТОЛОВЦИ

Митът за циганската интеграция
Слушал съм за етноса си как-
во ли не, но наскоро дори про-
четох коментар под една от 
статиите на „СМ”, съставен 
от небивалици – две грандиоз-
ни заблуди, смазали усета за 
достоверност на мнозина съ-
народници от българския ет-
нос.

Първата – за „ромската ин-
теграция” били изсипани купи-
ща пари, ама нахалост. Извод 
от тук: циганите от добро не 
разбират, с тях трябва само 
ТВЪРДО, с кютек и принуда.

Втората – циганите НЕ 
МОГАТ да разберат доброто, 
понеже им е „в кръвта” да са 
опаки и нецивилизовани. Има-
ли си една своя вяра, че всичко 
под слънцето, което могат да 
изпросят, откраднат, прис-
воят, им се полага даром. Били 
„деца на природата”, не бивало 
да имат никакви грижи, вклю-
чително за многобройните 
ЧАВЕТА, дето ги плодят като 
зайци, целият свят им е длъ-
жен, а за тях е въпрос на чест 
да излъжат нециганина. Та по-
ради тази „циганска вяра” из-
водът излиза същият: с цига-
ните трябва да се действа с 
корава ръка и пак не е сигурно, 
че ще се „цивилизоват”.

Това казва опонентът ми.
А сега ще кажа аз, дъртият 

мангал, когото още никой не е 

хванал в лъжа, просто защото 
ме мързи да лъжа, истината е 
по-лесна, а не обичам да се бъх-
тя залудо. Ще бъда кратък, за-
щото и езикът ми, и пръсти-
те мазоли хванаха писмено и 
говоримо да отричам безброя 
дивотии, виреещи в публично-
то пространство на „българ-
щината”.

Първо, ако под „интегра-
ция” някой разбира всички да 
сме под един стандарт, ще 
има да взема. Но ако под съща-
та дума разбираме постигна-
то спогаждане между различ-
ни култури в рамките на един 
народ, попитайте какви бяха 
отношенията между българи 
и цигани преди 25 години.

Второ, наистина над „ром-
ските” организации имаше 
златен дъжд, над някои обил-
но капе и сега. Само че тези 
пари НЕ СТИГАТ до обикнове-
ните цигани. Хващам бас, че 
даващите надали са разчита-
ли, че тези средства ще оти-

дат другаде, освен в джобове-
те на циганските тартори и 
ортаците им от българската 
държавна мафия.

Друго, с нас НИКОГА не са 
се държали с „добро”. Това не 
извинява мерзостните изцеп-
ки на мнозина цигани, просто 
е факт. И в държавата на БКП 
циганската общност бе в ръ-

цете на мешерето (днес то 
има свои конкуренти от „ед-
ноличните” кланови тартори, 
ама кой ли българин се инте-
ресува от тия подробности). 
Тогавашната държава бе гла-
сувала доверие на по-незабе-
лежимите спрямо сега „баро-
ни” да мачкат циганската рая 
както си искат, стига да не 
се разчува, а самите барони 
да бъдат верни на държавата 
в лицето на специалните над-
зорници „по малцинствени въ-
проси” от МВР и ДС.

Така че с „добро” не са оп-
итвали спрямо нас. И така са 
създали едни много мъчни за 

разчупване табиети. Още по-
вече, че и няма опити за раз-
чупване.

Още в Османската империя 
циганинът е бил човек под по-
дозрение. Неприязънта се пре-
несе и в царска България, при 
все че без особени задръж-
ки ни вземаха войници – и на-
пример на фронта при Добро 
поле циганите в българска-
та армия не показаха ни пове-
че страх, ни повече „доблест” 
от българите. Биеха се като 
всички – за чужди шукарите-
тки. В „социалистическа” Бъл-
гария обаче ни бутаха почти 
изключително в трудови вой-
ски. Властта поддържаше 
презрението на масата бъл-
гари към циганите, а когато 
те презират, от немай-къде 
се чувстваш по-близък с тар-
торите от твоето племе – 
принудено. Не че ги харесваш, 
кръвопийците, ама друг изход 
забрави.

После дойде „демокрация-
та”, разрази се една привати-
зация и плячкосване на мате-
риалните активи на държава-
та, създала достатъчно, че 
да има за поминък на едрите 
мародери цял четвърт век 
и още не са опоскали всичко. 
Кой пръв загуби работа в при-
ватизираните предприятия? 
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с нас НИКОГА не 
са се държали 
с „добро“

НАШИТЕ ДРУГАРИ ПО СВЕТА

Автономия в Турция и Кюрдистан
И Н Т Е Р В Ю  С  „ Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О  А Н А Р Х И С Т К О  Д Е Й С Т В И Е ”

През месец май тази година жур-
налисти на Corporate Watch посе-
щават Турция и Кюрдистан, за да 
направят проучване за западните 
фирми, които снабдяват турската 
полиция и армия с военно оборудва-
не. В хода на това разследване са 
проведени разговори и интервюта 
с активисти на множество движе-
ния.

Публикуваното от нас интер-
вю е с трима членове на Рево-
люционно анархистко действие 
(Devrimci Anarşist Faaliyet – DAF). 
Интервюто e взето през май 
2015 г. в Истанбул. DAF се солида-
ризира с кюрдите и тяхната борба, 
взима участие в Революцията в Ро-
жава и отблъскването на Ислямска 
държава (ИД) при атаката им сре-
щу Кобани.

DAF: Добре е да направим 
паралел между борбите за ос-
вобождение по време на Ос-
манската империя и днешна-
та борба за освобождение на 
Кюрдистан.

По време на Османската 
империя анархисти са органи-
зирали работнически борби 
в много от големите градо-
ве като Солун, Измир и Кайро. 
Ерико Малатеста например е 
организирал индустриалните 
работници в Кайро. В народ-
ноосвободителните движения 
на Армения, България и Гърция 
също участват много анар-
хистически групи. Александър 
Атабекян, един от основните 
дейци в Армения, също е бил 

анархист. Като личен приятел 
на руския анархист Пьотр Кро-
поткин, той е превеждал него-
вите трудове от руски на ар-
менски и ги е разпространя-
вал.

Споменаваме тези народ-
но-освободителни борби, за 
да подчертаем колко е важно 
днес да подкрепим борбата за 
свобода на кюрдите.

Corporate Watch: Какво ста-
на с тези анархисти след Ос-
манския период?

DAF: В самия залез на Осман-
ската Империя, в края на 19-
ти век, султан Абдул Хамид II 
провежда жестоки репресии 
срещу анархистите в Турция. 
Той е наясно какво предста-
вляват те и взима специални 
мерки. Анархистите са депор-
тирани и избивани, като с тях 
се занимава разузнавателна 
служба, създадена специално 
за тази цел.

Анархистите отвръщат с 
атентатите в двореца Ялдъз 
Сарай и със солунския атен-
тат срещу „Банк Отоман”.

Институциите на Осман-
ската Империя не изчезват с 
падането ґ, а се сливат с пра-
вителствените служби на но-
вата Република Турция. Въпре-
ки, че никой вече не носи фес, 
системата си остава съща-
та.

С началото на кемалист-
кия период на турската дър-
жава (1923 г.) много анархисти 
и други радикали са принудени 

да емигрират или са избити. 
Партията на Мустафа Кемал 
(Народно-републиканската 
партия) не търпи никаква опо-
зиция. Има и масови кланета 
на кюрди.

В периода 1923-1980 г. няма 
голямо анархистко движение, 
главно поради популярност-
та на социалистическите пар-
тии и забраните от страна 
на властите.

Corporate Watch: Настъпи 
ли някакво осъзнаване в посока 
към анархизъм през този пери-
од в Турция?

DAF: Доста европейска ра-
дикална литература е преве-
дена на турски език в онези 
години. От всички книги само 
пет обаче са на анархистка 
тематика, като три от тях 
по-скоро критикуват анархи-
зма.

От друга страна, по вре-
мето на Османската империя 
във вестниците са излизали 
много статии за анархизма. 
Един от тримата редакто-
ри на вестник „Ищирак” е бил 
анархист. Този вестник често 
е публикувал материали на Ба-
кунин, също така и статии на 
тема анархосиндикализъм.

Първото анархистко спи-
сание започва да излиза през 
1989 г. След него се появяват 
много други вестници и спи-
сания, отразяващи различни-
те анархистки течения – пос-
тструктурализъм, екология и 
т. н.

Общото между тях е, че се 
издават за много тесен кръг 
читатели, главно интелекту-
алци. Езикът, на който се пи-
шат, е много далеч от обик-
новения човек. Повечето хора, 
които движат тези неща, са 
от академичните среди на 
университетите. Има и би-
вши социалисти, които са 
крайно разочаровани от раз-
пада на Съветския съюз и така 
стават анархисти. Ние обаче 
не смятаме, че това е най-до-
брият начин да откриеш анар-
хизма – чрез критика към со-
циализма.

В периода 2000-2005 г. в Ис-
танбул се провеждат много 
анархистки беседи. Хората ни 
питаха: „Как да водим борба-
та?” По това време в цяла Тур-
ция имаше около 50-100 анар-
хисти.

Corporate Watch: Можете 
ли да ни опишете каква е въ-
трешната организация на DAF 
в наши дни?

DAF: В последно време се съ-
бираме около 500 анархисти 
за 1-ви май в Истанбул. Също 
така държим връзка с анархи-
сти от Анталия, Ескишехир, 
Амед (Диарбекир), Анкара и Из-
мир. Вестник „Мейдан” (изда-
ван от DAF) се разпространя-
ва в 15 или 20 града. Има ре-
дакция и в град Амед, откъде-
то вестникът се разпростра-
нява по цялата територия на 
Кюрдистан. До този момент 
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Косвено за Читанка
Проектът Google Books, по 
който от десет години се то-
чеха съдебни дела, бе признат 
за „законен” от Апелативния 
съд на Ню Йорк. Проектът за-
сяга сканиране на повече от 
20 милиона книги, които пре-
доставя за частичен свобо-
ден достъп. Съдът реши, че 
това не причинява имущест-
вени вреди на праводържате-
лите. Изрично е посочено, че 
крайната цел на авторското 
право е знанието – и макар ав-
торите да се защитават от 
правото – преди всичко и във 
всеки момент трябва да бъ-
дат защитени интересите 
на обществото и достъпът 
до знания.

Така с половин уста амери-
кански съд се съгласи, че ин-
формацията не е монополно 
владение на лице, фирма или 
държава.

Това си го знаем и без офи-
циално позволение. Затова и 
електронни библиотеки като 
„Читанка” – за разлика от Гу-
гъл Книги тя не печели от ци-
фровизирания текст и не го 
пуска за безплатен достъп на 
откъси – ще бъдат подкрепя-
ни от анархисти, дори когато 
си позволяваме приятелска 
критика към тях. Не смята-
ме, че „легализирането” е ня-

какво непременно условие за 
разпространяване на книги, 
които са написани преди всич-
ко с цел да бъдат четени – 
това не прави книгите нито 
по-добри, нито по-лоши, а ав-
торите им – нито по-богати, 
нито по-бедни. Затова пък 
свободният достъп прави ав-
торите и идеите им популяр-
ни, обичани, признавани като 
нещо стойностно. Легализи-
рането е важно за бюрокраци-
ята, и то докато е на работа. 
Пресилено важно е и за печал-
барите, но не ги ощетява осо-
бено, просто падащите от ус-
тата им трохи ги нервират – 
синдром на лакомника, който 
след излапана торта ламти 
да погълне още поне една хап-

ка, дори ако трябва да накара 
някого да я повърне.

Но и от това оправдание, 
че „праводържателите” бълха 
ги ухапала – и то виртуална, 
понеже от тях не е отнето, 
те просто реват за „пропус-
нати ползи”, – няма никаква 
нужда. Въпреки че бихме иска-
ли тъкмо търгашите на „ин-
телектуална собственост” 
да понесат загуби – до шушка. 
Не са по-важни от общество-
то, защото са пиявици върху 
тялото на това общество.

Проблемът в текущата 
политикономическа система 
е, че дори да последва съдебно 
решение, че и пълен свободен 
достъп до сканирани произве-
дения не е бръкнал в джоба на 
търговците, те няма да миря-
сат. Особено бандата, т. нар. 
„АБК”, която през няколко го-
дини напада „Читанка” с ръце-
те на държавните институ-
ции. Алчността няма край и 
често засенчва инстинкта за 
самосъхранение.

И точно в алчността, обо-
жествявана в днешния свят, е 
проблемът, който, заедно със 
съгласните с нас хора, бихме 
желали да премахнем като 
практика веднъж и завинаги 
от човешкия живот. •

Шаркан

МИТОЛОВЦИ

Митът за 
циганската 
интеграция
Циганите. Кого по-трудно 
вземаха на работа в новите 
частни фирми? Циганите.

Изплуваха с богатствата 
си гадините от мешерето и 
останалите „ромски” голем-
ци.

Съжалявам, но българите 
много рядко подаваха ръка, за 
да не попаднем в гетата, още 
по-малко, за да се измъкнем 
от тях. Все гледаха, как раз-
парчосваме съсипани от ува-
жавани бизнесмени обекти, 
без да се сетят, че каквото 
сме откраднали, то е мизер-
на част от залъка, погълнат 
от големите крокодили, все 
чисти българи.

Колкото до „циганската 
вяра” – ами сами помислете 
кой повече лъже, циганите или 
българите във властта. И 
тази „вяра” е типично поведе-
ние на оставени на самотек 
ДЕЦА. Всяко дете се мисли за 
център на света и не иска да 

има грижи. Само че нашите 
деца нямат детство.

И за завършек: като ми го-
ворят някои за „кръв”, нека ми 
покажат гена на „цивилизация-
та” или гена на „диващината”, 
нека ми докажат, че култура-
та се предава физиологично, а 
не чрез възпитание и пример.

Е, циганите получават лош 
пример, а за усилието си да 
следват въпреки всичко до-
брия – никаква помощ. Най-
много някоя партия да прико-
тка за цвят дузина цигани, за 
да се хвали колко е модерна и 
толерантна. Да, ама тия „очо-
вечени” мангали са като изме-
кярите на бароните, просто 
по-лъскави и възпитани, ина-
че запазват същата ситуа-
ция на безизходица за цялата, 
далеч не монолитна циганска 
общност.

Това е. Опа, обещах да съм 
кратък, пък не се получи. Е, за-
пишете, че сте ме уличили в 
лъжа. Ще е за първи път. •

Хасан Девринджи
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НАШИТЕ ДРУГАРИ ПО СВЕТА

Автономия в Турция и Кюрдистан
излиза само на турски език, но 
някой ден, когато ще можем да 
си го позволим, ще го издадем 
и на кюрдски. Вестникът се 
разпространява и в някои за-
твори. Наш другар е в затво-
ра в Измир, където го четат 
и 15 други затворници, на кои-
то също изпращаме вестника.

Преди няколко месеца из-
лезе забрана за разпростра-
нение на радикални издания в 
затворите. Ние взехме учас-
тие в демонстрации пред за-
творите, успяхме да окажем 
натиск и сега тези вестници 
отново са разрешени.

Главната задача пред DAF е 
да създадем анархистко обще-
ство, главно чрез действия на 
улицата, сред хората. С това 
се занимаваме през последни-
те 9 години.

В идеологически план наша-
та гледна точка е всеобхват-
на – не степенуваме социални-
те борби по важност. Смята-
ме, че работническите борби 
са също толкова важни, както 
и борбата на кюрдите, борби-
те за правата на жените или 
тези на екологичните движе-
ния.

Капитализмът се опитва 
да въведе разделение между 
тези движения. Ако нашите 
врагове ни атакуват всеобх-
ватно, то и ни ще отвръщаме 
така.

За повечето хора в съвре-
менните общества анархия-

та има лоша слава и се свърз-
ва с тероризъм и бомби. Ние 
бихме предпочели анархизмът 
да се асоциира например по-
вече с екологични движения и 
техните борби против кор-
порациите. Понякога се опи-
ваме да насочим вниманието 
към връзките между държава-
та и корпорациите и екологич-
ните катастрофи, предизви-
кани от тях – подобно на раз-
следванията, които прави и 
Corporate Watch.

Искаме да представим 
анархията като организирана 
съпротива. Това показваме и 
на хората на улицата, думата 
анархизъм да се свързва най-
вече с организираност.

От 1989 до 2000 г. анархи-
змът беше повече въпрос на 
външен вид – черни дрехи, обе-
ци, прически или поне такова 
бе общото впечатление сред 
хората. След 2000-та година 
обаче започнахме да виждаме 
анархисти във феминистките 
групи, а също и в работниче-
ските движения.

Не се опиваме да копираме 
анархизма в Европа. Има мно-
го анархисти, които си пред-
ставят анархизма като под-
ражание на европейския анар-
хизъм, на този в САЩ или като 
някакъв ъндърграунд и субкул-
тура. Ако искаме анархизмът 
да стане социално движение, 
трябва да променим това.

DAF се състои от младежка 
организация, женска анархист-
ка организация, кафенетата 

„26А”, екологичното движение 
„Патика”, движението за пряко 
действие в училищата (Учени-
ческо анархистко действие – 
LAF). Тези групи са синхрони-
зирани и координирани по меж-
ду си, но всяка от тях може да 
взима и самостоятелни реше-
ния, на принципа на самоорга-
низацията.

Младежката организация 
държи връзка с младежи ра-
ботници и студенти в универ-
ситетите и училищата и под-
крепя техните борби.

Женската анархистка ор-
ганизация се занимава главно 
с проблемите, свързани с на-
силието над жени. Например 
през февруари миналата годи-
на имаше случай на жена, уби-
та от мъжа си и след това за-
палена. На 25 ноември 2014 г. 
се състояха големи протести 
срещу насилието над жени.

LAF критикува образова-
телната система в средните 
училища и се опива да намери 
съмишленици в гимназиите. 
LAF се занимава и с екологич-
ни и феминистки проблеми, в 
това число и убийствата на 
млади жени от мъжете им.

„Патика” е екологична орга-
низация, която протестира 
срещу хидросъоръженията и 
язовирните стени в Хасанкей, 
Черноморския регион (там, 
край село Илису в момента се 
строи нова язовирна стена). 
Понякога се стига и до сблъ-
съци, за да се спре строител-
ството на ВЕЦ.

Веригата от кафенета 
„26А” е самоорганизирана ини-
циатива, която в икономиче-
ски план се стреми да бъде 
антикапиталистическа. През 
2009 г. е отворено първото 
заведение в квартал Таксим, 
Истанбул, а през 2011 г. и в 
Кадъкьой. И двете кафенета 
са създадени от доброволци. 
Основната цел е заведения-
та да бъдат там, където жи-
вее най-потиснатата част 
от населението. Много е ва-
жно тези хора да видят живи 
примери за анархистически 
тип икономика, без начални-
ци и без стремеж към печал-
ба. Често се случва да разяс-
няваме на клиентите защо не 
продаваме продукти на голе-
мите капиталистически мар-
ки като Кока-Кола. Разбира се, 
стоките, които се предлагат 
в кафенето, пак имат капита-
листически произход, но не са 
толкова емблематични като 
Кока-Кола. Искаме чрез отри-
чането на консуматорската 
култура да придвижим неща-
та към следващия етап – ал-
тернативна икономика и ал-
тернативни начини на произ-
водство.

Друг самоорганизиран по-
чин е PAY-DA – „Солидарност и 
споделяне”. PAY-DA има собст-
вена сграда в Кадъкьой, коя-
то се използва за събрания. 
Там се намира и редакцията 
на вестник „Мейдан”. Органи-
зацията осигурява на хората 
безплатна кухня с три хра-

нения дневно и е отворена за 
всички анархисти и наши дру-
гари. Основна цел на PAY-DA е 
да се превърне в кооператив 
от отворен тип, като за цел-
та се опитваме да привлечем 
различни производители от 
околните села. Искаме да ус-
тановим трайна връзка с та-
кива производители и да им 
покажем икономически модел, 
който не се базира на парични 
взаимоотношения. Произво-
дителите са жертва на капи-
талистическата икономика и 
страдат от нея. Първата ни 
задача в създаването на ко-
оператива е да намерим про-
изводители, които искат да 
работят с нас.

Всички гореизброени иници-
ативи са идеологически свър-
зани с DAF и с организационния 
модел на Ерико Малатеста.

Въпреки че това са анар-
хистки организации, в тях 
участват и хора, които не се 
определят като анархисти, 
но са запознати с екологич-
ните проблеми или пък с бор-
бите за права на жените. По 
този начин, те в крайна смет-
ка научават и много за анархи-
зма. Така нещата постепенно 
се развиват.

Ние в DAF даваме примери 
как можем да организираме 
живота си. Това е единстве-
ният начин да привлечем вни-
манието на хората, потисна-
ти от капиталистическата 
система. •

(следва)
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От Гай Фокс за българските будители
От известно време насам 
деца и възрастни честват в 
последната вечер на октом-
ври Хелуин, един общо взето 
инфантилен както повечето 
други празник. Да не преразказ-
ваме епитетите и попръжни-
те срещу „езическата гнус” и 
да не изпадаме във възторг, 
разбира се – тиквени фене-
ри у нас се дълбаят много от-
давна, кукерското маскиране и 
то не е от вчера, а коледари и 
сурвакари също „просят пари 
и бонбонки”. Интересно е дру-
го – количеството психическа 
енергия, прахосвана в атаки 
срещу или обратно в защита 
на Хелуин. Малцина реагират 
с учудване: какво толкова, кой-
то иска – празнува, който не – 
не празнува! За разлика от пра-
вославната пропаганда, Хелу-
ин не раздава наляво и надясно 
анатеми, не се натрапва да е 
„основа на българщината”, за 
него не се харчат бюджетни 
средства, нито се натиска да 
влиза в задължителната учеб-
на програма. Не лее жлъч и зло-
ба, проповядвайки „мир и лю-
бов” – Хелуин е простодушно 
откровен: „ако не почерпиш, 
ще си изпатиш”. 

Само че радетелите за „до-
брите нрави” не мирясват. 
За една вечер толкова загря-
ват, набират такава инерция, 

че заети да громят „комерси-
алния” (тук са прави, но всеки 
празник е комерсиализиран) и 
„антибългарски” (моля? Вижте 
горе за фенерите, кукерите 
и сурвакането, да не говорим 
за келтския период от исто-
рията на Балканите, неизбеж-
но оставил културни следи) и 
„развратен” (БПЦ да говори за 
разврат – това е шега, нали?) 
Хелуин, едва превключват на 
друг режим по повод Деня на 
народните будители.

По определение в будите-
лите са включени и револю-
ционерите, но войнстващото 
православие в съвременна Бъл-
гария игнорира фактите. Така 
1 ноември се превръща в ре-
лигиозна пропаганда с клише-
тата „православието ни опа-
зи като народ” (при все че фак-
тически първо превърна само-
битното българско общество 
в подобие на Византия, след 
това се покори на османска-
та власт, приветства уста-
новяването на монархия, обра-
тно на революционните въз-
рожденски нагласи, и накрая 
ни представи болшевишката 
окупация като ново единение 
с „братушките”). Изобщо Де-
нят на будителите е пример, 
един от многото, ако не всич-
ките, за изпразнено от съдър-
жание официално мероприя-

тие. Не е случайно. Будители-
те от миналото са обръщали 
внимание на народа върху не-
справедливостите на своето 
време, призовавали са хората 
към съпротива, отхвърляли са 
примирението. „Честването” 
им обаче пренебрегва тази 
част – и става церемония по 
целуване на лустросани икони. 
Правилно, нарисуваната ико-
на не може да захапе, да изва-
ди сабя или револвер. Ситуаци-
ята у нас е толкова тежка в 
социално отношение, толкова 
безпросветна в политическо 
и толкова отчайваща в иконо-
мическо, че логично би било Де-
нят на будителите да е повод 
за масово недоволство – поне 
улични протести (безплодни 
поначало), щом липсва кураж 
за самоорганизирана съпро-
тива срещу мутрите, тоест 
властта.

Но не би. Налягането от 
котлето на гнева излиза като 
съскащо надприказване кой 
празник е по-велик, кой канди-
дат кмет печели и какво е обе-
щал, как религиозната вяра 
е „духовност”. Дрън-дрън. Тая 
„духовност” е мехлемът да си 
траеш, докато ти прибират 
„материалността”. Истин-
ската духовност е духът за 
съпротива, а не предаването 
богу дух. Религията не буди – 
тя приспива. Същото правят 
и повечето днешни български 
даскали – успиват учениците 
си. От просветителите оста-
ват само картички за лайква-
не, от революционерите – ли-
ковете им за украса на дреха 
или партиен плакат. При това 
„проблемът” Хелуин точи зна-
чително по-дълга диря в ин-
тернет, отколкото пробле-
мът защо българите честват 
Деня на будителите, без да из-
лизат от просъница.

Тази диря замъглява и една 
друга дата, достойна за вни-
мание, а дори и за подража-
ние – Нощта на Гай Фокс, на 
4-ти срещу 5-ти ноември, ко-
гато британският парламент 
за малко не излита във въздуха 
в облак пламтящи барутни га-
зове през 1605 година.

Вярно, Гай Фокс е бил прос-
то млад мъж, придуман от за-

говорници да подпали фити-
ла. Заговорниците са били ка-
толици, недоволни от про-
тестантското господство 
в страната – не кой знае кол-
ко революционен повод, но са-
мият акт би било добро нача-
ло – помитане на ключовата 
държавна институция, което 
отваря място за строеж на 
чисто. Нощта на Гай Фокс не 
е официална дата, но у днеш-
ния британец се свързва със 
непримиримост към диктату-
рата. И пак – честването се 
ограничава с фойерверки, няма 
посегателство срещу парла-
мента. Може би британците 
имат основание да са криво-
ляво доволни от своя, макар да 
е съмнително, но тяхна си ра-
бота. Българите обаче със си-
гурност доста „любов” са на-
събрали към „Народното” съ-
брание.

Само че още не са узрели 
за разчистване на сметките. 
Още се дърлят за Хелуин и, без 
да се усетят, се гаврят с духа 
на будителите. Дори да изре-
жат маската на Гай Фокс вър-
ху тиква (а не лика на насто-
ящия премиер-слънце), вътре 
ще турят свещичка, а не дина-
мит. И ще продължат да пре-
виват врат – съвсем по право-
славному. •

Христо Николов

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за края на капитала и държавността
С Е  О К А З А Х А  П Р Е К А Л Е Н О  У Д Ъ Л Ж Е Н И
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Днес има възможност да се ко-
дират множество важни сто-
ки, услуги и процеси. В резул-
тат на това те могат да се 
цифровизират и следователно 
да се копират. Цифровите ко-
пия практически не се нужда-
ят от разходи и мигновено се 
предават във всяка точка на 
планетата с точно възпроиз-
веждане на оригинала. Комби-
нацията от тези три харак-
теристики – извънредно ниска 
себестойност, повсемест-
на достъпност и абсолютна 
точност – води до удивител-
ни последици за икономиката. 
Там, където е съществувал де-
фицит, може да се създаде из-
обилие – при това става дума 
не само за потребителски 
стоки (напр. аудио или видео), 
но и за средства за производ-
ство, в частност и за някои 
видове труд и капитал (при 
единственото условие, че се 
реши проблемът с елимини-
рането на класовото господ-
ство, тоест на йерархията, 
пазара и самия капитал).

Доходите от такива паза-
ри се подчиняват на определе-
на схема (кривата на Парето), 
при която малка група играчи 
получава непропорционално го-
лям дял от печалбите (пора-
ди което се налага „изправя-
не на кривата”). При мрежовия 
ефект продуктът става по-
ценен, когато от него се полз-

ват повече хора, но това вли-
за в противоречие с последи-
ците от действието на прин-
ципа „победителят получава 
всичко” или повечето пазари. 
Напр. да вземем платформа-
та Instagram, позволяваща да 
се споделят фотографиите, 
като пример на цифрова, мре-
жова икономика. Компанията 
е създадена от 14 души, кои-
то не се нуждаят от голям 
брой неквалифицирани работ-
ници или от значителен капи-
тал. Те създават цифров про-
дукт, който осигурява мрежов 
ефект. Instagram завоюва бър-
зо популярност и след година 
и половина е продадена за 750 
милиона долара. Това се случва 
броени месеци след банкрута 
на фирмата Kodak, чието име 
е синоним на фотографията, с 
персонал от 145 хиляди души 
и активи за няколко милиарда 
долара.

Трансформацията не зася-
га само програмите и медии-
те. Цифровите и мрежовите 
ефекти проникват практи-
чески във всички сфери на ико-
номиката – от търговията на 
дребно и финансовите услуги 
до производството и марке-
тинга. Това означава, че иконо-
миката на „суперзвездите” в 
иновациите засяга много пове-
че стоките, услугите и хора-
та от всякога, което неизбеж-
но ще наруши „социалния мир”.

Заплатите на топ-мени-
джърите вече се равняват на 

хонорарите на рок-звездите. 
През 1990 г. доходите на топ-
мениджърите в САЩ средно 
са били 70 пъти по-високи от 
тези на другите работници, 
а през 2005 г. те вече са 300 
пъти по-големи. Подобно е по-
ложението в целия свят, макар 
от страна в страна да има ня-
кои разлики. Те зависят от да-
нъци, държавно регулиране, кул-
турни и организационни норми 
или… просто „късмет”. Изслед-
ванията на Бринджолфсън и 
Хелън Ким сочат, че ръстът 
е обусловен в определена сте-
пен от широкото използване 
на информационните техно-
логии. Те разширяват потен-
циалния обхват, мащабите на 
дейността и възможностите 
за контрол на човека, вземащ 
решенията. Прекият контрол 
с цифровите технологии пра-
ви ефикасния мениджър по-це-
нен от преди, когато контрол-
ните функции са се разпреде-
ляли между неговите подчи-
нени, всеки от които е следил 
за определена малка сфера от 
дейността. Това обаче означа-
ва безработица и в горните 
етажи на капиталистическа-
та йерархия.

Когато доходите се раз-
пределят по кривата на Паре-
то, мнозинството получава 
по-ниски от средните, като 
тази схема се проявява и на на-
ционално ниво. Затова днес в 
САЩ, които са с едно от най-
високите нива в света на 

БВП на човек от населението, 
средният доход е в стагнация 
през последните 20 години, а 
въпросната „крива” натрупва 
камари от социален динамит.

Подготовка за 
перманентната 
революция

Движещите сили на „Втората 
машинна ера” се отличават 
със своята мощ, сложност и 
взаимодействие. Не е възмож-
но да погледнем в далечното 
бъдеще и да дадем точна прог-
ноза за резултата от тяхно-
то въздействие. Ако хората, 
фирмите и правителства-
та разберат какво става, те 
биха могли да се приспособят. 
Адаптационните способно-
сти обаче клонят към нула, ко-
гато печалбите се приближа-
ват до тази граница.

Благодарение на стреми-
телно развиващата се цифро-
ва революция, дизайнът и ино-
вациите се превръщат също 
в част от търговския сектор 
на глобалната икономика и ще 
се сблъскат със същата конку-
ренция като трансформира-
лата вече сферата на произ-
водството. Лидерството в 
дизайна зависи от нивото на 
подготовка на кадрите и пре-
дприемаческата „култура”, а 
традиционните преимущест-
ва на САЩ в тази сфера се 
стопяват. Някога те са били 
първо място в света по брой 

на дипломираните в универси-
тетите работници – днес са 
отишли на 12-то място и не-
зависимо от традиционните 
представи за предприемаче-
ска активност на места като 
Силициевата долина, данните 
сочат, че количеството на но-
вите фирми с повече от един 
работник се е съкратило с по-
вече от 20%.

Ако разглежданите тен-
денции се отнесат към гло-
балните, то техният локален 
ефект отчасти ще се опреде-
ля от социалната политика и 
инвестициите, които страна-
та ще направи непосредстве-
но в образованието, както и 
в иновациите и икономиката 
като цяло. Повече от сто го-
дини американската образова-
телна система предизвиква 
завист в целия свят, а всеобх-
ватното 12-класно обучение и 
университетите на светов-
но ниво осигуряват устойчив 
икономически ръст. През по-
следните десетилетия обаче 
началното и средното обра-
зование престават да бъдат 
еднородни, качеството им за-
виси от доходите в района и 
се залага на зубренето. Всъщ-
ност, при очертаните тен-
денции училищата и универ-
ситетите ще се превърнат в 
инкубатори на… дипломирани 
„лумпени”.

Да се надяваме, че цифро-
вата революция, която тран-

» » » продължава на страница 7



ноември 2015, брой 11 7

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за края на капитала и държавността
сформира пазара на труда и 
стоките, ще помогне да се 
промени и образованието, е 
илюзия. Онлайн обучението 
може да обезпечи достъпа до 
най-добрия педагогически със-
тав, съдържание и методи на 
преподаване, независимо от 
местонахождението на уча-
щите се, а новите основани 
на обективната статисти-
ка подходи ще опростят раз-
криването на силните и слаби 
страни на учащите се и оцен-
ката на техния успех. По този 
начин ще се създадат възмож-
ности за персонализирани про-
грами на обучение и постоян-
но самоусъвършенстване с из-
ползването на някои техноло-
гии за обратна връзка, които 
вече са преобразили сферата 
на научните открития, тър-
говията на дребно и производ-
ството, но това едва ли ще 
създаде работни места, кои-
то се заместват лавиноо-
бразно от роботите.

Глобализацията и техноло-
гичните трансформации са 
способни да увеличат благо-
състоянието и икономическа-
та ефективност на страни-
те и света като цяло, но няма 
да донесат полза на всички и 
всеки в краткосрочна и сред-
носрочна перспектива. Обик-
новените работници, както 
преди, ще поемат основния 
удар на промените, ще полу-
чат полза като потребители 

(ако имат от финикийските 
знаци), но не и като производи-
тели. Това означава, че без по-
нататъшно вмешателство, 
икономическото неравенство 
ще се задълбочава и ще пре-
дизвика множество социални 
проблеми. Неравните доходи 
ще засилват неравните въз-
можности, ще лишават стра-
ната от достъп до таланти и 
ще подриват основите на об-
ществения договор, а докол-
кото политическата мощ 
често следва икономическа-
та, това ще повлече след 
себе си и подриване на демо-
крацията. (Когато се говори 
за „вмешателство”, подразби-
рат държавното, докато ре-
шаваща е съзнателната наме-
са на V-то съсловие в социал-
ните отношения!)

Да се вярва, че тези пробле-
ми могат и трябва да се ре-
шават, чрез предоставяне от 
държавата на висококачест-
вени основни услуги, включи-
телно образование, здраве-
опазване и пенсионно осигу-
ряване, означава да не сме 
разбрали същността на об-
ществото, в което живеем, 
чийто страж е властта във 
всичките ґ прояви. Гарантира-
нето на реално равенство на 
възможностите в днешните 
стремително променящи се 
икономически условия и растя-
ща мобилност на поколения-
та по доходи, благосъстояние 
и перспективи, е най-измамна-
та надежда на давещите се.

Колкото до стимулиране-
то на икономическия ръст 
като цяло, „сериозните иконо-
мисти” са сравнително едино-
душни за повечето необходи-
ми мерки. Основната страте-
гия, която предлагат, е прос-
та като „колумбовото яйце”: 
увеличавайте инвестициите 
в държавния сектор в кратко-
срочен и средносрочен план, 
повишавайте максимално 
ефективността на тези ин-
вестиции и провеждайте кон-
солидация на бюджета в дъл-
госрочна перспектива. Както 
е известно, огромни доходи 
носят (кому?) държавните ин-
вестиции в изследванията в 
сферите на здравеопазване-
то, на науката и технологии-
те, в образованието, в инфра-
структурата, включително 
строежа на пътища, летища, 
системи за водоснабдяване и 
канализация, енергетични и ко-
муникационни мрежи. Увелича-
ването на държавните разхо-
ди в тези сфери ще стимулира 
икономическия ръст днес и ще 
обезпечи реалното благосъс-
тояние на бъдещите поколе-
ния. Тази наглед „проста стра-
тегия” обаче пропуска анализа 
на катастрофалния финал на 
държавния капитализъм, в кой-
то абсолютната власт я при-
лага с конски дози в течение 
на много десетилетия.

Като стигат до заключе-
нието, че глобализацията и 
техническите преобразува-
ния са способни да увеличат 

благосъстоянието на страни-
те и човечеството, но не ще 
донесат полза на всички, че не-
равенството ще расте, как-
то и неговите последствия 
за световния ред и мир, въ-
просните икономисти се до-
сещат, че ако и в бъдеще ци-
фровата революция не забави 
своите темпове, ще се нало-
жи да се „преосмисли” цялата 
структура на съвременната 
икономика и ролята на сами-
те усилия, предприемани на 
работното място. Нашите 
потомци могат да се надяват 
да работят по-малко и да жи-
веят по-добре, но засега тен-
денциите на разпределение 
сочат, че трудът и съответ-
стващите заплати се разпре-
делят още по-неравномерно, 

което ще доведе в недалечна 
перспектива до съвсем непри-
ятни последствия за същест-
вуващия „ред”. Осигуряване-
то на устойчив, планомерен и 
всеобхватен ръст ще изисква 
повече усилия, отколкото биз-
неса и властта обикновено по-
лагат. Нужно е – продължават 
икономистите – да се започ-
не с адекватно разбиране на 
това колко бързо протичат 
промените и колко далече са 
стигнали. Всъщност, нужно е 
„само” да се проумее, че държа-
вата и капиталът са изживели 
времето си и че единствено 
Социалната революция, пре-
махвайки ги, може да реши со-
циалните и интернационални-
те проблеми. •

(следва)
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ИСТОРИЯ: РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 1917 Г.

Анархистите против болшевиките през 1919 г.
През лятото на 1919 г. в отго-
вор на репресиите на болшевики-
те против махновското движение 
група привърженици на Махно съз-
дава Всеруска организация на анар-
хистите в нелегалност. Наред с 
експроприациите и терора (взри-
вът на 25 септември 1919 г. в по-
мещението на Московския коми-
тет на РКП(б) в Леонтиевската 
алея е нейно дело), тя се заема с 
агитация, целта на която е създа-
ване на масово движение на работ-
ниците против болшевишката 
власт и режима на ЧК.

За целта анархистите в неле-
галност организират в московско-
то предградие Красково нелегална 
печатница, в която отпечатват 
няколко позива и два броя от вест-
ник „Анархия” в тираж от по 3000 
екземпляра. Публикуваме съдър-
жанието им, защото нелегалните 
анархистически издания в Русия са 
рядкост, а статиите може би ще 
представляват интерес за съвре-
менния читател.

Най-голямата статия в брой 2 
на вестника („Ние се разграничава-
ме”) е включена във втория том на 
сборника „Червената книга на ВЧК” 
от 1922 г.

НИЕ СЕ РАЗГРАНИЧАВАМЕ

Малко въведение.
На едно мирно събрание, 

докато това все още беше 

възможно, като анархисти 
възразихме на преждегово-
рившия болшевик приблизи-
телно следното:

Вие сте на власт в Русия, 
но какво се е променило? Фа-
бриките и земята не са в ръ-
цете на трудещите се, а в 
тези на държавата-предпри-
емач. Наемният труд, който 
е основата на капитализма, 
съществува, поради което 
гладът и студът са неизбеж-
ни, а работни ръце липсват, 
въпреки безработицата. (При 
лениновия наследник Ста-
лин този проблем беше раз-
решен, като безработните, 
обявени за лентяи, бяха нати-
кани в ГУЛАГ – б. ред.). Зара-
ди „необходимостта да се по-
търпи” в името на по-добро-
то бъдеще и за „защита на за-
воеванията” вие съхранихте 
армията и бюрократичния 
апарат, отменихте право-
то на стачки, свободата на 
словото, на събранията, на 
печата. Така създадохте чер-
вения шовинизъм и милита-
ризъм, но защитават ли те 
работниците? Ще кажете, 
че буржоазията е отстране-
на, а работническата класа е 
на власт, но на това ви от-
говаряме, че на власт са само 
някои отделни работници – 
при това бивши работници, 

откъснати от своята класа. 
Угнетените реално не могат 
да бъдат на власт и когато 
властта се е самопровъзгла-
сила за пролетарска, това е 
най-долнопробната измама. 
Ще възразите, че вие също ис-
кате анархия, но най-напред 
трябва да се сломи врагът, а 
след това властта от само-
себе си ще отмре. Това е ста-
рият марксистки меншеви-
зъм! Готови сме да повярва-
ме, че вие лично, субективно 
може да имате най-добри на-
мерения, но обективно, по съ-
щество, сте представители 
на чиновническата бюрокра-
ция или на непроизводителна-
та част от интелигенцията. 
На тях, дори ако анархисти-
ческият строй даде по-голя-
мо от сегашното им благосъ-
стояние, поради наглата си 
класово-бюрократична дър-
жавна идеология, имащите 
властта никога няма да се 
откажат от нея; затова, как-
то не можем да очакваме мир 
между буржоазията и социал-
ната революция и ни се нала-
га да приложим сила, така не 
можем да очакваме примирие 
между властта и анархията 
и трябва да разрушим власт-
та още сега.

Позоваването на фронта е 
любим прийом на всички влас-

тващи паразити и патри-
оти. Както Керенски запази 
в Русия капитализма, а при-
зоваваше работниците заед-
но с Корниловци да отидат 
на фронта, за да защитават 
„свободата”, така и вие съз-
дадохте с царското офицер-
ство вашата „безкомитет-
на” милитаристична черве-
на армия и ни зовете да не 
се бунтуваме против новия 
гнет, а да отидем на фронта 
и да защитим „вече постиг-
натото”.

…Нищо още не е постигна-
то и няма какво да защитава-
ме.

Ние зовем към незабавно 
въстание за хляб и свобода, а 
после ще защитим с оръжие 
свободата, а не робството!

…Ние, последователните 
анархисти, виждайки, че зад 
червената завеса на социа-
лизма се крие самодържавие-
то на ЧК, минахме в нелегал-
ност, за да имаме възмож-
ност да продължим борбата 
си за свобода. 

...Нетърпими към всичко 
неподвластно им, през това 
време болшевиките предпо-
четоха да предадат Украй-
на на белите, само и само да 
удушат анархистическото 
непокорство. Те възстанови-
ха столипинските военно-по-

леви съдилища (извънредни и 
„революционни” трибунали), 
те разстрелват наши братя 
— борци за свобода. И с ново-
то самодържавие ние поведо-
хме същата борба, както със 
старото, отговаряйки със 
смърт за смърт! За две го-
дини революцията дегради-
ра, но в замяна на контраре-
волюционизирането на вър-
ховете, както винаги бива, 
в низините масите отново 
се революционизират и като 
повратен пункт, като начало 
на новото навдигане на рево-
люционната вълна е борбата, 
наченала на 25 септември 
1919 г. (с вдигането във въз-
духа на помещението на Мос-
ковския комитет на РКП(б) в 
Леонтиевската алея).

Като започнахме борбата 
за нова революция с новото 
държавно-капиталистическо 
самодържавие, ние очаква-
хме, както по времето на ца-
ризма, че ще бъде забранена 
дейността, ще бъде иззета 
цялата анархическа литера-
тура, че няма да допуснат ни-
каква анархистическа легал-
на организация, че да се нари-
чаш анархист ще бъде толко-
ва опасно, както беше и пре-
ди февруарската революция; 
че целият казионен печат ще 
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започне идейна борба с анар-
хизма, а практическата бор-
ба с него ще бъде с извънред-
ното военно положение и из-
вънредните мерки за сигур-
ност. Ние вървим съзнател-
но към всичко това, защото 
сме длъжни да вкараме рево-
люцията в нелегалност, как-
вото и да ни струва.

…С болшевиките ние во-
дим борба, те са наши враго-
ве и ние не можем да ги за-
ставим да я водят честно.

...Този въпрос обаче има 
още една страна и за да при-
ключим с нея веднъж завина-
ги, сме принудени да изложим 
подробно нашата позиция.

Това е позорната роля на 
легалните така нар. анархи-
сти – от анархо-болшевики-
те до „склонните към неле-
галност, но само, че не сега”. 
Това е тяхното срамно съу-
частие в казионната изма-
ма. Именно те са виновни 
за това, че в течение на две 
години новите самодръжци 
можаха безнаказано да бала-
мосват масите, че „всички 
анархисти са в червената 
армия и в „съветските” уч-
реждения, че анархистите 
признават, че Съветската 
власт защитава интереси-

те на трудещите се”. Имен-
но те дадоха на болшевики-
те възможност да пишат, 
че „никаква анархическа гру-
па не провежда терор про-
тив властниците”.

Именно тези „анархисти” 
близо две години ни пречат 
да водим анархистическа 
борба против властта, пла-
шейки, че в отговор на неле-
галната ни дейност болше-
виките ще се разправят с 
всички известни им (тоест, 
легални) анархисти; кога-
то заявявахме, че групички-
те отстъпници не могат да 
ни заставят да се откажем 
от анархистическия метод 
на борба, когато им предла-
гахме, ако не могат да ра-
ботят нелегално, просто 
да очистят политическата 
арена, те отговаряха: „Нека 
ни разстрелят, но няма да 
преминем в нелегалност!”

Приравнявайки болшеви-
ките със самодържавието, 
заемайки непримиримата по-
зиция на анархисти, можем 
ли да се приравним с тези, 
които заемат постове в 
служба на властта, които 
раболепничат пред нова-
та „Държавна дума” (ВЦИК) 
и представят пред света 
това като „пропаганда на 
анархизма”?

…Самодържавието не мо-
жеше да търпи някой да се на-
зове анархист, но търпеше 
„октомвриеца”; болшевиш-
кото правителство може 
да търпи литературата, съ-
ществуванието и даже дей-
ността на новия „октомври-
ец” (легалния „анархист”), но 
не може да търпи самото 
име анархист, още по-малко 
анархиста в нелегалност!

Като започваме нашата 
велика борба, ние не очакваме 
от властта честни прийоми 
на борба, но от „анархисти-
те”, макар и в кавички, искаме 
да не помагат в измамата на 
властта, като ґ предоста-
вят услугите си от името на 
„анархизма”.

Настъпи пълно разграниче-
ние между властта и анархи-
зма: властта не може да тър-
пи повече анархизма, застра-
шаващ самото ґ съществу-
вание; затова предупредихме 
легалните „анархисти”, за да 
им дадем възможност да се 
приготвят за контраатака 
на властта. Те обаче не по-
желаха да разберат, че анар-
хизмът е гигантска веков-
на борба, в която е нужно да 
се постави на карта не само 
спокойното вегетиране, но и 
самият живот. Те искат на 
всяка цена да продължават 

своята интелигентска игра 
на гласуване на резолюции!

Синдикалистите заклей-
мяват „безумния опит” и при-
зовават черезвичайката към 
безпощадна мъст; останали-
те се разграничават от пре-
връщането на думите в дела, 
надявайки се и занапред да из-
бегнат господарската неми-
лост.

Пред лицето на угнетени-
те от целия свят ние се раз-
граничаваме за последен път 
от слугите на новото само-
държавие и им казваме: не 
сме виновни ние, че част от 
вашите угнетители и мо-
шеници, въртящи се около 
властта, се наричат „анар-
хисти” – не към такъв анар-
хизъм ви зовем; анархисти са 
тези, които винаги са били и 
остават с угнетените и кои-
то са принудени от властта 
да минат в нелегалност, до-
като властта ни унищожи 
или ние унищожим властта.

На „анархистите” в кавич-
ки за последен път напомня-
ме, че анархизъм и безопас-
ност са несъвместими и че 
в гигантската борба между 
възродения царизъм и угне-
тените от него ще им се на-
ложи да застанат на едната 
или другата страна. Докато 
не ґ пречехме, властта ни 

търпеше, но скоро, много ско-
ро, бялата или червена власт, 
все едно на коя ще се удаде 
да възтържествува, както 
във времето на реакцията 
от 1906-1908 г., не ще търпи 
черното знаме даже над ла-
вките за мътеница, тя няма 
да търпи думата „анархист” 
дори в кавички.

Ако не са способни да се 
борят, да си вървят в част-
ния живот. В това ще им по-
могнем всячески. Но да се мо-
таят в краката на борещите 
се – това не ще допусне нито 
властта, нито ние анархи-
стите!

Ако искат да вървят с на-
шите врагове, нека знаят, че 
участта на властта ще бъде 
и тяхна участ. Партийните 
комитети (макар и да се назо-
вават „анархо-синдикалист-
ки или комунистически”), кои-
то се солидаризират с бол-
шевишките комитети, при-
зовавайки към мъст и пред-
лагайки услугите си на через-
вичайката, за да разкрият на-
шата организация, нека се па-
зят да не ги постигне съща-
та участ, като на тези, на 
които сега изразяват „събо-
лезнованията” си. •

в. „АНАРХИЯ”, № 2 (101) от 
23.10.1919 г.

(със съкращения)

ИСТОРИЯ: РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 1917 Г.

Анархистите против болшевиките през 1919 г.
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Анте Цилига: размишления за Ленин
След ликвидацията на социа-
лизма в областта на иконо-
миката и на работническата 
власт в заводите, на бюро-
крацията предстоеше да из-
пълни последната си задача: 
да ликвидира политическа-
та власт на пролетариата и 
трудещите се маси. Органи-
те на тази власт бяха най-
великата организация на ма-
сите, възникнала в хода на ре-
волюционния процес – съве-
тите. На тази политическа 
организация на масите – съ-
ветите – и на икономическа-
та – профсъюзите бюрокра-
цията противопостави орга-
низацията, в която участие-
то на масите беше най-сла-
бо, а самата тя бе най-сил-
на – партията. За да унищо-
жи всяка възможност за бор-
ба за интересите на масите, 
както в партията, така и вън 
от нея, на Х конгрес на РКП(б) 
по инициатива на Ленин бяха 
приети следните решения: 
забрана в страната на всич-
ки партии освен компартия-
та и забрана в последната на 
всякакви мнения и групи, про-
тивостоящи на бюрократич-
ната върхушка на РКП(б). Тя 
се превърна в спомагателен 
орган на бюрократичния це-
заризъм, а съветите и проф-
съюзите – в „трансмисии на 
партията”, тоест на върхуш-
ката. Така бе формирана бо-
напартистката диктатура 
над партията, над работни-
ческата класа и страната.

Аз бях направо смазан, ко-
гато открих, че самите во-
ждове на компартията на-
пълно съзнаваха това. В своя 
труд „Икономиката на пре-
ходния период” Бухарин още в 
1920 г. формулира теорията 
на „пролетарския” бонапар-
тизъм (т. е. личния режим). 
И Ленин коментираше този 
пасаж (Съчинения, том XI на 
руското издание от 1930 г.) 
така: „Това е истина… Но ду-
мата не следва да се употре-
бява”. Може да се върши, но не 
трябва да се говори, в това 
е целият Ленин от епохата – 
когато той напусна проле-
тариата заради бюрокраци-
ята. По този начин Ленин се 
стремеше да замаскира бо-
напартисткия характер на 
бюрокрацията. „Не е възмож-
но да се осъществява дик-
татурата на пролетариата 
чрез организация, в която 
той целият членува – писа 
Ленин – тъй като пролета-
риатът е твърде разделен, 
твърде унизен, твърде лесно 
се корумпира”. Затова „дик-
татурата на пролетариата 
може да бъде осъществена 
само чрез авангарда, който 
съсредоточава в себе си ця-
лата революционна енергия 
на класата, тоест чрез пар-
тията”. Последвалият опит 
показа цялата бюрократич-
на реалност на тази теория 
на диктатурата на партия-
та над работническата кла-
са, диктатура на „богоизбра-

ното” малцинство над „изо-
станалото мнозинство” на 
пролетариата. Историята 
още веднъж доказа правота-
та на тази фраза от стария 
революционен химн: „От ний-
де няма избавление – от бог, 
от цар и господар” и право-
тата на девиза на работни-
ческото движение: „Освобож-
дението на трудещите се е 
дело на самите трудещи се”.

Ликвидацията на реална-
та власт на пролетариата 
все пак се нуждаеше от со-
лидна „идеологическа осно-
ва”. Доколкото бе невъзмож-
но да се назовават нещата 
със собствените им имена, 
трябваше да се прибягва до 
увъртания. Доколкото рево-
люцията първоначално про-
кламира осъществяването 
на социализма, беше неудоб-
но да се заяви направо: „От 
днес ние сме новите госпо-
дари и новите експлоатато-
ри!”. Беше по-просто да се на-
зове отнемането на заводи-
те от работниците „победа 
на социалистическия начин 
на производство”, подчине-
нието на пролетариата от 
бюрокрацията – „укрепване 
на диктатурата на пролета-
риата”, а новите експлоата-
тори – „авангард на пролета-
риата”. Както някога сеньо-
рите бяха „защитници на се-
ляните”, буржоазията – аван-
гард на народа, така сега бю-
рокрацията се оказа „аван-
гард на пролетариата”.

Експлоататорите винаги 
са считали себе си за аван-
гард на експлоатираните.

Ленин оправдаваше нова-
та политика със слабостта 
на пролетариата. Той твър-
деше, че поверявайки рево-
люцията в ръцете на бюро-
крацията, той я е съхранил за 
пролетариата. Утрешните 
облаги трябваше да оправда-
ят днешните жертви. Тези 
облаги са днес пред очите 
ни и ние съзнаваме тяхната 
социална цена. За честта на 
пролетариата трябва да се 
каже, че той почувства вед-
нага, независимо от своята 
слабост, какво му кроят. Той 
разбра какво прави Ленин, 
все едно направо им беше ка-
зал: „Вие, драги работници, 
не сте логични. Вие искате 
незабавно осъществяване 
на социализма и нямате сили 
да направите това. Докато 
не сте способни да станете 
господари на обществото, 
следва да бъдете слуги – та-
къв е законът на борбата на 
класите в класовото обще-
ство. Ако се примирите с не-
избежното, ние ще ви дадем 
всичко, което може да ви се 
даде”.

Работниците обаче имаха 
своя концепция за класовата 
борба и постъпиха така, ся-
каш техният отговор на Ле-
нин гласеше: „Не, вие не сте 
логични, товарищ Ленин. Ако 
не сме достатъчно силни, за 
да бъдем господари на стра-

ната, трябва да преминем в 
активна опозиция. Класата 
не слугува, тя се бори”.

Спонтанната съпротива 
на пролетариата срещу бю-
рократичното господство 
показа, че той не беше тол-
кова слаб, колкото счита-
ше Ленин. Но вместо да под-
държа работническата опо-
зиция, която се прояви в ця-
лата страна, той мислеше 
и действаше в интерес на 
бюрокрацията и нейната 
власт. Пролетарската сила 
за него беше заплаха и той 
приложи по отношение на 
пролетариата законите на 
класовата борба: класа, коя-
то не се предава, трябва да 
бъде унищожена от победи-
телите. И новата бюрокра-
ция по цяла Русия аплодира-
ше, когато Ленин, закривайки 
Х конгрес, написа: „Сега с опо-
зицията е приключено. Нито 
секунда повече не ще я тър-
пим”. Действително, това 
бе краят на легалната опози-
ция. Пред нея се откриха вра-
тите на тюрмите и заточе-
нието, в очакване на палачи-
те.

Независимо от тези фун-
даментални промени, рево-
люцията продължаваше да 
се нарича „пролетарска” и „со-
циалистическа”. Нещо пове-
че – Ленин сам сочеше до как-
ва степен е необходимо да 
се съчетава обичайната фра-
зеология с действителното 
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положение на пролетариата. 
Когато работниците – ис-
тинските жертви на бюро-
кратичните претенции – се 
готвеха да протестират 
против бюрократичните 
фалшификати на социализма 
и искаха да бъдат удовлет-
ворени истинските им ин-
тереси, Ленин се отрече от 
тях, обявявайки ги за „дребни 
буржоа”, „анархисти” (N.B.: по-
следното в повечето случаи 
с основания) или „контраре-
волюционери”, докато инте-
ресите на бюрократите би-
ваха обявявани за „истински-
те класови интереси на про-
летариата”. Той установи в 
страната тоталитарен и 
бюрократичен режим, който 
обявяваше за „контрарево-
люция” всичко, което имаше 
политически и социално про-
гресивен характер. Той поло-
жи началото на тази ера на 
лъжите, на фалшификации-
те и деформациите, с които 
днес е пропита цяла Русия в 
техния свиреп сталински ва-
риант, отравящ целия социа-
лен живот на международно-
то работническо и револю-
ционно движение.

Шляпников, изслушал пос-
ветените на Работниче-
ската опозиция резолюции и 
речи на Ленин в края на Х кон-
грес на партията, писа: „През 
целия си живот и за тези 20 
години, в които членувам в 

партията, никога не съм ви-
дял и не съм чул нищо по-де-
магогско и по-гнусно”. Тези 
думи на Шляпников звучат 
като ехо на думите на Томас 
Мюнцер, който нарече Мар-
тин Лютер „д-р Люгнер” (д-р 
Лъжец) заради памфлетите 
му, в които последният под-
държаше князете-протес-
танти против селяните-
протестанти.

„Именно такъв ти стана 
Ленин, в края на своята исто-
рическа кариера” – казах аз.

Гледах внимателно и враж-
дебно портрета на Ленин, 
който стоеше на масата ми 
в килията. Пред мен стояха 
двама Лениновци, както два-
мата Кромуеловци и двама-
та Лютеровци: те се издиг-
наха заедно с революцията, а 
след това се свлякоха надолу, 
унищожавайки малцинство-
то, което се стремеше да 
продължи революцията.

Тази коренна промяна се 
извърши за две-три години, 
както в руската, така и в 
другите революции. Оттога-
ва, ние, съвременниците, как-
то съвременниците на мина-
лите революции, спорим вече 
десет, двадесет или триде-
сет години и се опитваме да 
разберем – извършиха ли се 
тези решителни промени, 
или не.

Твоето противодействие, 
Ленин, в последните години 
на твоя живот, срещу нена-
ситния молох на сталинизма, 

колкото и трагично да е било 
то за теб, от политическа 
гледна точка беше само едно 
колебание между троцкизма 
и сталинизма, тоест между 
либералния и ултрареакцион-
ния вариант на бюрокрация-
та.

Съдбата на болшевишка-
та партия, съдбата на Ленин 
и съдбата на Троцки още вед-
нъж показа, че най-прогресив-
ните партии и техните ве-
лики вождове, щом вземат 
властта, в определен мо-
мент от своето развитие 
стават консервативни и не-
възприемчиви към новите из-
исквания на живота.

Легендата за Ленин от 
днес ми изглежда като гран-
диозна лъжа, призвана да 
скрие престъпленията на бю-
рокрацията. За да се разруши 
построената с твоите ръце 
тирания на бюрократите, 
е необходимо още, Ленин, да 
се разруши легендата за теб 
като за непогрешим философ 
на пролетариата. В часа на 
крайна опасност, вместо да 
протегнеш ръка на пролета-
риата, ти го удари. Ако све-
тът все още се нуждаеше от 
този урок, то ти го потвър-
ди: когато трудещите се са 
неспособни да спасят рево-
люцията, никой не трябва да 
прави това вместо тях. Тво-
ят опит, Ленин, ни говори, че 
единственото средство да 
се спаси пролетарската ре-
волюция, е да се доведе тя до-

край, до онзи момент, когато 
трудещите се маси ще бъ-
дат напълно освободени. Ако 
революцията е недовършена, 
то задължително ще дойде 
ден, когато новото привиле-
гировано малцинство ще ус-
танови своята тирания над 
мнозинството трудещи се. 
Съвременните революции 
или напълно ще реализират 
социализма, или ще станат 
напълно антисоциалистиче-
ски и антипролетарски. Те 
ще се превърнат в контра-
революции. „Ни Бог, ни госпо-
дар” – ми каза гласът от дъл-
бините на подсъзнанието. 
Чух го добре, твърд и повели-
телен.

Портретът на Ленин, кой-
то стоеше в килията ми на 
масата, беше разкъсан на хи-
ляди късчета и изхвърлен в 
кошчето за боклук.

В килията е тъмно. Навън 
е нощ. Уралските планини и 
степи са потънали в мрачен 
сън. Тежко ми е на сърцето. В 
течение на шест месеца не 
мога да си отворя устата 
и да кажа или напиша нещо, 
което би имало отношение 
към политиката, да изкажа 
своите нови изводи за вели-
кия революционен вожд, тъй 
като бях смазан, страдах от 
това, че завинаги отхвърлих 
скъпия ми мит за Ленин. •

Откъс от книгата 
на А. Цилига Десет години в 
страната на великата лъжа,  

главата Ленин също

Послепис на преводача Г. К.:

Като „размишления” на ортодок-
сален марксист, и от тези на Ци-
лига не можем да очакваме цяла-
та истина. А тя е, че от начало-
то на гражданската война през 
Вартоломеевата нощ на 11 сре-
щу 12 април 1918 г., когато ЧК и 
червената армия започнаха из-
треблението на московските 
анархистически организации, 
през Махновщината в Украйна, 
до края ґ през март 1921 г., беля-
зан с въстанието на Кронщад и 
стачките на солидарност в Пет-
роград и Москва, кървавата раз-
права с анархистите е червена-
та нишка на болшевишката кон-
трареволюция против нейния 
главен враг – работниците, в чи-
ито фабрично-заводски комите-
ти анархистите имаха мнозин-
ство, идеите им бяха проникна-
ли и в РКП(б) („работническата 
опозиция”) и те представляваха 
главната заплаха отляво срещу 
ленинската диктатура. Като ис-
тински марксист обаче Цилига 
„не произнася напразно” страш-
ното слово анархисти, разчи-
тайки, че с помощта на късата 
памет, истината за анархисти-
ческата революция в Русия и бол-
шевишката контрареволюция 
ще бъде затрупана с пепелта на 
забравата.

Очевидно за такива като Ци-
лига 10 години тюрма не са дос-
татъчни, за да проумеят, смаз-
ващата ги истина за техните 
маркс, енгелс, ленин, троцки, ста-
лин и епигоните им! •
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ТЯХНАТА БОРБА

Национализмът срещу народа
Поради властническия си ха-
рактер, националистическа-
та интерпретация на исто-
рията задължително е свърза-
на преди всичко с историята 
на властта. Ние научаваме за 
подвизите на различни владе-
тели – ханове, князе, царе. На-
родът остава на заден план 
в тази измислица и винаги се 
представя като едно цяло със 
своите владетели. Тази тен-
денция се корени в самата 
същност на национализма, в 
идеята му за цялостност на 
нацията, наличието на нацио-
нално самосъзнание, национа-
лен идеал и единство между 
народ и държава. Национали-
змът ни учи, че това предпола-
гаемо древно единство е при-
чината за благоденствието 
на държавата, която национа-
листите асоциират с народа.

Всъщност такова един-
ство няма – нито днес, нито 
когато и да било. Благоден-
ствие също няма, поне не за 
народа, а временните военни 
или административни успехи 
на властта носят облаги най-
вече на нейните представи-
тели.

Докато в националисти-
ческата приказка ние градим 
представата си за държавата 
от историите за геройски по-

беди, съдбоносни държавниче-
ски решения и велики владете-
ли, в историческата реалност 
виждаме една организирана 
банда за грабеж на мирното 
население. Самата заражда-
ща се държавност (моментът 
на преминаване от спорадич-
на разбойническа дейност към 
трайно установена и инсти-
туционализирана такава) не 
е нищо повече от модерен (в 
българския случай – заимстван 
от Византия) метод за срав-
нително безкръвно, регулярно 
прибиране на плячка чрез да-
нъци. От гледна точка на дър-
жавата единственото общо 
между хората, попаднали на 
територията на някой войн-
стващ хан или цар, е кому пла-
щат данък. За нас трябва да 
е повече от ясно, че същест-
вуването на единство между 
държава и народ е невъзможно. 
Няма логична причина, която 
да ни навежда на мисълта, че 
народът би бил съпричастен 
с военните набези на власт-
та, от чиито блага (плячка-
та) той не получава нищо, тъй 
като тя се разпределя между 
хана и войниците. Няма как да 
повярваме, че е бил съпричас-
тен и с вътрешно-държавна-
та администрация, която по 
това време се е изразявала 

в една единствена институ-
ция – данъчната. Всъщност, 
пропастта между народ и дър-
жава по онова време е била 
много по-рязко очертана, от-
колкото днес. Една от причи-
ните е липсата на идеология, 
която да втълпява на народа 
привързаност към властта. 
Народът е бил съвременник и 
пряк свидетел на превръщане-
то на грабителската орда в 
държава, на главатаря в цар, 
на убийците в администрация. 
Същите, които са минавали 
спорадично през земите на зе-
меделския народ и са го обира-
ли със силата на меча и копие-
то, сега се настаняват трай-
но и го обират регулярно чрез 
данъци – нищо по-различно от 
нашумелия през 90-те години 
„рекет”.

Историята на властта и 
историята на народа поемат 
различни посоки още с възник-
ването на държавата. Задъл-
бочаването на византизация-
та на българската управлява-
ща върхушка в крайна сметка 
довежда до сериозен конфликт 
с народа, когато българската 
държавна власт опитва да 
прокара насилствено визан-
тийското законодателство 
и византийската религия сред 
населението.

Властта гради институции 
със замах и ги налага с брутал-
ната сила на меча. Нейните 
институции винаги са в про-
тиворечие с народните пора-
ди авторитарния си характер, 
който влиза в конфликт с ега-
литарната и демократична 
субстанция на народното съ-
зидание. Обичаите и неписани-
те закони, създавани от наро-
да през вековете, целят подо-
бряването на взаимоотноше-
нията в общността, изграж-
дането на тези необходими 
рамки на общуването, без кои-
то животът ни заедно би бил 
немислим.

Обратно, при държавните 
интервенции в обществения 
живот ние откриваме стре-
межите на властващата вър-
хушка да запази, увеличи и уве-
ковечи своята власт. Ханът 
„строител” Омуртаг е извес-
тен със строителството 
на паметници на… себе си. На 
един от тези, които са дости-
гнали до наши дни, виждаме как 
ханът сам е написал за себе си 
„Омуртаг е велик”. Борис и не-
говото обкръжение, след мно-
гобройните си военни неуспе-
хи, решават да жертват наро-
да и неговите обичаи и тради-
ции, и да наложат чужди за него 
религия и византийски обичаи, 

с цел да запазят и увеличат 
собствените си привилегии. 
Битката между държавата и 
народа е спечелена от държа-
вата, а „имотът на онзи, кой-
то извършва езически ритуа-
ли и спазва старите обичаи, да 
бъде даден на Църквата”. Така, 
освен църковния данък, който 
населението е принудено да 
плаща, обезземляването на се-
ляните е един от основните 
източници на първоначално-
то натрупване на богатства 
на църквата. Грабежът стои в 
основата както на образува-
нето на държавата, така и на 
създаването на нейната сес-
тра, църквата.

Смесването на народния де-
мократичен и антидържавен 
порив с християнството води 
до взривоопасна смес, която 
избухва в едно от най-значи-
мите събития за европейски-
те народи през Средновеко-
вието – богомилството. То е 
общо дело както на славяни и 
българи, така и на сирийски бе-
жанци, депортирани от визан-
тийската империя. Богомил-
ството става толкова мощ-
но, че залива цяла Европа и вся-
ва ужас сред чернокапци и царе 
в продължение на векове. Жес-
тока е и реакцията на властта 

» » » продължава на страница 10



ноември 2015, брой 1110

срещу народното движение – 
първият човек на Балканите, 
изгорен на клада от църквата, 
е богомилът Василий. Църков-
на и светска власт се обединя-
ват в цяла Европа, за да изко-
ренят опасната ерес, която не 
признава ничия власт над чо-
века. Богомилството е толко-
ва радикално, колкото може да 
бъде едно народно движение. 
Богомилите се обявяват за ра-
венство на половете – идея, 
която за времето си е по-ради-
кална и от антицърковните и 
антидържавните настроения. 
Естествено, в националисти-
ческата интерпретация на ис-
торията, която изучаваме в 
училищата, богомилството е 
описано като вредна ерес. Тя 
наистина е вредна за героите 
в националистическата при-
казка, но всъщност е едно от 
най-значимите дела на българ-
ското народно творчество.

В стопанския живот нами-
раме друг изключително важен 
разрив. Основното препита-
ние на държавния елит, включ-
ващ хана, боили, жупани, ичир-
гу-боили, таркани и по-низшес-
тоящите от тях, е плячката. 
Част от нея се придобива чрез 
набези и грабежи из съседните 

държави, но много често, осо-
бено ако битката е загубена и 
войската се връща без плячка, 
ханът позволява на войниците 
да ограбят българските сели-
ща за да получат своята пляч-
ка, без която би назрял бунт и 
властта на хана би се разкла-
тила.

На съвсем друга плоскост 
стои стопанският живот на 
народа. Там откриваме славян-
ската задруга, просъществу-
вала хиляди години и надживя-
ла десетки ханове, царе, крале, 
князе и министри. Задругата 
представлява голяма стопан-
ска единица, обикновено съста-
вена от повече от 100 души, 
които живеят заедно на прин-
ципите на взаимопомощта. 
В задругата няма частна соб-
ственост, няма закони, няма и 
престъпления. Силата на оби-
чая и чувството за общност 
елиминират конфликтите. 
Кражбите и насилието са екзо-
тични явления, за които обик-
новено някой задругар е чувал 
истории. В задругата няма его-
изъм и конкуренция, задругари-
те обработват дружно земя-
та и споделят заедно нейните 
блага. С изключение на жените, 
които понякога биват прене-
брегнати заради патриархал-
ната традиция, в задругата 

йерархия няма. Ролята на ста-
рейшина, при който младите 
отиват за съвет или за разре-
шаване на спор, се печели един-
ствено по старшинство – т. 
е. всеки член на задругата в за-
леза на дните си става ста-
рейшина и тази длъжност не е 
привилегия на определена гру-
па или класа от обществото. 
Задругата е толкова мощна 
социална и стопанска единица, 
че просъществува и след Ос-
вобождението, като е оконча-
телно унищожена по нашите 
земи едва след Първата све-
товна война. Духа на задру-
гата намираме и в мощното 
кооперативно движение пре-
ди 1944-та година, което обе-
динява милиони българи и кое-
то, въпреки държавната наме-
са по време на тоталитарния 
режим, която го отравя с дър-
жавната безжизненост и ав-
торитаризъм, продължава да 
съществува, докато не е поч-
ти напълно унищожено в сре-
дата на 1990-те от настъпва-
щия капитализъм.

Много хора възприемат на-
ционалистическата приказка и 
изобщо национализма и патри-
отизма поради своя афинитет 
към народното. Това естест-
вено чувство на привързаност 
към родния край, към природа-

та, към близките хора в най-
широк смисъл. Национализмът 
експлоатира тази естестве-
на привързаност към народ-
ните обичаи, към природата 
и към родния край, за да приле-
пи към нея култа към властта. 
Той се опитва да ни внуши, че 
родината – това е държава-
та. Всъщност родината, това 
са хората, природата, оби-
чаите. Народното творчест-
во се е развивало през векове-
те не благодарение, а въпреки 
държавата. Чисто простран-
ствено, национализмът се оп-
итва да ограничи културата и 
да я затвори в бодливата тел 
на своите политически грани-
ци. Всяко ограничение на твор-
ческите изяви на народа обаче 
е пагубно за народната култу-
ра. В същината си всяко изку-
ство е преди всичко стремеж 
към свобода, преодоляване на 
ограниченията и откриване на 
нови хоризонти пред човешкия 
дух. Затова културата винаги 
прелива отвъд политическите 
граници и затова имаме общо-
балканска култура с неизбро-
ими прилики във всички форми 
на народното изкуство и оби-
чаи от Дунава до Средиземно-
морието.

Народната култура е точ-
но обратното на национал-

на – нейната уникалност и 
многообразие са дело на раз-
лични народи и етноси, наме-
рили общия език на споделено-
то творчество и взаимното 
обогатяване.

Държавата има двулика 
същност – веднъж като реал-
ност с нейните полицаи, да-
нъчни, чиновници и полити-
ци, и веднъж като споделена 
абстракция, създадена с по-
мощта на националистиче-
ската приказка, обединяваща 
държавния апарат и полити-
ческите граници с народа и 
неговите обичаи под общия 
знаменател на нацията и на-
ционалния идеал. За да се от-
ървем от реалната потисни-
ческа същност, първо трябва 
да се отървем от абстракт-
ната ґ форма, създаваща илю-
зията за единство между на-
род и държавност. Докато 
приказките за великите ха-
нове и благодарния народ ми-
нават пред някои впечатли-
телен тийнейджър, то ние, 
като зрели хора, нямаме оп-
равдание да поддържаме ан-
тинародната идеология на на-
ционализма с нейния култ към 
властта. Особено в ерата на 
информацията. Дължим го на 
нашите деди. •

Н. Дъбовски

ТЯХНАТА БОРБА

Национализмът срещу народа
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ФАНТАСТИКА

Часът на бика във века на  стадото
Някои литературни критици 
казват за романите на Иван 
Ефремов, че били „последните 
утопии на социализма”, а авто-
рът им – „последен правоверен 
комунист”. Факт е, че „послед-
ните утопии” бяха написани и 
прочетени в захлас повече от 
трийсет години преди рухва-
нето на болшевишката им-
перия. Факт е, че по-късните 
фантасти не се изкушиха да 
конструират епични, обстой-
но обосновани позитивни уто-
пии. Държавният „социализъм” 
неудържимо загниваше, съвет-
ските граждани с повече или 
по-малко безразличие очаква-
ха края на агонията, прозорли-
во забелязана от Ефремов още 
през 1960-те. Ученият и пар-
тиецът в Ефремов се сблъска-
ха в неразрешимо противоре-
чие – как да „спасят идеалите”, 
без да отрекат догмите на 
Партията.

Първият опит на писате-
ля бе романът „Мъглявината 
Андромеда” – подробно описа-
ние на отдалеченото на веко-
ве напред комунистическо об-
щество. Липсваше обаче обяс-
нението как именно се е ут-
върдил новият свят, сменил 
капиталистическия. Тази лип-
са бързо изтощи заряда на ро-
мана като „народен вдъхнови-
тел”, при все че книгата стана 
витрина на съветската фан-
тастика.

Последва нов опит, този 
път с елементи на сплашва-
не – „Часът на Бика”, с който 

Ефремов буквално крещи към 
народа и неговите „вождове”: 
вижте какво може да се случи, 
ако не вземем незабавни мер-
ки!

Без успех. В стряскащо убе-
дително изобразената пла-
нета Торманс обикновените 
граждани от 1960-70-те раз-
познаха отделни черти на 
действителността в самия 
СССР, поради което по-късно 
книгата не бе преиздавана, 
нито споменавана в общите 
прегледи на жанра. От друга 
страна, екологично съсипани-
ят свят, смазан под тежест-
та на олигархичната си дър-
жавност, бе твърде „утопи-
чен”, за да предизвика моти-
вация за „спасяване”, която да 
сломи съпротивата на държа-
вата. Партокрацията пред-
почете да замита проблеми-
те под килима, а когато това 
стана невъзможно, предприе 
мерки за собственото си спа-
сение чрез разграбване на дър-
жавната собственост.

Днес обаче, 45 години от из-
даването на романа в самос-
тоятелно книжно тяло (пре-
дишните му публикации са в 
списания), контурите на Тор-
манс са по-реални отпреди и 
засягат не само болшевишкия 
лагер.

Изчерпани ресурси, полупу-
стинна суша, почти необита-
еми водни басейни. Концентри-
рано в огромни градове населе-
ние, натъпкано в депресиращо 
еднакви жилищни, обществе-

ни и административни сгради. 
В околностите вилнеят банди 
„оскърбители на двете блага”.

Едното благо в единната 
глобална държава с унифици-
ран език е „нежната смърт”. 
Всеки градски жител на Тор-
манс при пълнолетие минава 
категоризация. Който според 
чиновническите критерии не 
покаже особена интелигент-
ност, а само годност за физи-
чески труд, или не се впише в 
квотата „трайно полезни за 
държавата”, попада в групата 
„кжи” (краткоживущ). Кжи са 
работническата класа. Нейно 
задължение е да произвежда, 
обслужва… и да умира в специ-
ални заведения, щом навърши 
25 години, разболее се или по-
страда при злополука. Смър-
тта е безболезнена, смъртта 
е култ, „гаранция” за живот без 
болести, страх и страдания-
та на старостта… и грамадно 
улеснение за тормансианско-
то здравно и социално осигуря-
ване. По изключение отлагане 
на евтаназията до 30-годиш-
на възраст получават „звезди-
те” на спорта и другите видо-
ве развлекателна индустрия, 
както и „лилавите” – редници-
те от охранителните части 
на режима. На кжи е позволено 
да употребяват наркотици, 
да не се грижат за деца, про-
щават им в определени грани-
ци различни хулигански проя-
ви, като някои дори се поощря-
ват, с една дума животът на 
кжи е работа и развлечения.

Второто благо в практи-
чески религиозната официал-
на идеология е „дългият жи-
вот в служба на държавата”. 
Категоризираните като дос-
татъчно умни мъже и жени 
стават „джи” (дългоживущи). 
Те са администратори и об-
служваща режима интели-
генция. Имат правото да жи-
веят, докато не грохнат от 
старост. От лоялността им 
към държавата зависи запаз-
ването на статута джи. Ло-
ялността се проверява чрез 
масови хипнотични сеанси, 
подобни на църковни ритуали.

Джи мразят и се боят от 
разюзданите кжи, защото 
често стават жертви на на-
падения, обикновено прене-
брегвани от стражите. Кжи 
презират „вкопчените в живо-
та нещастници”.

Малка част от джи оба-
че са неприкосновени за кжи. 
Това са висшите чиновници, 
по съвместителство и функ-
ционери на службите за сигур-
ност – „змиеносци”, гербът на 
глобалната държава е змия. 
Змиеносците имат абсолют-
на власт над джи и кжи. Сами-
те те обаче зависят от воля-
та на висшите ръководители 
на Торманс – Съветът на че-
тиримата.

Вождовете от Съвета сто-
ят над закона и над класовите 
категории. Те са абсолютни-
те авторитети, безпогреш-
ни, мъдри, всемогъщи. Те са 
законодатели, съдии, прави-

телство и „духовни водачи” на 
планетата, която всеки мо-
мент могат да прекръстят, с 
което отварят работа за ми-
лиони бюрократи да редакти-
рат безброя официални доку-
менти и литература, в която 
се споменава старото име.

Това е режимът, утвърден 
подир Века на глада и убий-
ствата – хаосът вследствие 
на пренаселването на плане-
тата, хиляда години след на-
чалото на нейната колониза-
ция. Тормансианците са пото-
мци на земни хора, отлетели 
в дълбокия космос в навечери-
ето на едва избегната ядрена 
война на Земята, но официал-
ната историография ревниво 
крие тази истина.

При все мрачната карти-
на, за Торманс има оптимис-
тичен изход, защото звездо-
лет от Земята открива из-
губения клон земно човечест-
во. Има кой да помогне на Тор-
манс да се измъкне от ужаса 
на своето битие – така е в 
книгата на Ефремов.

Песимистичното за реал-
ната ни планета Земя е, че тя 
все по-видимо придобива тор-
мансиански черти, но не може 
да разчита на спасители при-
шълци. Преодоляването на 
опасността да се превърнем 
в Торманс лежи изцяло на на-
шите плещи.

За съжаление, засега не 
личи да се справяме с тази за-
дача. •

Васил Арапов
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Преброяване на курците
Зевзеци разправят, че в Ма-
кедония, като се спретнали 
за избори, минавали кандида-
тите за управници и питали 
народа кой какво иска да по-
лучи, ако партията на канди-
дата и самият кандидат спе-
челят. Питали и записвали 
в дебел тефтер. Сакаш кукя 
(къща)? Пишувам ти кукя! Са-
каш „як автомобил”? Пишувам 
те во тетратката! Сакаш ца-
рински (митничар) да бидаш? 
Готово – обещано! И стигна-
ли до крив Ванче, па го пита-
ли същото. А той им казал: са-
кам курец!

Ха сега де! Защо сакаш та-
кива работи бе, Ванче?

Защото, не запецнал крив 
Ванче, миналия път обещахте 
туй-онуй, а получих муде. Та 
сега нека има и курец към му-
дете я!

От тази АВТЕНТИЧНА, чак 
ЕКСКЛУЗИВНА история при 
съседите – кръвни братя и 
обичаен обект на подигравки, 
за да си начешем краставата 
малоценност – да се върнем 
към следизборната действи-
телност у БУГАРСКО.

Отминалите като хала, 
отнесла официално 50 мили-
она кинта, ама май доста по-
вече, местни избори плюс ре-
ферендум на дело се превърна-

ха в преброяване на обещани-
те муде и предстоящите за 
получаване курци.

Очевидното: мераклии-
те да турят по един курец 
на обичания си народ бяха ци-
фром и словом 42 хиляди броя. 
Толкова се кандидатираха за 
кметове и общински съветни-
ци. Толкова са курците, скъпи 
сънародници, без значение от 
кой пол са кандидатите.

Аз като стар оптимист 
(не, не е евфемизъм за „дърт 
циганин”, макар да съм точно 

това) бих се радвал да допус-
на, че някаква мъничка част 
от кандидатите принадле-
жат към контингента „идеа-
листи”, демек наистина вяр-
ват, че ще сторят някому 
нещо добро. Само че мой ко-
лега и другар реалист рече, че 
сто и десет на сто е сигурно, 
че кандидатите не са толко-
ва наивни.

Останалите бройки отчи-
тат количеството будали, 
повярвали, че кандидатите 
ще им поднесат обещаните 

къщи, коли и хубави службич-
ки, вместо да им забодат по 
един… прекалявам, нали?

Будалите у нашенско се ока-
заха 48% от имащите право 
на глас – според първите ре-
зултати на изборната смет-
каджийница. После се усети-
ха и по вълшебен начин качиха 
процента активност до над 
50%. Но пък изплува ненадей-
но истината, че доста висок 
процент бюлетини са НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛНИ.

Оказа се, че е ударен ре-
кордът на дезорганизация, на 
СЪМНЕНИЯ и измами, откак-
то сме в „демокрацията”. Че 
на някои ще им е за урок пове-
че никога да не се набутват в 
избирателни комисии, по-до-
бре да се разходят вечер с на-
деждата да им падне случай да 
ковнат един юмрук във физио-
номията на някой (поръчково) 
развилнял се политик.

Разбира се, няма значение 
дали е имало хаос и измами. Из-
борите поначало са измама, а 
дирижираният хаос е нужен за 
прикритие на този факт. При-
тежателите на фактическа-
та власт, властта на парите, 
на връзките, на бухалките, на 
медийните мозъкоизтисквач-
ки, регулярно изиграват пред-
ставлението „избори”, за да 

получат и формалното при-
знание да властват полити-
чески. А положението остава 
същото като преди.

Две думи за референдума – 
бошлаф. Нелепост и конкрет-
но, и изобщо. Не работи ре-
ферендум в тази система, не 
работи. Освен като още една 
фабрика за розови мечти. На 
всичко отгоре натоварен с 
такива условия, че може да по-
ставя единствено второсте-
пенни въпроси.

Е, скъпи сънародници, избра-
хте нищо да не изберете. По-
литическата карта е непро-
менена съществено. Блазе на 
неучаствалите, нямат пръст 
в тази далавера. За довижда-
не в тази статия ще се поди-
грая с изявлението на „социа-
листическата” партия в ми-
лата майковина, че БСП оста-
нала „единствената лява ал-
тернатива на управлението”. 
МОЛЯ?! Партия с рекорден 
брой милионери в състава си, 
на която съперничи само пар-
тията на доносниците от ДС 
(със същите букви в заглавие-
то си) била ЛЯВА?

Е това вече си е истински 
ташак! Откъдето тръгнахме, 
там и стигнахме – като на 
български избори. •

Хасан Девринджи

Изборите 
поначало са 
измама, а 
дирижираният 
хаос е нужен 
за прикритие 
на този факт

ДЕБАТИ

Кой как си представя пряката демокрация
Две седмици преди изборите 
в София беше планирана пуб-
лична дискусия под надслов 
„НЕ на изборите означава ДА 
за пряката демокрация”. 

Инициаторите, активи-
сти извън анархисткото дви-
жение, доколкото го има у нас, 
бяха решили да поканят на ме-
роприятието един анархист 
за цвят – дотук добре. Лошо-
то е, че се ограничиха с мини-
мум усилия за оповестяване 
на събитието, а материали-
те, върху които щеше да се 
дискутира, също не легнаха 
пред благоволилите да го по-
сетят в удобен за четене вид.

Като говорител на миро-
гледа „радикална пряка демо-
крация без компромиси”, имах 
12 подготвени тезиса:

• в сегашната представи-
телна система народът не 
избира кого да избере;

• след изборния ритуал наро-
дът повече не контролира 
никак „избраниците” си;

• неконтролируемите „пред-
ставители” назначават 
длъжностни лица, които 
дори теоретично са вън 
от контрола на избирате-
лите.

С първата тройка твърде-
ния, мислех си, съм доказал, 
че представителната систе-
ма не е никаква демокрация, 
а прикритие на олигархична 
диктатура. Впрочем, това не 
бе оспорено на дискусията.

Нататък казах, че:

• при пряката демокрация на-
родът избира кому да пове-
ри отговорността за ня-
каква определена задача;

• избраниците са само гово-
рители на своите добро-
волни асоциации от граж-
дани;

• народът пряко създава и 
премахва нужни или излиш-
ни му институции, призва-
ни да решават конкретни 
проблеми.

При все че дискусията тръг-
на не по точките, и този блок 
тезиси бе коментиран, ма-
кар и разбъркано, като ведна-
га се появиха различни тълку-
вания. На настояването ми да 
си уточним понятията, за да 
не възникват недоразумения 
кой какво има предвид, получи 
отговор, че „не е нужно да се 
придържаме към единна тер-
минология”. Тоест участници-
те в срещата не се притес-
ниха, че говорят фактически 
на различни езици и не се раз-
бират. Неразбирателството 
сякаш бе търсен ефект, голям 
успех, понеже „не сме тотали-
тарни”.

Федеративността, опо-
нираха ми, може да разруши 
ДЪРЖАВНОСТТА, а това било 
НЕПРИЕМЛИВО. Леко онемях. 
Опонентите ми развиха ми-
сълта си в насока, че НАЦИЯ-
ТА се нуждае от нов тип дър-
жавност въз основа на ДИ-

РЕКТНАТА ДЕМОКРАЦИЯ („пря-
ка демокрация” било твърде 
използвано от сега управля-
ващата олигархия – е, поне бя-
хме на едно мнение, че олигар-
хията съществува и тя основ-
но е представена от партии-
те и бизнес групировките зад 
тях). Нервното ми обаждане 
относно невалидността на 
закона, ако не е одобрен от на-
рода, а когато е одобрен, вече 
не е и закон, а свободен дого-
вор, бе снизходително прене-
брегнато: всяко правило било 
закон, не може да се живее без 
ПРАВНИ НОРМИ.

В този момент си поми-
слих, че юридическото образо-
вание вероятно силно увреж-
да мозъка.

Практически не се стигна 
до разглеждането на заключи-
телните ми тезиси:

• бойкотът на изборите е 
предварително условие за 
действия в насока борба за 
пряка демокрация;

• самата борба започва 
като пропаганда (опонен-
тите не харесаха думата 
и нашироко обсъдиха кол-
ко „фашистки” звучи тази 
дума, макар да обясних, че 
пропагандата е самообуче-
ние чрез изказване на идеи) 
и агитация, тоест убежда-
ване, от една страна кри-
тика към представител-
ната система и лъжите ґ 
за пряката демокрация, от 
друга – позитивно изуча-

ване на прякодемократич-
ните механизми и инициа-
тиви;

• самоорганизирана съпро-
тива срещу произвола на 
властта, гражданските 
сдружения свързани в мре-
жа – готова структура 
за самоуправление при иг-
нориране на държавата и 
корпоративните интере-
си, както и за противодей-
ствие на държавна и корпо-
ративна агресия.

Да бъда точен – в необходи-
мостта за бойкот на избо-
рите никой не се усъмни. Но 
практически революцион-
ният начин за преход от се-
гашното безобразие към пря-
ка демокрация бе определен 
като „лоша идея”.

В представите на опонен-
тите ми трябва или да изли-
заме на улицата с ИСКАНИЯ 
(към кого?! – питах напраз-
но), или да УЧРЕДИМ ПАРТИЯ, 
която да СЪБЕРЕ КОНСТИТУ-
ЦИОННО МНОЗИНСТВО и да 
ПРОМЕНИ КОНСТИТУЦИЯТА 
в парламента. Но това е „въ-
веждане отгоре”, а не инициа-
тива отдолу! – възразих поч-
ти отчаяно от самоувере-
ността на опонента. Не, каза 
той, партията е представи-
тел на народа, значи всичко е 
воля народна.

Рекох си, че демагогията у 
някои хора е направо в кръв-
та, но попитах друго: добре, 
ами какво ще правите със съ-

противата на олигархията, 
за която уж сме съгласни, че 
съществува, че използва вся-
какви средства и владее всич-
ки ресурси? Отговорът ме 
шокира, не ми се вярваше, че 
има толкова нехайни люде: 
ами нищо не правим. Олигар-
сите ще са неспособни да 
сторят нищо, с тях ще се за-
емат съответните органи.

Толкоз. Разбрах, че дискуси-
ята е свършила. Явно в умо-
вете на определени „акти-
висти” обществото на пря-
ката демокрация е същото 
като това, което е налично 
и днес. Просто са сменени 
табелките. Пазарът остава, 
репресивните органи оста-
ват, просто са „препрограми-
рани”, работят в полза на т. 
нар. „средна класа”.

Малко преди срещата съв-
сем да се разпадне, изкопчих 
истинската причина опонен-
тите ми да мислят в рамки-
те на „умерения легален про-
грес”. Буквално: ако използва-
ме насилие (при все че това 
би било самозащита от пер-
манентното насилие спрямо 
гражданите от властта), ще 
пострадаме и няма да се на-
сладим на плодовете на успе-
ха си.

Ами, за последното обика-
ля един виц за монахинята, 
която се чудела как хем да съ-
греши плътски, хем да гаран-
тира за душата си райското 
блаженство. •

Шаркан
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В Е Ч Е  И  В  К Н И Ж А Р Н И Ц А  „ Н И С И М “
Анархистка литература можете да намерите вече и в книжарница 
„Нисим” на бул. Васил Левски 59 в София на обявените в каталога цени.

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

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

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

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

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

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

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

BG86 UBBS 8261 1010 0473 10 
T Б  О Б Б  А Д ,  К Л О Н  П Е Р Н И К
Ф А Б  Б Л А Г О Д А Р И  З А  О К А З А Н А Т А  П О Д К Р Е П А !

1. Александър Наков, Перник 10 лв
2. Желязко Петков, Бяло поле  30 лв
3. Читател 10 лв

Помощи за „Свободна мисъл”ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ
КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв
2. Национално освобождение и безвластие – Г. Хаджиев 3 лв
3. Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев 3 лв
4. История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев 3 лв
5. Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев 2х3 лв
6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв
7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв
8. Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал 3 лв
9. Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин 3 лв

10. Краят на държавата и капитала – Г. Константинов 5 лв
11. С думи вместо с куршуми – Г. Константинов 7 лв
12. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов 5 лв
13. Национализъм и култура (в два тома) – Рудолф Рокер 10 лв
14. Бакуниновата теория и практика на социалната революция – Г. Константинов 9 лв
15. Михаил Бакунин – избрани страници за и от него 4 лв
16. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 7 лв
17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв
18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв
19. Досие на обект №1218 – Александър Наков 4 лв
20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв
21. Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов 2х7 лв
22. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 7 лв
23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв
24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв
25. Статии – Георги Божилов 10 лв
26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв
27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв
28. Напред и ако пътят води към Голгота! – Георги Константинов 7 лв
29. Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги Константинов 7 лв
30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв
31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв
32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв
33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв
34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв
35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв
36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв
БРОШУРИ:
1. Стопанисването на земята – Г. Хаджиев 2,50 лв
2. Проблемът за организацията на анархизма – Г. Хаджиев 2,50 лв
3. Що е анархизъм? 2,50 лв
4. Отговор на една вярваща – С. Фор 2,50 лв
5. За общината 2,50 лв
6. Федерализъм и централизъм – Рудолф Рокер 2,50 лв
7. Крахът на руския държавен комунизъм – Рудолф Рокер 3 лв

Тези книги и нови заглавия можете да купите от антикварната книжарница на пл. “Славей-
ков” №7. Някои от тях могат да се намерят и в книжарницата на бул. Дондуков сре-
щу Първа английска гимназия. Същите още могат да бъдат поръчани и изпратени от  
Тодор Иванов – телефон за заявки и доставки 0896 613 727.

era.a-bg.net

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

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2015 

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 01.11.1894 г. съдът в Па-

риж осъжда анархиста Пол 
Реклю (племенник на прочу-
тия безвластник, географ и 
педагог Елизе Реклю) на 20 
години затвор за револю-
ционна дейност.

• На 03.11.1853 г. в Мадрид 
умира испанският реформа-
тор Медизибал.

• На 05.11.1844 г. в гр. Лом е 
роден българският анархист 
Петър Лозанов (Перчо).

• На 08.11.1944 г. в гр. Радомир 
се състои възстановителна 
конференция на ФАКБ. 

• На 08.11.1889 г. в Гуляй Поле 
(Украйна) е роден легендар-
ният анархист Нестор Мах-
но. 

• На 10.11.1945 г. във вестник 
„Работническа мисъл” е пуб-
ликувана „Платформата на 
ФАКБ”. 

• На 11.11.1887 г. са обесени из-
вестните „Чикагски анархи-
сти” – борци за 8 часов рабо-
тен ден. 

• На 11.11.1974 г. в Париж умира 
един от идеолозите на бъл-
гарското безвластническо 
движение Иван Рачев Ива-
нов. 

• На 17.11.1987 г. в София уми-
ра анархистът Трухчо Нико-
лов Трухчев, прекарал дълги 
години във фашистките и 
болшевишки затвори и конц-
лагери. 

• На 17.11.1856 г. умира един 
от големите теоретици на 
социализма Робърт Оуен. 

• На 20.11.1936 г. по време на 
Гражданската война в Испа-
ния, при отбраната на Мад-
рид подло е убит от българ-
ски болшевик известният 
анархист Буенавентура Ду-
рути. 

• На 23.11.2004 г. в с. Хърсово 
(Благоевградско) умира анар-
хистът Любен Янкулов. 

• На 24.11.1870 г. в гр. Вил-
но (Русия) е роден видният 
анархист Александър Берк-
ман. 

• На 25.11.2004 г. в гр. Благо-
евград умира анархистът 
Атанас Мечкаров. 

• На 27.11.1901 г. в Одрин е 
обесен анархистът Слави 
Мерджанов. 

• На 28.11.1977 г. в гр. Търгови-
ще умира анархистът Иван 
Стойчев. 

• На 30.11.1914 г. умира испан-
ският теоретик на безвлас-
тието Анселмо Лоренцо. 

• На 30.11.1943 г. в нацисткия 
концлагер Бреендок (Белгия) 
е убит анархистът Тодор 
Ангелов (Божаната).

НАБОЛЕЛИ СТРОФИ

Писмо до душата
Н А  У Б И Т И Я  А Ф Г А Н И С Т А Н С К И  Б Р А Т Ч Е Д

За изстрела – сори, братчед,
такъв ти бил късметът просто –
с един куршум от рикошет
да паднеш пронизан под моста.

Това донякъде е гаф,
донякъде – патриотизъм.
Зависи по кой параграф
ще отчетем, че си пронизан.

И ние сме дошли оттам, братчед,
от общите ни землища прастари.
И ние сме приготвяли рушвет –
за византийски митничари.

И ние сме били мигранти,
ала сме отбелязали прогрес –
преди сме охранявали Византия,
а в днешно време пазим ЕС.

Виновен си си ти, братчед,
защото си страшна заплаха
за административния капацитет.
„Българийо, за тебе те умряха”.

Ще кажа направо, братчед –
не се сърди, ама си много прост.
Че ние всичко сринахме навред.
Къде пък го намери тоя мост?

Щом идваш в нашата страна,
защо не провери във интернет
как почнахме с мечти за светлина
и свършихме с мечти за Пиночет?

Така че разбери ни нас, братчед,
наистина е трудно тук и жалко.
И ние си отиваме от рикошет,
но не като теб, а по малко. •

Александър Урумов


