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

За чий бяс се променя конститу-
цията?

Непосилната 
тъпота на 
заптието

Хем прости, зли и подкупни, хем 
без тях не можело...

Анархизмът и 
бъдещето

Защо революционерите трябва 
да могат да градят убедителни 
утопии?

10 000 слънца

70 години след атомния ад над 
Хирошима и Нагасаки, ядреното 
оръжие остава в ръцете на дока-
зани войнолюбци.

Как КГБ и ДС 
изгъбосаха 
съкровището

Четиво за щатни и нещатни има-
няри и археолози.

ТЕМА НА БРОЯ:

ТЕМА НА БРОЯ:

Кой пак фалира 
Гърция?

Бездомните и бедните, кои-
то се обръщат към държав-
ните приюти за паница хра-
на, са толкова много, че кар-
тината на окупирана Гърция 
оживява отново…

Заплатите и пенсиите не-
прекъснато намаляват,… дър-
жавните разходи навсякъде 
са сведени до минимум, пре-
делната възраст за пенсия се 
увеличава…

Равнището на безработи-
цата надхвърля 20%,… съкра-
щенията и затварянията на 
предприятията се увелича-
ват, хората, които попадат 
под границата на бедността 
и тези, които се маргинализи-
рат, стават все повече и по-
вече.

Тези неолиберални мерки 
не само не пречат на банкру-
та, но той става все по-бли-
зък. 

Това не е взето от послед-
ните репортажи за „кризата” 
при южните ни съседи, това 
е от бр. 6, 2011 г. на Свободна 
мисъл. В същия брой, но в дру-
га статия, четем:

Цената на петрола се из-
стрелва като ракета наго-
ре,… като повлича цените на 
всички останали суровини в 
различните индекси. Цените 
на храните скачат, заедно с 
цените на енергията… След 
това балонът логично се пука 
и цените на петрола се сри-
ват, заедно с цените на дру-
гите суровини… След което 
всичко започва отначало… 
Живеем в икономика, която 
е безкрайно усложнена, и сме 
изцяло във властта на една 
групичка хора, които я разби-
рат и които по някаква слу-
чайност са същите хора, кои-
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ТЕМА НА БРОЯ:

Българска завист 
по гръцки повод

Гърция в българските очи из-
глежда странно – хем насе-
лена с „мързелив и крадлив 
народец”, хем достатъчно 
привлекателна за ходене на 
почивка, защото с мързел и 
кражби явно и пътищата са 
ґ уредени, и заведенията из-
пипани, и обслужването на 
ниво, и плажовете приличат 
на плажове, а не места за ре-
кетиране и лазене по нерви-
те.

И не че очите на нас, бъл-
гарите, са повредени – око-
то честно препредава обра-
за от ретината към мозъка. 
Проблемът е в мозъците ни, 
в „софтуера”, качен на биоло-
гичния ни компютър. Сбър-
кан софтуер.

Вярно, според друга част 
българи Гърция е почти обо-
жествявана напоследък. От-
ново случай на бъгав мозъчен 
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ВНИМАНИЕ!

Опортюнизъм, сектантство 
и „модернизъм“
Днешната криза ражда разло-
жение, упадък и девалвация на 
всички културни, морални и 
идейни ценности. Във върто-
па на този световен декаданс 
са въвлечени всички класи, пар-
тии, организации и движения: 
монархисти и републиканци, 
консерватори и либерали, хрис-
тиян- и социалдемократи, фа-
шисти и марксисти, национа-
листи и „интернационалисти”, 
парламентаристи и „револю-
ционери”, „десничари” и „левича-
ри”.

Изключение не правят и 
тези, които носят анархис-
тически етикети. От някол-
ко десетилетия насам анархи-

змът е разяждан от язвите на 
опортюнизма, сектантство-
то и „модернизма”. Последните 
не се изключват взаимно. Даже 
често съжителстват в една и 
съща личност или организация 
и тогава тяхната злокачест-
вена амалгама е по-убийствена 
за една анархистическа орга-
низация, отколкото най-злока-
чествения тумор! Но те не па-
дат от небето. 

Опортюнизмът се състои 
в аморфното, размазано, мъг-
ливо и изплъзващо се, каучуко-
во определяне на програмните, 
организационни, пропагандни, 
тактически и стратегически 
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БЕЛЕЖКИ КЪМ ПОСЛЕДНАТА, НЕЗАВЪРШЕНА ГЛАВА ОТ „АПОКАЛИПСИСА”:

РЕВОЛЮЦИОННАТА БОРБА В ХХI ВЕК
О Р ГА Н И З А Ц И Я ,  С Т Р АТ Е Г И Я ,  ТА К Т И К А ,  С Р Е Д С Т В А  И  М Е Т О Д И

ПЛЕДОАРИЯ ЗА 
РЕВОЛЮЦИОННАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ

» » » продължава от миналия брой

§5. Създаване на 
революционната 
структура

Ще започнем с изискванията 
към структурата на органи-
зацията. Тя трябва да осигу-
ри самовъзпроизвеждането си 
дотогава, докато целите ґ не 
бъдат осъществени; струк-
турата ґ трябва да повиши 
солидарността и солидност-
та на организацията при от-
пор срещу враждебните сили; 
да сплотява членовете ґ и да 
укрепва волята им, като свеж-
да до минимум възможното 
ґ разрушаване вследствие 
външни удари, напускания на 
членове или вътрешни конфли-
кти. Тя трябва да бъде гъвка-
ва, годна да приеме или да от-
клони всяка изненада и изпита-
ние, да се променя и дори да се 
разпуска в зависимост от об-
стоятелствата, като прите-
жава усет за своевременното 
осъзнаване на подобна необхо-
димост. Позитивното общу-
ване между членовете, взаим-
ното уважение и поддръжка, 
солидарността и общата це-
леустременост са определя-
щи и решаващи за революцион-
ната организация.

В свободното общество хо-
рата се самоуправляват, а то 
се саморегулира чрез тяхна-
та колективна дейност. Съз-
даваните от нас организации 
трябва да бъдат съобразени с 
тези нужди на движението, оп-
ределяни въз основа на наши-
те идеи, познания, възприятия 
и общи решения. Организации-
те или свободните съюзи, ко-
лективи, комуни и „семейства” 
трябва да бъдат флуидни и 
гъвкави, но годни да се съхра-
нят при всякакви промени. Те 
ще отговарят на индивидуал-
ните и колективните нужди. 
Тяхната култура, структура 
и функции ще бъдат в унисон 
със стремежите и убеждения-
та на техните членове и ако 
сме наясно с целите и с анар-
хистическия идеал в нашите 
организации, за разлика от йе-
рархическите, не би трябва-
ло да се култивират свръхор-
ганизираност, монолитност, 
конкуренция, фракционност, 
субординация, конфликти или 
раздробяване.

Създаването на организа-
ция с революционна структу-
ра само по себе си е един рево-
люционен акт. Самата Феде-
рация на анархистите е опит 
за практическо въплъщение на 
нашите идеи. Колкото по-дъл-
го се занимаваме успешно с ор-
ганизационно строителство, 
толкова повече революционен 
опит ще натрупаме и толко-
ва по-близо ще се окажем до 
победата на революцията. За 
да имаме успех обаче, трябва 
да познаваме целите, струк-
турата и функционирането 
на организацията, да знаем 
какво представлява ефектив-
ната комуникация и как да ре-

агираме на императивните 
нужди от промяна. Ние не пре-
тендираме, че имаме отговор 
на всеки въпрос, но сме убеде-
ни, че анархокомунизмът може 
да прогресира само в качест-
вото си на основно течение 
в революционното движение, 
защото човешката мисъл не 
е постигнала до днес нищо по-
системно, по-съвършено и по-
адекватно на общите нужди.

Работата в организацията 
ни помага да увеличим тегло-
то ґ в революционната борба 
и да усвоим нови идеи, което 
би било значително по-слож-
но в малки групи или самос-
тоятелно. Ефикасната рево-
люционна организация не въз-
никва единствено върху поч-
вата на всеобщото съгласие. 
В процеса на общата дейност 
се стига до единство на тео-
рията и действието, което е 
предпоставка за реализация 
на обществената свобода и 
равенство. Макар да ни пред-
стои дълъг път, постоянно по-
добряваната координация оп-
ределя еднозначно вярното на-
правление.

Членовете на анархистиче-
ската революционна организа-
ция трябва да бъдат наясно с 
проблемите, които възникват 
при разгръщането на Социал-
ната революция в дълбочина и 
ширина, и да съзнават, че тя 
става възможна само когато 
народът е подготвен да раз-
бие държавния апарат (поли-
ция, съд, бюрокрация и т. н.) с 
масовите си действия и заед-
но с това – да унищожи всякак-
ви класи. Всяка друга „револю-
ция”, както е известно от ис-
торията, води до образуване 
на „нова” класа от експлоата-
тори.

§6. Строеж на 
революционната 
организация

Крайната цел на анархистите 
e реализацията на анархокому-
низма. Как ще я постигнем – 
шепа анархисти – при днеш-
ното безсилие на организация-
та ни? Очевидно приоритет 
трябва да стане повишаване-
то на анархистическата ни 
култура и осведоменост, при-
общаването на масите към 
идеите и методите на анар-
хизма и създаването на ма-
сова организация и движение. 
Съществува обаче опасност 
тази ориентация към привли-
чане на нови членове да доведе 
до пасивно, формално и „книж-
но членство” с придружаваща-
та го деградация на идейното 
ниво и на организационната 
активност. За да се избегне 
това, е необходимо движение-
то да бъде съзнателно, добро-
волно и основано на самоор-
ганизацията, на инициатив-
ността и на преките акции.

Ако равенството за нас не 
е само красива дума, то про-
светата и комуникацията не 
трябва да бъдат прерогатив 
на лидери, а резултат от ак-
тивността на групи, вътре в 

Петото съсловие, които мо-
гат да го „поучат” на нещо и 
от което самите те също мо-
гат „да научат” много. Ние сме 
длъжни открито и ясно, къде-
то и когато това е възмож-
но – от ежедневните борби до 
широките „политически” кам-
пании – да се изявяваме нався-
къде като анархисти и да во-
дим борбата до победа, с из-
ползване на най-актуалните и 
най-ефикасни методи и сред-
ства.

Ако тя се води на работ-
ното място, ние издигаме на 
преден план войната срещу ка-
питалиста-собственик и него-
вите лакеи; ако е в едно соци-
ално движение, ние се борим за 
постигане на възможния мак-
симален резултат, без да при-
емаме компромисите. Всичко, 
което съветваме или предла-
гаме на другите, трябва да 
бъде искрено, почиващо на на-
шите убеждения и да има ця-
лостен и реалистичен харак-
тер. Ние сме уважавани зара-
ди принципността си – даже 
от тези, които не са съглас-
ни с нас; разобличавайки лъжи-
те и манипулациите на интег-
рираната в днешното обще-
ство „левица”, ние ще спече-
лим хората от нисшите кла-
си на своя страна. Дори и да 
не влязат в революционната 
организация, ако те приемат 
и прилагат на практика някои 
наши идеи, това ще създаде у 
тях култура на съпротивата.

§7. Задачите на 
организацията

Като приема, че Социалната 
революция може да бъде резул-
тат само от организираната 
дейност на Петото съсловие, 
анархистическата револю-
ционна организация трябва да 
реши ред задачи. Тя трябва да 
действа като пропагандна ор-
ганизация и постоянно да про-
кламира и доказва идеята, че 
за Петото съсловие няма спа-
сение вън от унищожението 
на държавата и капитализма и 
установяването на анархоко-
мунистическо общество – без 
класи и без йерархии. Тя е длъж-
на да покаже как това може да 
бъде извършено и да дава при-
мери за социални отношения, 
почиващи върху взаимопомощ-
та, солидарността и равен-
ството, самоорганизирането 
и самоуправлението.

За да издига нивото на ре-
волюционното съзнание на 
собствените си членове и на 
масите, организацията тряб-
ва да изучава историята на 
социалните борби в минало-
то и да разпространява поуки-
те от тях. Когато стават ва-
жни събития, Федерацията на 
анархистите трябва да бъде 
способна да ги анализира и на-
прави практически изводи от 
тях, преди да разпространява 
идеи и информация чрез връз-
ките си с организациите от 
другите страни. Тя обаче не 
е само пропагандна организа-
ция. Преди всичко Федерация-

та трябва да работи активно 
сред организациите и групите 
в Петото съсловие (синдика-
ти, съюзи на безработни, асо-
циации за взаимопомощ, брат-
ства на малцинствата и т. н.). 
Като ги инфилтрира с идеите 
на Социалната революция и 
създава връзки между тях, тя 
подготвя фундамента на ма-
совото анархистическо дви-
жение.

За решаването на тези за-
дачи в условията на пазарна 
демокрация ние можем и тряб-
ва да действаме открито в 
сферите, които са вън от пря-
кото влияние на капитала: в 
районите, където живеем, в 
предградията и в селата, в 
кампаниите за съпротива и 
по време на демонстрациите, 
чрез гражданските анархисти-
чески инициативи и навсякъде, 
където можем да установим 
контакти с „новите бедни” и 
с безработните, с гладните 
и „асоциалните елементи” и 
тайно, нелегално там, където 
на насилието на държавата и 
„охранителите” на богатите 
отговаряме със сила – наяс-
но, че само когато се премах-
не наемничеството и трудът 
стане свободен и доброволен, 
едва тогава ще изчезне нужда-
та от революционна работа 
сред масите.

Необходимостта да взе-
мем живота в собствените 
си ръце, да влагаме силите си в 
хуманни и благородни дела, да 
търсим и да избираме начини 
за взаимодействие и сътруд-
ничество, да намираме щас-
тието в това, че даваме, а не 
вземаме от ближните си, да 
посветим живота си на дру-
гите, изобщо всичко, което е 
по човешки разбираемо, е осъ-
ществимо само в конкретна-
та революционна работа и в 
общуването на местно ниво, 
а не в абстрактното, вирту-
ално и безлично общество. В 
бъдеще революционният по-
тенциал ще се измерва не тол-
кова с интензивността на ра-
ботническите борби в произ-
водството, колкото вън от 
неговите предели – в предгра-
дията, по улиците и на площа-
дите. Революцията може да 
бъде възглавена от пробудили-
те се труженици във фабрики-
те – трудовите тюрми, но тя 
може да започне и сред други-
те радикализирани компонен-
ти на Петото съсловие, при-
зоваващи работниците да се 
присъединят към тях. Рево-
люциите ще бъдат наченати 
не от синдикатите, а от гру-
пи съмишленици, имащи общи 
цели и идеи за бъдещите об-
ществени отношения, за орга-
низацията на труда и разпре-
делението или за опазването 
на околната среда. Тези групи 
ще се превърнат в свободни 
съюзи, създадени от общест-
вената и икономическа необ-
ходимост, градени върху вза-
имното уважение и обединя-
ващи участващите като сво-
бодни хора, а не като класи. В 
свободното общество няма 

да има социално принуждава-
не на личността към труд. В 
същото време обаче ще тряб-
ва да се работи, макар и малко 
на брой часове, за да има как-
во да се споделя с всички. Раз-
ликата между работата и иг-
рата ще започне да изчезва за-
едно с разширяването на поле-
то на самостоятелния и сво-
боден избор на трудовите за-
дачи. Съзнателният живот на 
човека ще бъде едно себеизра-
зяване, чрез дейности и отдих 
в едно общество, в което все-
ки ще дава своя принос и учас-
тие в колективния живот и 
нужди, според възможности-
те и желанията си. Ако някъде 
и някога здрави и прави мъже 
и жени не желаят да участ-
ват в такъв начин на живот, 
обществото ще ги освободи 
от техните ангажименти и 
права, предоставяйки им абсо-
лютната свобода да устроят 
живота си както намерят за 
добре, но не и във вреда на ос-
таналите.

Дотогава организацията 
трябва да планира работата 
в своите идейни и бойни групи 
(местни съюзи) с оглед радика-
лизирането и убеждаването 
на членовете им и координаци-
ята на действията им в име-
то на Социалната революция 
и на необходимостта да заглу-
шат и отхвърлят песента на 
сирените на реформизма или 
на адептите на „революцион-
ната диктатура на народа, на 
пролетариата или на партия-
та авангард”. В същото време 
не трябва да забравяме ува-
жението, което дължим към 
независимостта и автоном-
ността на движенията на ма-
сите, нито да се опитваме да 
ги подчиняваме на нашата ре-
волюционна организация (за 
разлика от другите). Това, раз-
бира се, не означава отказ от 
пропагандата на нашите идеи 
сред тези движения на Пето-
то съсловие. Ние сме длъжни 
да стимулираме масовата ак-
тивност във всяко едно от 
тях и да работим за разви-
тието на самостоятелната 
им дейност и самоорганиза-
ция във всяка от социалните 
борби и във всички аспекти на 
живота. Трябва обаче да рабо-
тим така, че те да бъдат ор-
ганизации и движения на нис-
шите класи, а не на класовото 
сътрудничество, което мас-
кира социалните противоре-
чия между нисшите, висшите 
и средните с фиктивните „на-
ционални” интереси на господ-
стващите класи. Революцион-
ната организация трябва да 
взема най-активно участие в 
разискванията, в решенията и 
в акциите на масовите движе-
ния на нисшите класи, а кога-
то те отсъстват, да се стре-
ми да ги предизвика. Това ще се 
улеснява от принципите, вър-
ху които е организирана – фе-
деративно, защото само анар-
хистическият федерализъм 
може да попречи на бюрокра-
тичното ґ израждане. •

(следва)
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софтуер, но все пак мъничко 
по-близък до вярната етична 
оценка на случващото се.

Какво става в Гърция и как 
реагирала Европа – това е ка-
зано от други медии. Поняко-
га казано добре. Но вълнува-
щите се от кризата гражда-
ни не четат анализите. Те си 
имат „мнения” и никакви фа-
кти не ги разколебават.

Ето, убедеността на за 
нещастия сякаш вечно жи-
вия бай Ганьо, че „гърчолята” 
яли, пили, после не пожелали 
да плащат. Все едно госпо-
дина Ганьо Балкански не оби-
ча авантата. Все едно мал-
ко данни са налице за какво 
са отишли взетите през го-
дините преди заеми. Ами по-
харчени са били за купуване 
на военна техника от креди-
тодателите. За консултант-
ски услуги – консултантите 
пак са кредиторите. Доста 
пари потънаха в личните джо-
бовете на управлявалите Гър-
ция политици преди СИРИЗА. 
Една трета от целия дълг пък 
е лихва. Лихвата е търговия с 
пари. Образува дълг, който на-
раства и носи чиста печалба 
без никакво материално про-
изводство. Лихвата е пока-
на към паразитизъм. Тя е га-
ранцията, че длъжникът ще е 
послушен по всякакви въпро-
си. Лихвата е робство. Днес 
в света натрупаната лихва е 

неизплатима от никоя иконо-
мика, защото това са надути 
пари, кухи. Парите са власт-
та. Продажбата на пари е 
още повече власт. Търговия-
та с дългове е главозамайва-
ща власт и приходи извън въ-
ображението. Но коства кри-
зи, за които обаче не плащат 
търговците. За тях обядът 
винаги е безплатен.

Една част българи смя-
тат лихварството за почте-
но. Почти всички те се имат 
за християни. Библията е за-
клеймявала лихварството, но 
въпреки това то е прието за 
почтено, защото носи изгода. 
На ограничен кръг хора. За ос-
таналите – щети на щедри 
буци.

Странното е, че гърците, 
вземайки нови заеми, за да из-
плащат стари лихви, са се из-
хитрили да скътат средства 
за повишаване на благосъс-
тоянието на населението на 
страната си. Вярно, така по-
литиците им печелеха избо-
ри.

А защо у нас нашите поли-
тици не се сетиха да сторят 
същото – въпрос с повишена 
очевидност.

Всред българите е въпрос 
на чест да изразим злорад-
ство против гърците. Да си 
припомним митове още от 
историята на Византия. Да 
реанимираме обиди от вре-
мената на Екзархията, Бал-
канската война, заможните 

гръцки студенти от Живков-
ия режим.

Гърците живеят на гърба 
на Европа! – съска бай Ганьо. 
Казвайки тази глупост, Ганьо 
дебелашки намеква, че той са-
мият е много работлив. Ужас-
но работлив. Завърши някой 
мост или километър автома-
гистрала, обаче го сърбят ръ-
цете за работа, затова ту-
такси започва да ремонтира 
новопостроеното. Да дока-
же, че не е мързелив! Но не му 
остава време да си измаже къ-
щата, докато ленивият грък 
всяка година си я белосва.

Дълговете се плащат, до-
говорите се спазват! – това 
е мнението на Ганьо. Колко 
дълга е платил той? Колко до-
говори е спазил, включително 
и такива, които не бива да се 
спазват, защото са глупост и 
катастрофа?

Странно е как така Ганьо 
изведнъж възлюби германци-

те, евробюрократите и бан-
керите европейски. Доскоро 
мрънкаше срещу тях. И про-
дължава да мрънка. Откъде 
тази свята вяра, че европей-
ските чиновници са честни и 
неподкупни, банкерите не же-
лаят печалба, а само благот-
ворителност?

Сега ще им изкупят на без-
ценица банките, пристани-
щата, туризма! – пророкува, 
та чак вангува Ганьо. Е, тук 
навярно е прав, целта на уп-
ражнението „дисциплинира-
не на Гърция” по германски ус-
тав май е била точно така-
ва – придобиване на собстве-
ност върху всичко онова, кое-
то носи приходи от гръцката 
земя.

Тъй му се пада на тоя АНАР-
ХОКОМУНИСТ Ципрас! – да, и 
такова нещо прочетох сред 
репликите на бай Ганьо из 
просторите на интернета. 
Направо неудобно да чета 
лекции за разликата между 
анархизма и троцкизма-ма-
оизма наглед, а на дело – пак 
същата социалдемокрация. Та 
ако бе анархист, не би съста-
вил правителство, а би осуе-
тил всякакви опити за съста-
вяне на чие да било правител-
ство. Ама иди обяснявай на 
Ганьо толкова сложни неща…

ЕС няма доверие вече на 
Гърция! Само така! – потрива 
ръце Ганьо. Хубаво, но и обик-
новените европейци също 
стремглаво губят доверие 

към картела на правител-
ствата и корпорациите, на-
речен „Евросъюз”, ако изобщо 
са имали големи илюзии. Ви-
жте същата Германия – изла-
па източния си „събрат”, кой-
то още е в положението на 
беден роднина, комуто все 
натякват предишните гре-
хове. Също повод за отделна 
дълга тема за това как би-
вшата ГДР много повече при-
лича на сегашна България…

Европа трябва да е обеди-
нена! – вещае Ганьо. Не сме 
против, стига да е обединена 
като истински съюз на наро-
ди, само дето няма такъв въ-
преки рекламите. И не може 
да бъде, докато народите не 
представляват самите себе 
си, а позволяват на политици-
те да говорят от тяхно име, 
без при това да ги питат.

Тия гърци са много нахал-
ни! – възмутен е Ганьо. Въз-
можно. Ами ние, българите, 
какви сме? Май не обратно-
то на нагли. Обратното на 
свободни, обратното на сме-
ли.

Това повод ли е за гордост? 
Основание ли е да хулим ком-
шиите, в ресторантите на 
които иначе с удоволствие 
ядем, по плажовете на които 
се печем, чиято музика слу-
шаме по купони, чиито реше-
ния се напъваме да мерим с 
нашия, толкова силно издреб-
нял аршин? •

Шаркан

ТЕМА НА БРОЯ:
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Ами ние, българите, 
какви сме? Май не 
обратното на нагли. 
Обратното на 
свободни, обратното 
на смели.

РЕФОРМАТОРСКА ИСТЕРИЯ

Протестантската реформация тъдява
Медиите от седмици ни за-
биват мозъците с амбиции-
те на част от политическа-
та класа да проведат „рефор-
ми”. Както и с упорството на 
другата част „реформи” да 
няма. Показват ни протести 
на „будни граждани” в подкре-
па на едното и на другото. Не 
само ни фокусират внимание-
то върху междупартийните 
интриги, ходове и контрахо-
дове, заявления и реплики, ана-
лизи и противоанализи, но и 
държат да ни накарат да взе-
мем страна в тази „епична 
битка” на лъжци и лицемери за 
„нашето”, народно добро. Те 
горе „знаят” какво е добро за 
нас, разбира се.

Всички останали новини 
проблясват като чудо за три 
дни, и то само ако носят прив-
куса на сензация, която да за-
грее интереса на публиката, 
което пък обичат рекламода-
телите. След това потъват 
в полузабрава, дори когато 
представляват симптоми на 
ИСТИНСКИТЕ проблеми, смаз-
ващи обществото. Но какво 
тук значат някакви си ПРО-
БЛЕМИ, ако за тях не говорят 
лобистите на едрите мутри, 
пардон, бизнес!

Лобистите, тоест всички 
политици без изключение, го-
ворят заклинания за своите 

„реформи”. Когато няма дру-
га украса, нормално е човек да 
се закичи със скромност, но в 
случая не би. Валят помпозни 
определения за прословутите 
„реформи” – незабавни, жизне-
но важни, исторически, съдбо-
носни… Гаче без тях ще настъ-
пи Апокалипсис!

Обяснението какво печели 
данъчно задълженият електо-
рат от РЕФОРМИТЕ е толкова 
плитко, общо и скрито в купи-
ща празни приказки, че и у най-
доверчивите би трябвало да 
предизвика леко подозрение, че 
му сервират зелен хайвер.

Масовката, призована да 
демонстрира „народна подкре-
па”, т. нар. Протестна мрежа, 
също се затруднява със същи-
ната на съдебната например 
реформа. Щото здравната е 
ясна – зад гръмките фрази и на 
моменти сполучливо изигра-
на загриженост лъсна, че тази 
конкретна реформа цели ни по-
вече, ни по-малко изтупване на 
джобовете на всички нещаст-
ници, станали за беля пациен-
ти. Естествено, тези с тънки-
те джобове буквално ще мрат. 
Другата цел е приватизация-
та на болниците – уж държав-
ните били много, но за частни-
те няма лимит.

Та какво е важното в съ-
дебната? Представители на 

Протестна мрежа кашлят, 
пият вода и с авторитетен 
глас казват на телевизионни-
те камери, че става дума за 
„много тежка и сложна мате-
рия”… не е за простия мат’рял, 
накратко казано. Активисти-
те от Протестните, както и 
специалистите, и „правилни-
те” политици, реформатори-
те, те знаят, те разбират.

Наистина е така – теж-
ка и сложна, но освен това и 
напълно излишна. Тя е ненуж-
на на обикновения човек. С ре-
форма или без, положението 
му няма да се промени, колко-
то и да я мисли, даже в нужни-
ка. Зарежете гюрултията, как 
„пречистената съдебна сис-
тема ще пречисти останали-
те институции на държава-
та”. Съдиите не съдят според 
някакви божествени прозре-
ния за абсолютната справед-
ливост, те действат съглас-
но написаните закони. Добре, 
а КОЙ пише законите? Извод – 
няма да има чистка на „лоши-
те”. А ако има, ще е полити-
ческа разправа с конкурент-
ната банда както в Румъния, 
няма значение, че се предста-
вя като борба с корупцията. 
Корупцията е непобедима, до-
като има държава и пазарни 
отношения, те самите са ко-
рупцията.

Следователно, напълно е 
излишно да следим кой какво 
казал, пък как се отметнал, 
пък какво отговорил, с кого 
пил кафе или цианкалий. Аран-
жираната истерия струва по-
малко от най-калпавия сапу-
нен сериал, в сапунката поне 
има положителни герои, това 
е разликата.

Ама промени в КОНСТИ-
ТУЦИЯТА! Без тях просто не 
може! Без промени, плод на 
сложни договорки на партий-
ните лидерски тайфи, възду-
хът ще свърши, водата ще се 
вгорчи, глобалното затопля-
не ще ни изпържи!

Глупости, естествено. От 
цялата тази конституция из-
вестна ценност представля-
ват последното изречение 
от член Първи алинея Втора 
и цялата алинея Трета. Всич-
ко останало е излишно, даже и 
вредно. Вникване в дълбините 
на интригите по върховете 
не е нужно, колкото и да го на-
биват в главите на електора-
та като реклама за средство 
против изпотяване. Доста-
тъчно е да помним онова, кое-
то не поощряват за припом-
няне дори на Втори юни, а 
именно – словата на Ботев за 
това, че всяко правителство 
е заговор против човешката 
свобода.

Истерията по темата „ре-
форми” е за да не сещаме как-
во да правим с РЕАЛНИТЕ ПРО-
БЛЕМИ на България. Проблеми, 
типични за доста страни и на-
роди по света.

Проблем е застаряването 
на населението.

Проблем е безработицата, 
липсата на материално про-
изводство на нужни неща у 
нас.

Проблем е все по-жестоко-
то социално неравенство.

Проблем е масовото затъ-
пяване, придружено с все пове-
че агресивност, все по-чести 
изцепки на насилие като „цен-
ностна система”.

Проблем е самата бюрокра-
тична машина, „качеството” 
на „услугите” ґ.

Това са важните неща. Те ис-
кат решение. Но не решено ня-
къде пак отгоре, защото от-
ново ще е само нов възел в пле-
теницата вече съществува-
щи проблеми. Решено от нас, 
гражданите, в режим на без-
компромисна пряка демокра-
ция и солидарна икономика.

Докато рекламираните ре-
форми са имитация на необхо-
димата промяна. А и със сигур-
ност накрая ще ни поднесат 
имитация на имитацията. Как-
то винаги. •

Васил Арапов
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Непосилната тъпота на заптието
Тихомълком депутатите одо-
бриха инициативата на Ре-
форматорския блок – от 10 
юли МВР пак може да подслуш-
ва и да отваря фирми и фонда-
ции „за нуждите на операции 
под прикритие”. Защо МВР е 
възнаградено с такъв подарък, 
да въртят законно далавери?

Защото си ГЛЕДА РАБОТА-
ТА. Тоест бие – граждани но-
щем и бежанци на границата 
денем. Ясно послание – стра-
хувайте се от нас, прекла-
няйте глава пред всякаква 
власт и тогава може би не-
приятностите ще ви се раз-
минат.

Побоите над граждани и из-
девателствата над бежанци 
според изпълнителните и за-
конодателните институции 
са дребни, простими пакости. 
За доста от самите гражда-
ни – също. Или поне ритането 
на бежанци не е нещо лошо – 
да знаят, че не са желани. Че 
и размазване на неучтиви към 
блюстителите на реда пода-
ници на държавата не е нещо 
недопустимо – я вижте, в 
Америка направо стрелят, бъ-
дете благодарни, че сте живи!

Това е психологията „бити-
ят е виновен”, той „провоки-
ра”. Правото на силния, осо-
бено онзи „силен”, комуто по 
закон е забранено да оказва-
ме съпротива при каквито и 

да е обстоятелства. Това е 
здраво загнездена „житейска 
мъдрост”, която унищожава 
човешкото у нас, обезсмисля 
нравствените норми и опра-
вдава несправедливостта.

„Разгрявките” на ченгета-
та минават незабелязано. 
Малкото ставащи известни 
веднага ги набеждават за „ма-
нипулативни”, понеже „защо 
точно сега излизали наяве”, ко-
гато „честните полицаи и по-
литици се борят за реформи-
ране на МВР”.

„Честните” полицаи всъщ-
ност „се борят” за ранно пен-
сиониране и повече заплата. 
„Честните” политици – коя 
именно партийна шайка или 
вътрешнопартийна фракция 
да ползва полицаите. Нищо по-
вече.

Номиналната задача на 
МВР е да се справя с „вътреш-
ния враг”. Този вътрешен враг 
са недоволните граждани 
преди всичко. Чисто крими-
налният контингент в стра-
на с размерите, населението 
и миналото на България е из-
вестен на полицията буквал-
но до кътните зъби. Но същи-
ната на полицейската служба 
изключва нагласата „ние сме 
от народа и сме за народа”. 
Полицаите доказват това и с 
действията си, и с бездейст-
вията си – събитията от по-

следните седмици са жив при-
мер. Много по-уютно е за чен-
гетата да прикриват суте-
ньори, а и самите често са та-
кива, да прикриват далавери, а 
и самите имат дял. Мутрен-
ски бригади изцяло са съста-
вени от „бивши” и ДЕЙСТВА-
ЩИ кадри на МВР.

Но ченгетата и почитате-
лите им пропускат един важен 
момент: полицаят е полицай, 
докато хората го виждат 
като такъв. Реши ли обще-
ството, че пред тях се е изпъ-
чил просто дебелак с фуражка 
и палка – превръща го в петно 
на паважа. За жалост, гражда-
ните тепърва ще узряват за 
логичния извод, че МВР е фа-
брика за бандити по принцип. 
Следователно като институ-
ция трябва да се превърне в 
петно. Смешни са протести-
те под надслов „за качество” 
на полицията. По-качествено 
да бие ли искат тези „недовол-
ни в рамките на закона”?

Не, обясняват протестира-
щите, качеството било „поли-
цаите да не са милиционери”.

Моля?
По определение терминът 

МИЛИЦИЯ означава „въоръжен 
народ”, опълчение. Докато уп-
равляваше БКП, простолюди-
ето напълно вярно наричаше 
стражите на властта „по-
лицаи”. Названието „милиция” 

толкова прилягаше на тога-
вашните копои, колкото та-
белката „социализъм” на ед-
нопартийния режим на дър-
жавен капитализъм по лиценз 
на СССР – тоест никак. Про-
тивопоставянето „лош мили-
ционер – правилен полицай” е 
чисто словоблудство. Дема-
гогия, извлек от стандарт-
ното обяснение за неблагопо-
лучието в България – „комуни-
стите още управляват”. Чет-
върт век мина, а все преслед-
ваме „комунисти”! При все че 
живеем при либералната де-
мокрация на частния капита-
лизъм. Но „демокрацията” се 
оказа разочарование. Трудно е 
признанието, че сме се излъ-
гали, че частният капитали-
зъм не е по-сладък от държав-
ния. Че е нужен друг избор. Но 
за правилния избор не се хабим 
в бурни дебати по кръчми и 
интернет форуми – страсти 
кипят каква да бъде „идеална-
та полиция”. Очевидният от-
говор – НИКАКВАТА! – плаши. 
Достатъчно е някой да рече „я 
да ви видя как ще живеете без 
полиция” – и дресираното в ма-
лодушие мнозинство млъква. 
При все че и така живеем „без 
полиция”, налага се да се пазим 
от нея. Догмата „без полиция 
не може” е силна, съмненията 
в нея предизвикват шок и па-
ника.

Наистина, как така без по-
лиция?

Общество без полиция – 
това е пряката демокрация 
на въоръжения народ. Със со-
циализирана, реално общест-
вена собственост, не прикри-
та държавна или корпоратив-
на. В такива условия огромна 
част от престъпността (коя-
то всъщност е бизнес и в све-
та на бизнеса е неизкоренима 
наред с корупцията) няма поч-
ва да вирее. С остатъка анти-
социални прояви може да се 
справи тъкмо МИЛИЦИЯ, но в 
точния ґ първоначален смисъл: 
гражданите по места изби-
рат отговорници по общест-
вения ред, одобряват техни-
те екипи от специалисти и по-
емат пряката работа по опаз-
ване на реда като доброволци, 
например като се редуват да 
дават дежурства в качество-
то си на МИЛИЦИОНЕРИ; кон-
кретното участие на всеки е 
според индивидуалните въз-
можности и желания, от па-
трулиране до приемане на сиг-
нали и техническа поддръжка.

Накратко, живот без поли-
ция може да има само в друг 
тип общество, в което ВСИЧ-
КИ поемаме ангажимент към 
околните, в което сме реално 
равни, действително солидар-
ни и най-вече – свободни. •

Христо Николов

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Бъдещето и анархизмът
Бъдещето отдавна не е 
това, което беше – има та-
къв израз. Стремежите и 
вижданията на предсто-
ящото остаряват, дейст-
вителността често изпре-
варва мечтите и очаквани-
ята – попарва прекомерния 
оптимизъм или потвържда-
ва хвърления наслука песи-
мизъм. Мерилото на насто-
ящето, чиито корени се на-
мират в миналото, ни лъже.

Програмата на анархи-
стите за промяна на обще-
ството обаче не бива да бяга 
от „изобразяване на утопии”. 
За да съществува борба за 
промяна, е нужна определе-
на, разбираема цел, буквално 
човек да може да си предста-
ви как ще живее в свят без 
държавност и без конкурен-
ция с околните за хляба, по-
крива и други нужни за живо-
та неща. Без този образ на 
бъдещето няма мотивация 
за борба. При това борбата 
ще изисква лишения, сервира 
рискове, налага дори и жерт-
ви, в това число и непрежа-
лими. Ако днешният „избира-
тел и данъкоплатец” не види 
по-добра перспектива, как-
то лична, така и за семей-
ството си, за обществото, 
ако наистина това го въл-
нува, спрямо сегашното си 
положение, надали би се ре-
шил да „пусне питомното”. 
Нищо, че „питомното” е дос-

та диво и кръвожадно – той 
е роден в него, научил се е да 
се приспособява, да открива 
гънки на относително благо-
получие в иначе неблагопо-
лучната среда. Вероятност-
та да го пребият „хулигани”, 
много добре известни на по-
лицията, докато е в парка с 
внуците си, някак му се виж-
да „лош късмет”. Да го спрат 
и пак пребият вече полицаи, 
когато се прибира нощем у 
дома след веселба с обилна 
почерпка – и това е „да бях 
си траял и изпълнявал, няма-
ше да ме сполети”. Само че 
„лошият късмет” зачестя-
ва – спестил пари за почив-
ка, отива на плаж, но преди 
да стигне до морския бряг, 
го спират „собственици на 
имот” и му искат пари. Сед-
нал в ресторанта да се на-
храни – изяжда кебапче с ан-
тракс, понеже някой дребна-
во алчен е продал месо от 
болно животно в кланицата. 
Удари ли го болест – линей-
ката първо не пристига на-
време и може да се превърне 
в катафалка, второ – не го 
питат какво го боли, а дали 
е здравно осигурен. Обикно-
веният човек, свикнал да се 
нагажда, вече няма мегдан за 
нагаждане. Докато работи, 
ако изобщо има постоянна 
работа, все сколасва да не 
потъне, но утре ще го увол-
нят, съкратят, ще му задър-

жат или намалят заплата-
та, докато такси, данъци, 
цени в магазина се качват. 
Пределът на приспособяване 
е близо, а за някои вече е дос-
тигнат.

Странното тук е, че чаша-
та на търпението се оказва 
доста дълбока. Хем няма на-
къде да мърда, хем не смее да 
строши рамките, в които се 
задушава. Освен да изтре-
щи, да се обеси, самозапали, 
или застреля първия, който 
му е причинил щета. Или да 
си го изкара върху беззащит-
ни – точно така правят все 
повече младежи, поклонници 
на идеологии с култ към на-
силието. Само че това не е 
излизане извън рамките, не 
е алтернатива – всички по-
добни деяния се вписват в 
логиката, духа и границите 
на реалните „ценности” на 
капиталистическото обще-
ство, и то обществото на 
бедняците с остатъчни спо-

мени за по-благо минало, ако 
не лично тяхното, то това 
на родителите им.

Без „утопична” цел ни ос-
тава да импровизираме 
всичко от нула, и то все-
ки път. В хаоса на импрови-
зацията предимство имат 
организираните – държава-
та преди всичко, бандите и 
бизнесгрупировките. В мъг-
лата „искаме хубав утре-
шен ден, но не знаем точно 
какъв” именно организирани-
те налагат своите модели – 
но в тях и без това живеем 
всички: постъпките ни са съ-
образени с диктата на дър-
жавата, на бизнеса, както и 
на по-дребните от изброе-
ните дотук бандити. Тоест, 
след бурни, може би даже на-
истина масови размирици, 
Матрицата на текущото 
ни съществуване просто ще 
се презареди. Вероятно дори 
в по-безмилостна версия. И 
страхът от това „да не ста-
не по-зле” блокира съпроти-
вата. Просто защото несъз-
нателно е прието за истина, 
че „по-добре е невъзможно да 
стане”. Напротив! Може! Но 
от само себе си няма да се 
случи.

Така „утопията” би била 
в състояние да поведе хора-
та – стига да е убедител-
но представена. Липсата на 
ярка картина обаче буди не-
доверие, наборът отвлече-

ни лозунги поражда подозре-
нието, че авторите на „уто-
пията” сами не вярват в нея, 
сами не знаят какво искат – 
как да последваш идеите на 
несигурни в целта си хора!

Да, бъдещето се променя 
с настоящето. Открития, 
неочаквани технологии, не-
предвидени обстоятелства, 
дори баналните масови вку-
сове объркват подробните 
чертежи на „утопията”. Чу-
десата обаче ще се обърнат 
с „тъмната” си половина, ако 
не строим „утопията”, в коя-
то те са поставени към нас 
със светлата си страна, за-
щото ще липсват групиров-
ки с власт и изгода от „тъм-
ната страна”. Ако сега не за-
почваме да градим свят на 
свобода, равенство и соли-
дарност, то роботите ще 
ни оставят без средства за 
съществуване, ще станат 
наши надзиратели, а оста-
налите чудеса ще се изли-
ват върху днешните елити, 
ако изобщо ни пощадят.

Не предлагаме работа за 
идеално бъдеще. Предлага-
ме такова бъдеще, в което 
всеки сам, заедно с другите 
хора, да може да строи свое 
лично бъдеще – и то да е до-
бро не само за него, но и за 
околните – само така няма 
да си съперничи с тях, а ще 
получава помощ. •

Васил Арапов

„Утопията“ би била 
в състояние да поведе 
хората – стига 
да е убедително 
представена.
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позиции на анархизма, в без-
принципността и конформи-
зма (нагаждането към казион-
ния ред и законност), в псевдо-
борбата с държавността и ка-
питализма. 

В тези си прояви анархисти-
ческият опортюнизъм е мно-
голик, но неговата същност е 
единна: това е уплахата на иг-
раещите си на общественици, 
„анархистически” еснафи от 
военнополицейската репресив-
на сила на властта; от илюзор-
ната непоклатимост на офи-
циалния свят и приемането на 
правилата на наложената от 
него „игра”. 

Това е отказът от нелегал-
ната организационна рабо-
та, – в „свободния свят” под 
претекста, че имало свобода 
за легална работа, а при дик-
татурите, мотивиран с „не-
виждания терор”, с умората 
и страха на хората от нечо-
вешките инквизиции и репре-
сии и с липсата на „благопри-
ятна международна обста-
новка”.

Това превръща анархисти-
ческите организации в пенси-
онерски клубове или в кръжо-
ци на опитомени, полуграмот-
ни несретници, в които се пре-
дъвкват беззъби баналности, 
кастрира се от всяка револю-

ционност или се игнорира тео-
ретичното наследство на Пру-
дон, Бакунин, Кропоткин и дру-
гите анархистически мисли-
тели. Представят собстве-
ното си анархистическо недо-
мислие, размазано върху стра-
ниците на легални изданийца, 
като просветителско, „отго-
ворно” изпълнение на анархис-
тическия дълг към неразбира-
щото ги и неблагодарно чове-
чество! Опортюнистите се 
затварят в техния малък, тес-
ногръд, шмекерски и безопасен 
свят, където всеки търси мал-
ка сцена, амвон на параклис, 
приличащ на клозет. Там все-
ки едноок иска да играе роля-
та на папа или патриарх сред 
сляпото паство на подведом-
ствената му енория. Всяка ре-
волюционна мисъл или дейст-
вие, които могат да смутят 
опортюнистическата летар-
гия на сектата, се посрещат 
на нож, като ревизия, ерес, про-
вокация, узурпиране или „рефор-
мизъм”. 

В тези „анархистически 
енории” не може да съществу-
ва никакъв сблъсък на идеи, ни-
какво търсене на нови пъти-
ща, средства, методи на бор-
ба и акции срещу днешното об-
щество. Анархистическите 
опортюнисти отлагат дейст-
вителната революционна про-
паганда и борба за гръцките ка-

ленди, като се противопоста-
вят, без избор на средствата, 
срещу всичко и всички, които 
мислят, пишат или действат 
против скъпото на сърцето 
им блатно спокойствие и сте-
рилното им подвизаване на „об-
щественото поприще”.

Разрив между съзрялата 
„обстановка” и 
незрялостта на идеите и 
организациите

Живеем в свят, който е бре-
менен със Социалната рево-
люция, но в който няма реални 
сили, инициативи и идеи, годни 
да организират, да ръководят 
и да извършат заедно с маси-
те тази революция. В това из-
оставане на революционното 
съзнание от съзряващата и 
узряла революционна действи-
телност е най-голямата тра-
гедия не само за нас анархи-
стите, но и за човешкия род, 
който утре ще плати с кърва-
ва цена своя изход от кризите, 
от прогнилите структури на 
днешното общество и от рас-
тящите в утробата му ембри-
они на войните.

Какво да се прави? С какво 
да се започне?

Първото необходимо, но не-
достатъчно условие за пре-

връщането на анархизма във 
фактор на зреещата Социал-
на революция е безпощадна-
та война срещу опортюнизма, 
сектантството или капиту-
лантството сред анархисти-
те във всичките им форми, по 
всеки един от въпросите на 
теорията, пропагандата, ор-
ганизацията и борбата – от 
детайлните до кардинални-
те проблеми на революцията. 
Опортюнизмът и сектант-
ството в анархизма трябва 
да бъдат бити при всяка тях-
на изява. Техните носители 
трябва да бъдат разголвани, 
разобличавани и лишени от 
всякакъв кредит в очите бун-
товната и търсеща младеж, 
в която е залогът и бъдещето 
на човешкия род, колкото и ма-
лобройна да е тя днес! 

Тази борба няма да бъде лека, 
защото опортюнистите, в 
това число и „нашите” анархис-
тически, са намазани със шар-
лан. Те се изплъзват, когато се 
опиташ да ги притиснеш до 
стената. Същевременно те 
нямат морален императив и 
си служат с всички кални и ми-
зерни средства в борбата с 
революционерите. Използват 
подлост, клевети, интриги, за-
дкулисни комбинации и съюзни-
ци, към чиято морална и идей-
на чистоплътност не проявя-
ват особена взискателност.

В очакване на всеочисти-
телната революционна буря, 
нашият отговор може да бъде 
само един: ясното и недву-
смислено прокламиране на 
анархокомунизма като непо-
средствена цел на Революци-
ята, изработването на адек-
ватна на обстановката рево-
люционна пропаганда, упорита 
работа за създаване на рево-
люционна организация, която 
да върши революционна про-
паганда и агитация и да бъде в 
състояние да обсъжда, да изра-
ботва и изпълнява планове за 
революционни акции в днешна-
та „международна и вътреш-
на обстановка”.  Не трябва да 
забравяме, че различните све-
товни, регионални, двустран-
ни и тем подобни организации, 
институции, банки, армии, по-
лиции, срещи на „високо рав-
нище” и т. н., които се опит-
ват да настанят съвремен-
ната „цивилизация” в някакво 
тихо пристанище, без особе-
ни повреди, нямат нито ком-
пас, нито мачти, годни да я из-
ведат от бурята, чиито вълни 
ще я „разбият в скалите“. 

Тогава и борбата ни срещу 
контрареволюцията, в чийто 
лагер още от днес са се нареди-
ли „нашите” опортюнисти, се-
ктанти и капитуланти, няма 
да бъде само словесна. •

ФЕРАНТЕ ПАЛА

ВНИМАНИЕ!

Опортюнизъм, сектантство и „модернизъм“
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ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Антифашизъм или 
отчитане на дейност?

В редакцията се получи следното 
писмо с въпрос, който считаме за 
валиден. Надяваме се да успеем да 
представим отговор в някой от 
следващите броеве на вестника.

В юлския брой пуснахте но-
вина, че за втори път се про-
вел „антифашистки турнир”. 
Нека! Неофашистки групич-
ки хулиганстват безнаказано 
върху цигани, гейове и всякак-
ви други, ненормално и нор-
мално изглеждащи хора. Няма 
лошо да срещнат някакъв от-
пор от жертвите.

Аз обаче не съм гей, нито 
циганин. Като видя хулиганче-
та с кубинки и бръснати гла-
ви, гледам да не ги дразня и 
общо взето нямам проблеми 
с тях.

Имам далеч по-сериозен 
проблем с професионалните 
биячи. Парите ми стигат за 
храна и жилище, връзвам два-
та края, но всяко разпускане 
се наказва. Спестих си билет 
в градския транспорт – вед-
нъж, дваж, на третия път ме 
налазиха двама контрольори 
и когато отвърнах на юмру-
ците им с шамари, полицията 
ме закопча. Работя до късно 
вечер и въпреки че си лягам 
към 2-3 часа през нощта, но-
вата смяна биячи, застъпили 
мястото на мутрите от 90-
те, успяват да ме събудят су-
трин към 7, пускайки си музи-
ка на връщане от баровете. 

Нищо не мога да им кажа, за-
щото са банда и живеят в 
моя вход. По улицата, в мага-
зините, в заведенията, във 
всякакви учреждения, дори в 
училищата и по градинките 
се напълни с камери и охра-
нители, които ни дебнат да 
не стъпим накриво. Първото 
нещо, което правят те, кога-
то опитаме да сторим нещо 
непозволено, е да ни респек-
тират физически. Второ-
то – да ни посегнат. Същите 
тези хора понякога посягат 
и на неонацистките групич-
ки, когато сгазят лука – това 
прави ли ги антифашисти? Те 
участваха ли в антифашист-
кия турнир?

Искам да кажа, вие често 
говорите, че преходът бил 
фалшив, че пак същите са на 
власт. Не бяха ли те комуни-
сти и антифашисти? Не са 
ли днес капиталисти? Ако 
е така, ако вчерашните ко-
мунисти днес са отново на 
власт, ако всички тия, кои-
то изброих по-горе, ни бият, 
арестуват и тъпчат заради 
тях, не е ли по-правилно да се 
направи един антикомунис-
тически турнир? Или, нека е 
по вашему, антиболшевиш-
ки и антикапиталистически 
турнир? Да се знае кой е за 
бой. Иначе става „битият – 
бит, ситият – сит”, а пар-
тийното мероприятие – про-
ведено. •

70 ГОДИНИ СЛЕД АТОМНИЯ АД

10 000 слънца
На 6 и 9 август се навърш-
ват 70 години от бомбарди-
ровката на Хирошима и Нага-
саки. Оръжието е тествано 
на 16 юли 1945 на полигон в 
САЩ.

Два месеца след началото 
на новата епоха – атомната, 
която изгрява със силата на 
„десет хиляди слънца”, Джор-
дж Оруел пише есето „Ти и 
атомната бомба”. В него той 
твърди, че лесните за нап-
рава и употреба оръжия, а и 
технологии изобщо, „дават 
остри нокти на слабите”, до-
като сложното оръжие само 
налива повече сила на и без 
това силните. Атомната 
бомба, сложно за производ-
ство устройство, притежа-
вано от няколко супердър-
жави, слага край на класиче-
ските войни заради равните 
възможности за пълно взаим-
но унищожение, а в същото 
време лишава експлоатира-
ните класи и народи от вся-
каква възможност за успе-
шен бунт за свобода. Оруел 
с горчивина констатира, че 
светът не показва развитие 
към анархия, а към „ужасно 
стабилна епоха” на възстано-
веното робство.

Ако бомбата се окаже ев-
тина и проста колкото ве-
лосипед или будилник, това 
може да ни запрати обратно 
във варварството, но от 
друга страна може да означа-
ва и края на централизирана-
та полицейска държава.

Ако ли бомбата е трудна и 
скъпа за производство, това 
по-скоро отменя мащабните 
войни на цената на безкрайно 
продължаващ „мир, който не е 
никакъв мир”.

Оруел хем познава, хем не 
познава. Ядреното оръжие 
нито спира бунтовете, ня-
кои успешни, нито налага 
световен мир. Стъписаната 
за кратко полицейска държав-
ност отново се окопитва. В 
по-общ смисъл масовизирани-
те технологии също се оказ-
ват податливи за впрягане в 
служба на диктатурата. Ма-
кар да създават илюзията 
за демократичност, на дело 
просто нахлузват кадифени 
ръкавици върху грабливите 
лапи на системата държава-
капитализъм. От друга стра-
на, всяка технология става 
все по-достъпна за възпро-
извеждане, въпрос на време 
е терористични групировки 
да се сдобият с оръжието на 
„десетте хиляди слънца”. Ре-
волюционерите обаче също 
имат реалния шанс за неут-
рализиране на оръжията и 
другите системи на дикта-
торите, явни и прикрити.

Засега все пак атомната 
секира остава само фактор 
за правене на голямата поли-
тика. При цялата си кошмар-
на мощ обаче тя трудно се 
мери с друго разрушително 
средство на властниците – 
ФИНАНСОВИЯТ КОНТРОЛ. За 
разлика от ядрените бойни 

глави, финансовата бомба с 
лекота и за броени секунди се 
пренася по телефонни кабе-
ли, с радиовълните на теле-
визията и радиото, по кана-
лите на интернет – и срещу 
нея липсва ПВО, докато атом-
ното оръжие изисква ракет-
ни носители. Те за това и са 
били създадени, чак после се 
оказва, че с тях можем да ле-
тим в космоса, да извеждаме 
в орбита спътници, да пра-
щаме сонди до Марс и Плу-
тон, да кацаме за разходки на 
Луната и да преследваме ас-
тероиди и комети.

Изобщо, покрай атомното 
оръжие се появяват множе-
ство благини, което ако не го 
оправдава, то поне измества 
на заден план простата ис-
тина, че АТОМНОТО ОРЪЖИЕ 
Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.

Престъпление е създава-
нето му. Когато става ясно, 
че немските физици са на гре-
шен път и нацисткото ръко-
водство не ще получи блену-
ваното супероръжие, амери-
канското правителство не 
спира проекта „Манхатън”, 
който вече е дал една полез-
на технология – атомният 
реактор. Реакторът обаче 
не е достатъчен за владеене-
то на света.

Престъпление е употре-
бата му във войната. Адво-
катите на дявола казват, че 
така били спестени много 
жертви, както на американ-
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ската армия, така и на са-
мата Япония, която щяла да 
се съпротивлява до пълно из-
требление. Ако обаче прави-
телството на САЩ наисти-
на е искало просто да сложи 
край на войната, то не би 
бомбардирало градове без 
особено промишлено и во-
енно значение, а би събрало 
на полигона японски военно-
пленници, би им показало из-
питанието, след което би ги 
върнало с доказателствени 
материали на императора и 
ултиматум за капитулация. 
Дрезден и другите германски 
градове, изпепелени с обикно-
вени бомби, обаче са били не-
достатъчни за образа на все-
могъщ „флагман на демокра-
цията”.

Разбира се, нито Германия, 
нито Япония са били невинни 
жертви, най-малкото техни-
те елити, въвлекли народи-
те си в кървави авантюри. 
Престъплението на Вашинг-
тонската банда не оправда-
ва нито нацистите, нито 
императорските войски, кои-
то всеки ден от окупацията 
на Азиатския югоизток са из-
колвали по 40 хиляди китайци 
и корейци. Специални части 
на японската армия са про-
веждали тестове на биоло-

гично и химично оръжие вър-
ху пленници и просто арес-
тувани без конкретен повод 
цивилни. След като Япония 
се предава обаче, американ-
ските окупатори не наказ-
ват главните извършители 
на военните престъпления, 
освен неколцина изкупител-
ни бройки за благоприличие. 
Останалите „кадри”, начело 
с императора, продължават 

да ръководят страната, но 
вече като васали на Вашинг-
тон.

Престъпление е и послед-
ващото правене на полити-
ка с ядрен коз за изнудване, 
стотиците ядрени изпита-
ния, отровили земи, води и 
атмосфера. Това престъпле-
ние вече не е само американ-
ско – Кремълските сатрапи 
тестват ядреното оръжие 

върху собствените си вой-
ници на Тоцкия полигон през 
септември 1954 г., опусто-
шават остров Нова Земя в 
Северния ледовит океан през 
октомври 1961 г. с 50-мега-
тонен заряд; британските 
„стари демократи” обезобра-
зяват Австралия десетки 
пъти, за да усъвършенстват 
смъртоносните си играч-
ки; френските държавници 

тровят първо Алжир, а след 
това и острови в Тихия океан 
с общо над двеста експлозии.

И главното: престъпен е 
самият политико-икономи-
чески строй, който поръч-
ва и владее атомната тояга, 
под сянката на която върши 
с „конвенционални” средства 
каквото му хрумне – от на-
хлуване в Ирак до анексиране 
на полуостров Крим.

Докато съществува капи-
тализмът, къде частен, къде 
одържавен, къде неясно точ-
но каква разновидност, при-
зракът на ядрената война не 
е „мираж”. Мнозина от учени-
те, създали дявола на „десет-
те хиляди слънца”, са били 
ужасени от деянието си. Ко-
мандирът на бомбардирова-
ча, поразил Хирошима, накрая 
се самоубил от гузна съвест. 
Ужас и срам обаче изпитват 
отделни хора, но не и Систе-
мата. Тя е лишена от човеш-
ки емоции, тя преследва само 
изгодата си и се стреми да 
оцелее – на всяка цена. Гибел-
та на милиарди човешки съ-
щества за нея е „приемлив 
разход”.

Нека не забравяме това – 
и не се предаваме на „милост-
та на силния”. Днешните 
„силни” нямат нито милост, 
нито съвест. •

Васил Арапов
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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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РР, империалистическата 
конкуренция, експанзия 
и миражът за световно 
господство с примерни 
данни за двойката САЩ – 
Китай

Стресирани от конкуренци-
ята на евтината китайска 
работна ръка, щатските „де-
лови кръгове” са решили да ґ 
противопоставят роботи-
те, с чиято помощ се надяват 
да превърнат САЩ в „новата 
световна фабрика”, като из-
местят от пазарите дъмпин-
говата китайска продукция…

След като очакванията на 
аналитици и експерти иконо-
миката на Китай да си стро-
ши врата поради ръста на ин-
флацията, увеличеното тър-
сене на вътрешния пазар, ба-
лона в строителството и 
др. не се оправдават, сега се 
надяват да спукат производ-
ствения балон на поднебесна-
та „ком”-империя с помощта 
на обявената нова научно-
техническа революция.

Преди много години Китай 
успя да съблазни американски-
те капиталисти, като пред-
ложи субсидии и данъчни об-

лекчения за свръхпечалбите 
им срещу развитието на про-
изводствените мощности, 
либерална „дерегулация” и най-
важното – евтина работна 
ръка. Поради това през 90-те 
години на ХХ век милиони аме-
рикански работни места бяха 
закрити и „прехвърлени” в Ки-
тай посредством инвести-
циите на капитали и техно-
логии. Така китайската нова 
промишленост стана фун-
дамент за феноменалния и 
устойчив бърз ръст на иконо-
миката.

Оттогава обаче картина-
та се промени и в двете стра-
ни. В Китай заплатите рас-
тат, макар сравненията да са 
несъстоятелни, властта не 
предлага повече данъчни об-
лекчения и не смазва стачки-
те на китайските работници 
в американските компании. 
Поради това, много от тях си 
стягат багажа за обратния 
път. Химическата компания 
Dow Chemical, най-големият 
производител на строител-
на техника Caterpillar, корпо-
рациите General Electric и Ford 
връщат вече голяма част от 
производството си в САЩ. 
През 2012 г. Google обяви, че 
техният медиен плейър Nexus 
Q също ще носи „гордо” ети-

кета „Проектиран и произве-
ден в САЩ”. Apple и Microsoft 
на свой ред „репатрират” и за-
почват нови производства в 
„родината”.

Този изблик на „патриоти-
зъм” се дължи не само на ос-
къпяването на произведени-
те в Китай стоки или увели-
чението на рисковете, но и на 
стремителния ръст на висо-
ките технологии в САЩ. До-
сега такива технологии като 
изкуствения интелект, 3D 
печат, роботиката и наноте-
хнологиите се разработваха 
със сравнително бавни тем-
пове. Днес обаче конкуренция-
та принуждава внедряването 
им в живота – в промишленос-
тта и у дома. Казват, че аме-
риканската индустрия прежи-
вява ренесанс – с поразителна 
скорост – както компютри-
те някога. Съвременните аме-
рикански роботи се контроли-
рат дистанционно. Те могат 
да извършват хирургически 
операции, да доят крави, да 
управляват бойни самолети, 
да извършват разузнаване и 
даже да участват в боеве. Ро-
боти извършват сглобяване-
то и монтажа на най-модер-
ните автомобили. С изобре-
тяването на суперроботи се 
занимават професионалисти 

и любители. Десетки нови 
компании продават оборудва-
не за сглобяването на собст-
вени роботи, а интернет е 
пълен с видеоклипове на люби-
телски изобретения. Най-го-
лемият удар срещу китайско-
то производство се очаква да 
нанесат 3D принтерите, кои-
то могат да произвеждат ме-
дицински изделия, импланти, 
протези, биоматериали, ук-
рашения и облекло. Най-евти-
ните принтери струват от 
500 до 1000 щатски долара. 
На тази цена може да се купи 
принтер, който „печата” сто-
ки и играчки направо в кухня-
та. С връщането на промиш-
леното производство в САЩ 
се е заела и администрация-
та на Обама, която прокарва 
законопроекти за облагоде-
телстване на високотехно-
логичните производства във 
фармацевтиката, химията, 
биологията и енергетиката. 
Оказва се, че там работата 
на роботите струва по-ев-
тино от човешкия труд, даже 
когато той е продаван срещу 
китайски заплати. С тази по-
литика са съгласни и републи-
канците, които дори предла-
гат свръхмодернизираните 
американски компании да не 
се облагат с данъци.

От 2010 г. насам промиш-
леността в САЩ расте по-
бързо от БВП (4,7 % срещу 1,7 
%), 75% от новите разработ-
ки и технологии и почти 90% 
от новите патенти в САЩ са 
от сферата на промишлено-
то производство.

Отговорът на Пекин

Въпреки евтинията на китай-
ския наемен труд, за да съх-
рани челното си място в ин-
дустриалното производство, 
Китай също ускорява роботи-
зацията в своите промишле-
ни предприятия. Тази година 
(2015) поднебесната Импе-
рия трябва да се превърне в 
най-крупния пазар на роботи 
в света, а към 2020 г. да бъде 
един от лидерите по автома-
тизация на производствата.

Банката Morgan Stanley счи-
та, че спасението на китай-
ската икономика от забавя-
нето на темповете и загуба-
та на конкурентоспособност 
трябва да се търси в… замяна-
та на китайските работници 
с промишлени роботи. Това 
щяло да даде тласък към нов 
цикъл на индустриалното раз-
витие и да се справи с пробле-
ма на застаряващото населе-
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то са построили тези иди-
отски сложни икономически 
системи. Трябва да имаме до-
верие на тези хора, че ще по-
стъпват правилно, но не мо-
жем, защото те просто са 
гадове.

И така, преди 4 години писа-
хме какво става, какво има 
да става и то взе, че стана. 
4 години по-късно Гърция пак 
е „във фалит”, петролът пак 
скочи тройно и след това се 
срина тройно, същите „гадо-
ве”, за които ставаше дума 
в статията Кой всъщност 
вдига цените?, са на власт, 
и същото решение, за кое-
то ставаше дума в статия-
та Само революция може да 
спаси Гърция отпреди 4 го-
дини, е също толкова акту-
ално. Тази, сегашната ста-
тия, можеше и изобщо да не 
бъде писана, защото, както 
казват медиите, „няма но-
вина”. Новина няма, но меди-
ите бълват всекидневно де-
сетки „новини” за Гърция. Ня-
кой явно продължава да смя-
та, че гръмналата канализа-
ция на световната финансо-
ва система ще може да се 
скрие, като всекидневно се 
облепват подгизналите от 
миазма стени с прясно отпе-
чатани вестници. Какво дру-
го да пишат? Следват някои 
предложения.

„Новина” 1: Европа 
е бошлаф

Най-голямата новина за ев-
ролюбивите блюстители на 
журналистическия конформи-
зъм, радетелите за демокра-
ция и плурализъм в четвърта-
та власт, би следвало да бъде 
зрелищната и показна смърт 
на илюзията „европейски цен-
ности”, която видяхме през 
юли. За свободните хора тия 
„ценности” отдавна са бош-
лаф, но за тез окаяни драска-
чи от десетилетия са извор 
на непресъхваща вяра в евро-
пейското (и личното им) соци-
ално, морално и журнално бла-
годенствие. „Европейските 
ценности” хвърлиха топа под 
палещите лъчи на гръцкото 
слънце с първата опашка пен-
сионери, строени пред стис-
натите банкомати, и гушна-
ха босилека със светкавично 
свикания и още по-светкавич-
но анулиран от комсомолците 
от Сириза „референдум ОХИ”. 
Наслушахме се на гръцки поли-
тици, които дрънкаха как гър-
ците били докарали демокра-
цията в Европа. Барем да бяха 
си отнесли вонящата ґ мър-
ша след като изкозируваха 
на северозападните си госпо-
дари след ОХИ-то и чинно за-
писаха под формата на закон 
каквото им издиктуваха от-
горе и централно.

Такива заглавия обаче ня-
маше. Вярно, говорят къде 

под, къде над сурдинка за „дик-
тата на еврото” – предимно 
гръцките политици с праве-
ден гняв. Тия обаче, дето най-
силно викаха охи, накрая кан-
дисаха на трохи.

„Новина” 2: социалната 
държава е бошлаф

Не съществува ужас, 
жестокост, светотатство, 

клетвопрестъпничество, 
измама, мръсна сделка, цинична 

кражба, безсрамен грабеж и 
кална измяна, които не биха 

продължили да се извършват 
ежегодно от представителите 

на държавата, без друго 
извинение, освен еластичните, 

толкова удобни и заедно с 
това – толкова страшни думи: 

държавен интерес. Истински 
ужасни думи! Те са развратили 

и обезчестили повече лица 
сред официалните сфери и 

господстващите класи в 
обществото, отколкото 

самото християнство. Само 
като се произнесат тези 

думи, всичко млъква, всичко 
изчезва: добросъвестност, 

чест, справедливост, право, 
състрадание, и задно с тях 
логиката и здравия смисъл; 

черното става бяло, а бялото – 
черно, отвратителното – 

човешко и най-подлите измами, 
най-ужасните престъпления 

се превръщат в достойни 
постъпки...

Михаил Бакунин

Десетилетия наред ни пропо-
вядват, че ако чинно си пла-
щаш данъците, социалните 
осигуровки и прочее правиш 
теманета на държавата, тя 
ще „ти осигури” старините, 
лекарствата, училището за 
децата и пр. На българските 
пенсионери със 100 евро пен-
сия им осигури само мизерия-
та на старини, но хайде, тук 
Живков е виновен (и Доган, 
разбира се, и Костов). В Евро-
зоната обаче не е така. В Ев-
розоната има правила, зако-
ни, ред. В Еврозоната е пълно 
с германци. Те зорко бдят за 
финансовата стабилност и 
сигурността на осигурените 
отвсякъде еврозонци. Такива 
ги слушаха и гръцките днешни 
пенсионери и довчерашни учи-
тели, доктори, машинисти и 

пр., които всеки месец са да-
вали на държавата по 1000 
евро „осигуровки”, откакто са 
в зоната – от 2001 г. Давали 
са и продължават да дават, 
защото каквито и финансови 
виелици да върлуват, Еврозо-
ната ще ги осигури – нали за-
това се казва „осигуряване”? 
Вероятно лековерният данъ-
коплатец е считал, че „осигу-
ровките” отиват директно 
от заплатата му в някакво 
хранилище със златни кюлче-
та, охранявано от двуметро-
ви неподкупни немски овчарки 
с шмайзери. Трупат се там, 
около „стълбовете” на пенси-
онната система и го чакат да 
се пенсионира, за да го осигу-
ряват, защото си е плащал.

ТЕМА НА БРОЯ:

Кой пак фалира Гърция?
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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

ние. Сега китайската иконо-
мика изпитвала трудности 
поради… ръста на заплати-
те и подобряването на тру-
довите условия и като след-
ствие – постепенна загуба на 
главното си конкурентно пре-
имущество – евтина работ-
на ръка. В доказателство се 
привеждат следните данни:

През 2005 г. за 2 часа ра-
бота, необходими за произ-
водството на чифт обувки 
в Китай, са плащали 2,6 щат-
ски долара при общи произ-
водствени разходи – 20 до-
лара. В САЩ производител-
ността на труда е по-висока, 
но за изработката на чифт 
обуща са се плащали 5,8 до-
лара. Като се отчита инфла-
цията на работните заплати 

(13,5% за година – в Китай и 
4% – в САЩ), през 2015 г. раз-
ходите за труд ще възлизат 
на 5,77 долара в Китай и 7,36 
долара в САЩ. Конкурентно-
то преимущество на Китай 
от евтината работна сила 
се съкращава двойно – на 1,59 
вместо 3,20 долара.

При производството на 
електроника – например 
смартфоните – се очаква пре-
имуществото на Китай да се 
запази. За последните 4 годи-
ни относителното поскъпва-
не на труда в този бранш в 
Китай спрямо САЩ ще бъде 
едва около 3%.

Китайските експерти 
прогнозират, че работната 
сила в Китай след няколко го-
дини ще започне да намаля-
ва вследствие демографска-
та политика – по едно дете 

на семейство. Населението 
остарява: през 1982 г. 95% 
от населението на страна-
та е било по-младо от 65 го-
дини, а през 2010 г. – 92%. 
Мобилността на население-
то е затруднена поради бю-
рократично усложнената ре-
гистрация в големите градо-
ве, където са се инсталирали 
чуждестранните компании.

Икономистите на Morgan 
Stanley са уверени, че точно 
тези фактори ще подтикнат 
китайските компании към ро-
ботизация на производство-
то, както това е станало в 
Япония и Корея през 1970-те 
и 1980-те години. Пазарът на 
роботи в Китай, който сега е 
1,5 милиарда долара, се очаква 
да се учетвори до 6 милиарда 
към 2020 година, когато ще 
се създадат няколко корпора-
ции, произвеждащи роботи, и 
ще започне нов етап на индус-
триализацията, характеризи-
ращ се с автоматизация.

За темповете може да се 
съди по следните данни: от 
1999 г. търсенето на роботи 
в Китай средно расте с 35% 
на година. Само от 2009 г. 
доставките на роботи нара-
стват почти 5 пъти, за да 
достигнат 22 577 броя през 
2011 г. Това са най-бързите 

темпове в световната исто-
рия. За покупката на роботи 
отиват 27% от всички разхо-
ди за автоматизация на про-
изводството в Китай. Към 
2011 г. близо 1 от всеки 4 ро-
бота в света се купува от 
Китай. Най-много се използ-
ват в автомобилостроене-
то. През 2006 г. в отрасъла 
е имало 36 робота на 10 000 
работника, а през 2011 г. те 
са вече 141. Разбира се, китай-
ското автомобилостроене 
е далеч от немското с него-
вите 1176 робота на 10 000 
работника или от американ-
ското – със 1104. Разликата е 
88%! Световният опит сочи, 

че след като роботите заво-
юват автомобилния бранш, 
те започват да се разпрос-
траняват в цялата индус-
трия. Според Morgan Stanley 
търсенето на роботи ще рас-
те ежегодно с 12,8%, като за 
цялата китайска промишле-
ност годишният растеж ще 
бъде 22,4%.

Гигантското търсене на 
железни работници от ки-
тайската промишленост се 
удовлетворява понастоящем 
от четири компании: немска-
та Kuka, японските Yaskawa 
и FANUC и шведско-швейцар-
ската ABB. •

(следва)
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Дай ми да печатам и контролирам 
парите на един народ и не ме 

интересува кой пише законите.
Майер Амшел Ротшилд, 
основател на банковия 

картел Ротшилд. 1790 г.

Голяма новина обаче! През юли 
някой натисна едно копче във 
Франкфурт и изведнъж пари-
те в Гърция се изпариха като 
плюнка на юлския атински ас-
фалт. Държавата продължи 
да им „ги превежда по смет-
ка”, но шефът на Европа Юнкер 
им рече деликатно като пики-
ращ юнкерс „имаме ясно разпи-
сан план за излизането на Гър-
ция от Еврозоната”, което за 
огром ната маса гръцки работ-
ници и пенсионери означава-
ше съвсем ясно, че преводите 
на тяхната държава (в евро) 
струват колкото обещания-
та на Ципърчо след като „му 
гласуваха”. Няма стълбове, 
няма кюлчета, няма немски ов-
чарки. Ако кажат отгоре, ще 
има пари (колкото кажат). Ако 
не кажат – няма да има. Довче-
рашните горди държавни слу-
жители от Еврозоната бяха 
докарани до дереджето на ра-
ботници от мина на български 
олигарх, които си чакат „яну-
арските”. Никакви петиции, 
протести, избори, референ-
думи и прочее „инструменти 
на гражданското общество” 
вече не играят. Парите се пе-

чатат и контролират от Ев-
ропейската централна банка 
във Франкфурт, баш където 
се е прък нал и пукнал цитира-
ният по-горе Ротшилд. Неин 
настоящ шеф е Марио Дра-
ги, бивш главатар както на 
Световната банка, така и на 
Голдман Сакс – държавното и 
частното крило на Световна-
та шайка на шмекерите. Пи-
тайте го кой пише законите 
и всъщност дали му пука. Дър-
жавата трябва първо осигури 
доходността – „пенсиите” на 
капиталистите, а за пенсио-
нерите – каквото остане, ако 
остане.

„Новина” 3: Гърция не е 
Гърция

Всъщност Еврозоната има 
две гърции – една малка, кипър-
ската и една „голяма”, ципър-
ската. И в двете спомената-
та по-горе наказателна опе-
рация беше проведена с пру-
сашка оперативност и експе-
дитивност – блокаж на банки-
те, безалтернативен „мемо-
рандум” и продължаващ до ден 
днешен паричен евродиктат. 
И в двата случая първо на 
власт идват болшевики (дик-
тат без болшевики е като узо 
без анасон и спирт). В Кипър – 
президентът Христофиас, ге-
нерален секретар на Комунис-
тическата партия на Кипър, а 
в Гърция – Ципрас, член на гръц-
кия комсомол и по-късно на Си-

наспизмос – електорална креа-
тура на гръцката болшевишка 
компартия ККЕ – една от по-
внушителните купчини чер-
вендалести изпражнения, оце-
лели на обруления от „вятъра 
на промяната” пост съветски 
еврокомунистически пейзаж. 
В Кипър „капиталовият кон-
трол”, т. е. лимитите на бан-
ковите операции, продължи 
от 2013 г. цели две години и 
официално уж беше прекра-
тен едва този април. В Гърция 
предстои да видим, но опти-
мистите, които очакват след 
поредното засвидетелстване 
на верноподанически чувства 
към Брюксел банките да раз-
хвърлят каймета като на сел-
ска сватба, сигурно ще оста-
нат стъписани.

Паралелите в двете гръц-
ки говорещи страни от Евро-
зоната породиха много кон-
спиративни теории по тема-
та „защо наказват гърците?” 
(отляво) или „какво оплескаха 
гърците?” (отдясно). Масти-
ти медийни мастии от две-
те страни на океана постави-
ха нови рекорди по урбулешка 
журналистика, като „разкри-
ваха” какви ли не машинации и 
манипулации, с които гръцка-
та държава „с измама” влязла 
в Еврозоната, натрупала огро-
мни дългове и изобщо лъгала, 
та се късала къде-що има по 
света банкер и финансов ре-
гулатор, а пък гърците между-
временно само цъкали сиртаки 

и не си плащали данъците. Тези 
пасквили и до ден днешен под-
клаждат кръчмарските „анали-
зи на ситуацията” в Гърция, за 
които пише другата статия 
по темата в този брой. Всъщ-
ност, нищо подобно няма. Про-
словутата „измама” при вли-
зането в Еврозоната е някак-
ва счетоводна галиматия, коя-
то дори да е била направена 
по най-строгите критерии, 
а не по „измамните”, дава раз-
минаване в някакви десети 
от процента. Колкото до ска-
таващите данъци гърци, най-
вид ни западни медии „разкри-
ха”, че Гърция си събирала едва 
10% от налозите! Пак „при по-
внимателен прочит” обаче се 
оказа, че цифрата включвала 
несъбраните данъци сума ти 
години назад, а всъщност през 
въпросната година събирае-
мостта на данъците в Гърция 
като процент от БВП си била 
кажи-речи колкото средната 
за ЕС.

Изобщо, като цяло, карти-
ната на гръцката икономи-
ка изглежда досущ като сред-
ната картина на развитите 
страни – огромен сектор на 
услугите, малък – на производ-
ството и почти незначите-
лен – на селското стопанство. 
Преди да започнат тройките 
и „спасителните програми”, 
Гърция не е Гърция – тя е поч-
ти всяка страна от „първия 
свят”. Ако не беше „огромни-
ят държавен дълг”, тя нямаше 

да изпъква особено на фона на 
останалите от „клуба на бо-
гатите”, а пък на фона на сре-
диземноморските страни от 
него – Португалия, Испания и 
Италия – хич. Просто в Гърция 
дълговият балон започва да се 
надува малко по-рано – напъл-
но възможно да е случайно, за-
щото все отнякъде трябва да 
започне – и съответно днес 
изглежда много по-надут.

Защо обаче толкова ни наби-
ват „огромните” цифри в очи-
те? Защо например не ни наби-
ват много по-важния факт, че 
голямото задлъжняване започ-
ва точно когато Гърция вли-
за в ЕС през 1981 г. и особено 
рязко се ускорява точно кога-
то влиза в Еврозоната 20 го-
дини по-късно? Той е много по-
важен именно затова, защото 
всичките пактове, директи-
ви, регламенти, мониторинги, 
хармонизации, кохезии, механи-
зми, квоти, солидарности, ця-
лата чудовищна европейска 
бюрокрация оправдава своето 
съществуване именно с недо-
пускането на това, което не 
само че се допусна, ами и про-
дължава с пълна сила в прехва-
ления остров на стабилност-
та – Еврозоната. ЕС може да 
има регламент за дебелината 
на презервативите, но явно 
няма за това колко необезпе-
чени дългове могат да дър-
пат политиците. Кое от две-
те може да съсипе една – че и 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

За спорта с неспортна злоба
Отварям кой да е вестник или 
уж новинарски сайт в интер-
нет – половината от съдър-
жанието са вести за спорт. 
От тях половината – за без-
образия, предимно свързани с 
пари. Половината от остатъ-
ка – сведения за благопристой-
ните трансфери, заплати и 
премии за спортните звезди. 
Следват жълти подробности 
за приятелките и яхтите на 
спортистите. И каквото ос-
танало – вече наистина ин-
формация за мачове, срещи, 
точки, метри, секунди, голове, 
килограми и така нататък.

Спортът отдавна е биз-
нес. Преди хилядолетия е бил 
поприще за слава, замести-
тел на войната, не винаги ус-
пешен. След времената на Ан-
тичността войната е била 
спорт. Войната, ловът и пре-
следването на избягали от 
владението крепостни селяни. 
Рицарските турнири – хем пак 
бойна подготовка, хем перче-
не с богатство, хем повод за 
интриги и катерене по стъл-
бицата на васалитета и сюзе-
ренството. В по-новото вре-
ме спортът, заявил за себе 
си, че е движение за мирно съ-
ревнование, за повече здраве 
сред населението, както фи-
зическо, така и душевно, за са-
мочувствие, че може някой да 

е беден, но пък най-бързо бяга, 
най-много голове вкарва – за-
явка да го уважават за нещо, 
след като само с честен труд 
не може се издигне. Стремеж 
към кариера чрез спортни из-
яви. Да стане герой от зрели-
ще за масите. И нататък се е 
развило по този коловоз – то-
тализатори, нелегалните – су-
рово преследвани, събития с 
много зрители, които си пла-
щат, за да гледат неща, кои-
то не могат сами, за които ня-
мат време да се научат да мо-
гат. С каса бира пред телеви-
зора и със сбиване за „идеята”, 
че „моят отбор е по-добър от 
твоя”, дори да не е добър, но 
нали е „мой”!

Хляб и зрелища – древно-
римска рецепта за удържане 
на плебса от въстания, от за-
мисляне дали не може светът 
да се подреди някак по-добре, 
по-справедливо, по-човешки.

В същото време разпоре-
дителите на зрелищата, пак 
като в Древен Рим, собстве-
ниците на гладиаторски шко-
ли, прибират луди пари печал-
ба. А какво произвеждат, как-
во предлагат на пазара? Пред-
лагат адреналин. Предлагат 
да ви опропастят времето 
на и без това краткия живот. 
Предлагат заместители на 
смисъл в този живот.

На държавно ниво, всяка 
страна с управление, клонящо 
към диктатура, е хвърляла ог-
ромни средства за спорта. 
Хем изтръгва потенциални ли-
дери от народа, хора с борбени 
данни, с харизма понякога – ако 
нямат, медиите я създават 
дори на най-големия простак 
и тъпанар, хем даряват маси-
те с развлечения, хем създа-
ват смешни разделения сред 
тях. Хем поразсейват хората 
от факта, че хлябът при дик-
татурите винаги намалява. 
Освен това, чрез спортните 
успехи се възвеличава дикта-
турата, насажда се определен 
мироглед, в основата на кой-
то стои лоялност и преклоне-
ние пред държавните лидери – 
те са треньорите, които во-
дят нацията от успех към ус-
пех! Ура!

Показателни в това отно-
шение са политиките за спор-
та в Третия Райх, в Испания 
под Франко (възходът на ис-
панския футбол), СССР, импе-
риалистическите Великобри-
тания, Франция, САЩ. И уж 
империализмът е отминал в 
класическия си вид, но експло-
атацията на „спортната сла-
ва” продължава, защото се пе-
челят пари – вижте САЩ, къ-
дето по колежи и университе-
ти повече видимо внимание се 

отделя на футболни и бейзбол-
ни игри, отколкото на учене на 
естествени и приложни науки. 
За някои развиващи се страни 
като Бразилия спортът е коз в 
политиката – правителство-
то хвърли огромни средства в 
уреждане на Световното пър-
венство въпреки ожесточени-
те протести на беднотията, 
чийто залък се сви още повече. 
За реваншистки режими като 
този на Путин в Русия – начин 
да се покипрят в блясъка на 
предишния си ореол на „свръх-
сила”, за което употребиха ре-
сурси за три полета до Марс, 
за да проведат Зимна олимпи-
ада в район с климат като суб-
тропическия средиземномор-
ски на Гърция.

Кой плати всички тези на-
дувания и разперване на паун-
ски опашки? Каква е ползата 
за обикновения човек? У нас 
младежите ходят повече на 
фитнес, отколкото в библио-
тека, после мрат от сърдеч-
ни проблеми заради стерои-
ди, получават травми, които 
ги съсипват още преди да са 
узрели физиологично за мъже. 
Това ли е „грижа за здравето”! 
Ако всички станем спорти-
сти, кой ще ни храни? Кой ще 
шие все по-кичозните екипи, 
кой ще строи капищата на 
спортния бизнес – зали, игри-

ща, стадиони, писти? Кой ще 
гледа от трибуните и ще ку-
пува билетчета, сувенирчета, 
ще плаче от загубата на своя 
отбор, след което ще троши 
всичко наоколо, но няма да по-
даде ръка на човек в беда, няма 
да се трогне от нечие нещас-
тие, даже на близките ти? Ще 
повтаря обаче заклинанията 
на спортната идеология за 
здравия дух в здравото тяло, 
за това, че всичко е състеза-
ние и победителите не ги съ-
дят, че трябва да си пръв, пък 
дали си прав…

Спортните зрелища за-
местват културата. Спорт-
ните зрелища развиват кла-
ново мислене, делят света на 
врагове и приятели по нелепи 
критерии. Спортните зрели-
ща правят богатите още по-
богати. Спортният „дух” раз-
вива презрение към „слабаци-
те”, култ към физическата 
сила и ината непременно да 
победиш – но кого? и защо? и 
на каква цена?

Зрелищата за масите пък 
заместват нужния хляб – и 
този за тялото, и този за ума. 
Нима малко са усилията на об-
разователната система да ка-
лъпира тъпанари, та е нужен 
още един фактор за стеснява-
не на съзнанието! •

Запалянко, ама не от ТИЯ



август 2015, брой 8 9

не една – икономика, видяхме. 
Днешните тотално издъне-
ни държавни бюджети, трили-
они евро дефицити, насъсква-
нето на „малките” срещу „го-
лемите”, източните срещу 
западните, северните срещу 
южните – това ли е „ние не 
коалираме държави, ние обе-
диняваме хора”? Логичен е въ-
просът наистина ли сигурнос-
тта на европейските граж-
дани е била целта на Европей-
ския съюз, или нечия друга? За-
щото нечия сигурност наис-
тина се пази със зъби и нокти 
и тя не е тази на европейски-
те граждани.

„Новина” 4: Гърция не е 
Уолстрийт

Всичко, разбира се, „започ-
на” през септември 2008 г. с 
Беър Стърнс, Леман Брадърс 
и американските ипотечни 
облигации. „Започна” не е точ-
но, по-скоро „свърши”. През 
2008-2009 и следващите ня-
колко години приключи най-го-
лемият грабеж в световната 
история, от който Гърция е 
просто една малка спирка. И 
до днес тиражираната вер-
сия за „финансовата криза” е, 
че банките раздавали на аме-
риканците купчина необезпе-
чени кредити, които амери-
канците постоянно рефинан-
сирали, докато цените на не-

движимите имоти се качвали, 
но като спрели да се качват, 
престанали да си обслужват 
кредитите и банките закъса-
ли, та държавата чевръсто 
ги спасила, защото без тях 
чума, глад, земетръс, небето 
ще чернее, океаните ще ста-
нат на кръв и пр.

Номи Принс, бивш високо-
поставен служител на Беър 
Стърнс и Голдман Сакс и ав-
тор на книгата Цял грабеж 
се иска (2009) обаче посочва 
и подчертава следните ци-
фри: всички проблемни жилищ-
ни кредити в САЩ към края 
на 2007 г. възлизат на около 
1,4 трилиона долара. Пари-
те, които правителството 
на САЩ (и най-вече Федерал-
ният резерв, защото не е длъ-
жен да се отчита) харизват 
на банките по всички „спаси-
телни програми” през следва-
щите 2 години, са 10 пъти 
повече – 14 трилиона. С други 
думи, ако държавата просто 
беше изкупила всички „лоши” 
кредити, хем хората щяха да 
си запазят къщите, хем бан-
ките нямаше да фалират, хем 
масрафът щеше да бъде само 
1,4 трилиона (към 10% от БВП 
на САЩ по това време). „Ре-
шителната” намеса на държа-
вата обаче води до над 5 ми-
лиона секвестирани жилища 
към май 2009 г. Нито един от 
шефовете на големите наду-
вачи на балона – Голдман Сакс, 
Морган Стенли, Мерил Линч, 

Беър Стърнс, Леман Брадърс, 
Ситигруп, Банк ъф Америка, 
Ей Ай Джи, Джей Пи Морган, 
Уаковия и т. н. – не само не си 
губи къщата, ами и излиза от 
кризата с набъбнали с десет-
ки и стотици милиони смет-
ки като компенсации, бону-
си и пр. поощрения и награди 
за отлично проведеното изк-
ризване. Към дранголника по-
емат само шепа кокошкари. 
Тези две цифри е добре да се 
запомнят – 1,4 срещу 14 три-
лиона. Звучат стряскащо, но 
това нищо не е. Именно през 
седемте години до 2008 г., ко-
гато набъбва и гръцкият дър-
жавен дълг, количеството на 
парите в обращение в света 
скача от 25 трилиона на 70 
трилиона долара. Близо трой-
но за 7 години. Това ще рече, 
че великите държавни и цен-
трално-банкови финансис-
ти (защото те печатат тия 
пари – ако ние опитаме, ще ни 
закопчаят) са планирали све-
товната икономика да расте 
с някъде 15% на година – нещо, 
за което и в съветски универ-
ситет биха ги нацафарили. 
Какво могат да направят за-
валиите гръцки държавници 
при това море от свежо на-
печатани пачки, което ги за-
лива отвсякъде? Естествено, 
че ще си вземат, защото из-
бори има да се печелят, рода-
та да се урежда, на ближните 
швейцарските сметки да се 
допълват и пр. – нищо по-раз-

лично от онова, което става 
по същото време от Токио до 
Пекин през Вашингтон. Щом 
са планирали ръст за всички, 
ясно, че и за Гърция ще има, 
нали? Пък ако сметката нещо 
се обърка, европейската соли-
дарност ще ни спасява.

Хубаво, обаче се оказа, че 
Гърция не е уолстрийтска или 
франкфуртска банка, та Фе-
дералният резерв и Европей-
ската централна банка да се 
разтърчат да ґ гасят пожа-
рите с кофи огнеупорни купю-
ри. Гърция е като „неизрядния” 
платец, който си е ипотеки-
рал къщата, защото е повяр-
вал на розовите прогнози на 
уолстрийтските банки и све-
товните финансови мозъци. 
Него световният финансов 
картел с удоволствие ще го 
остави да се удави, защото е 
изчислил, че и от това има кяр. 
Излязло през юли тази година 
изследване на Института по 
икономика Лайбниц от Хале, 
Германия, озаглавено Ползата 
на Германия от гръцката кри-
за, категорично доказва с ци-
фри, че дори Гърция да не пла-
ти и евроцент от дължими-
те на Германия около 90 мили-
арда евро по всички направле-
ния, Германската държава ще 
е пак на плюс с около 10 мили-
арда – т. е. спечелила е само 
досега 100 милиарда евро от 
„гръцката криза”. Това е така, 
защото „гръцките” проблеми 
реално позволяват на Герма-

ния да тегли заеми с все по-ни-
ски и по-ниски лихви – и тя не 
спи, а тегли все повече и по-
вече, – като в един кратък мо-
мент дори лихвите станали 
леко отрицателни – т. е. пла-
щаш за привилегията да да-
ваш назаем на Федералната 
република. Тези кредити – дър-
жавните облигации на големи-
те икономики като Германия, 
Япония, САЩ и т. н. са основ-
на част от всекидневния обо-
рот на световната финансо-
ва система – те се търгуват 
на огромни блокове и именно 
от тези привидно дребни раз-
лики в лихвите се правят ко-
лосални печалби. Като имаме 
предвид, че най-скапаната ев-
ропейска икономика – българ-
ската – може да тегли навед-
нъж по 8 милиарда евро, мо-
жем да си представим с какви 
суми играят стотици пъти 
по-мощните държави. При та-
кава постановка целият ми-
зансцен с гръцките потъва-
ния и спасявания, всички игри 
на нерви, поврати и обрати, 
трагедията с припадащите 
по опашките пред банките 
възрастни хора са просто ко-
медиен сериал за зрители с 
махагонови бюра.

Ясно е едно – спасяването 
на давещите се не е дело на 
Европейския спасителен ме-
ханизъм. Той не спасява тия, 
дето се давят, а ония, дето 
са в Давос. •

А. Ванчев

ТЕМА НА БРОЯ:

Кой пак фалира Гърция?
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ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Как КГБ и ДС изгъбосаха съкровището на Емин Ага
Съкровището на Емин ага, про-
възгласен със султански фер-
ман през 1794 г. за мютеса-
лим (управител) на Хаскьой 
(дн. град Хасково) и известен с 
прозвището „Хаскьойския цар”, 
не би могло да се побере дори 
във влакова композиция от два-
десет товарни вагона! Драго-
ценностите, които прослову-
тият ага обсебил през 1808 г. 
от падишахския дворец и сул-
танската хазна в Истанбул, 
след като разбил с брадва по-
златените дворцови порти – 
откогато впрочем се окичва 
с прозвището „Балталъ”, сиреч 
„Брадваря”, – надхвърлят мно-
гократно и най-развинтеното 
иманярско въображение! Една-
та версия е, че именно туй бас-
нословно съкровище Емин ага, 
изпаднал в немилост пред но-
вия султан Махмуд Втори, ре-
шил през месец май 1812 г. да 
скрие в недрата на едно възви-
шение, наречено лично от него 
„Куруджийско кале”(„Горска кре-
пост”), на десетина киломе-
тра от с. Гердима (дн. с. Нова 
Надежда) и на километър-два 
от десния бряг на река Мерич, 
турското наименование на 
река Марица. Грандиозното ме-
роприятие, ръководено от най-
верния билюкбашия на Емин 
ага – българинът Вълко Бай-
рактар – приключило успешно, 
но нейде в края на месец март 

1813 г. до билюкбашията и ор-
дата от фанатично предани 
лично нему арнаути-кърджалии 
достигнала вестта, че „Хас-
кьойският цар” е убит от сул-
тановия аскер, многобройни-
те му кърджалийско-даалийски 
пълчища са изтребени до крак, 
столицата им Хаскьой е пре-
взета, а набитата на огромен 
кол озъбена чутура на Емин ага 
е демонстративно курдисана 
на публичен показ в центъра на 
Истанбул.

Без да се двоуми, Вълко Бай-
рактар решил да се спасява ба-
рабар с грамадното съкровище 
и на 25 април 1813 г., заедно с 
арнаутската си дружина и на-
товарените с безброй скъпо-
ценности каици, изчезнал яко 
дим по пълноводното течение 
на река Марица. Сред иманяр-
ската диаспора, особено пък в 
турската, циркулират какви 
ли не устни и писмени откъс-
лечни сведения за по-нататъш-
ната съдба на имането, някои 
от които го „проследяват” чак 
до Уолстрийт.

Да хвърлим обаче един по-
трезв поглед върху този тол-
кова на пръв поглед щекотлив 
казус. Необятната хазна на Ха-
скьойския мютесалим конку-
рира султанската съкровищ-
ница – факт, за който, макар и 
съвсем бегло, споменава вече 
чак в следосвобожденските 

години хитроумният Христо-
дул Шишманов, бившият хаз-
натар на знаменития кърджа-
лийски предводител. Същото 
твърдят възрожденският де-
ятел Нестор Марков, хасков-
ският историк Иван Добрев и 
най-изявеният хасковски краев-
ед Борис Колев. Тъй че мимохо-
дом възниква закономерният 
въпрос: къде е?

Султановите низами подир 
кръвопролитното бастисване 
на касабата Хаскьой – метро-
полията на Еминджика – не на-
мират в града пукнат алтън! 
Възможно ли е все пак зарове-
ните в „Куруджийското кале” 
несметни богатства да бъ-
дат превозени чак до Северна 
Америка? Възможно е, ако беше 
в „Индиана Джоунс”! Емин е бил 
достатъчно прозорлив мъж, 
за да не предвиди, че рано или 
късно могъщият Османски сул-
тан, ако и временно, ще сложи 
ръка на любимата му Хаскьой-
ска столица. Пред Брадваря ло-
гически възниква съдбовната 
дилема къде да потули неизбро-
имите съкровища, за да не бъ-
дат секвестирани от султа-
на-самодържец. Тогава лукави-
ят шейретин взема наисти-
на нестандартно решение – 
вгражда посред нощ огромни-
те сандъци, тъпкани с какви 
ли не главозамайващи скъпо-
ценности, току под каменния 

фундамент – тоест дълбоко 
до самите непоклатими гра-
нитни устои на най-голямата 
дотогава масивна постройка 
в Хаскьой – Хамамът, изграден 
някъде в края на 12-ти век. Ха-
мамите за всички мюсюлмани 
са вторите по неприкоснове-
ност обществени сгради след 
джамиите, което е важно за 
сигурността на чутовното 
имане! Кърджалиите на Емин-
джика обезглавяват до крак 
стотиците клетници, участ-
вали в зазиждането на съкро-
вището и посред нощите изга-
рят труповете им в близката 
до града дъбова кория Кенана.

Тази прелюбопитна хипоте-
за се отстоява от Борис Ко-
лев и – макар и под сурдинка – 
се споделя от началника на Ок-
ръжения партиен архив на БКП 
Хасково Васил Христов, как-
то и съвсем ачик, речовито 
се подкрепя от вечния БКП-ди-
сидент Асен Митев – първи-
ят шеф на ДС в Хасково подир 
09.09.1944 г. 

И така, някак си уж ненадей-
но, 152 лета след „смутното 
време”, в НРБ, на 13 май 1965 г. 
в центъра на града, специална 
сапьорска част късно през но-
щта взривява масивната ка-
менна сграда на Хасковския 
хамам, официално обявен още 
през 1957 г. за Паметник на 
културата с национално значе-

ние. Умишленото ликвидиране 
на ценния паметник е решено 
на най-високо партийно-поли-
цейско равнище от ДС, РУМНО, 
КГБ и ГРУ, което личи от ембле-
матичното, макар и скрито 
за хасковските граждани при-
съствие на такива особи като 
Мирчо Спасов – първи зам. 
председател на КДС при МВР, 
на съветския посланик в НРБ 
Николай Органов, на старшия 
съветник на КГБ към МВР на 
НРБ Алексей Куренков, както 
и на глътналия си езика при на-
шествието на толкоз коджа-
мити „дорогие товарищи” Гос-
подин Корцанов – първи секре-
тар на Окръжния комитет на 
БКП Хасково. Във въпросната 
взриво-заличителна спецопе-
рация вземат участие и една 
сюрия танкове от Хасковско-
то танково поделение. Изво-
дът се налага някак сам по себе 
си – Кремълската върхушка и 
марионетната тодорживко-
ва клика безцеремонно слагат 
ръка на легендарното съкрови-
ще на Еминджика! 

Още през 1923 г. фана-
тичният шеф на ГПУ Феликс 
Дзержински спешно органи-
зира свръхсекретен спецот-
дел за търсене на съкровища, 
който се оглавява от склон-
ния към окултизъм, но твър-
де сведущ чекист Глеб Бокий, 
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разстрелян по време на ста-
линските чистки в СССР през 
1937 г. Този енигматичен от-
дел има пряко отношение към 
казусите със съкровищата на 
цар Иван Грозни, мистериозни-
те гробници със съкровища на 
хунския вожд Атила и Чингис 
хан, с „Кехлибарената стая”, с 
„мистичното копие на Лонгин” 
и дори с умопомрачителната 
„Царичинска мистерия” – бъл-
гарският пишман Розуел, кога-
то в периода 1988-1991 г. Бъл-
гария гъмжи от кагебистки аг-
енти и се потрошават мили-
арди долари за тоя, дето духа! 
За Еминаговото съкровище 
командосите от кагебисткия 
отдел са били снаряжени с най-
съвременна технология за тър-
сене на съкровища: дистан-
ционни локатори, металотър-
сачи, детектори, скенери и т. 
н., тъй че, преди да бъде взриве-
но и дълбинно разкопано камен-
ното хамамско дюшеме, е било 
стриктно прослушано и едва 
тогава окончателно разбишка-
но. Над туй най-импозантно 
иманярско мероприятие в бъл-
гарската история и до ден дне-
шен обаче цари безмълвието 
на мафиозната омерта. Кога-
то направих някакъв опит да 
разговарям с една от внучки-
те на бивш висш партиен ка-

дър, дейно участвал в тези на 
пръв поглед фантасмагорич-
ни събития, тя тутакси ме из-
гледа психопатично с бялото 
на очите си и оттогава твър-
ди, че не ме познава. Няма да се 
спирам на множеството мемо-
арни записки по този съкрови-
щен феномен, изпонаписани от 
хасковските интелектуалци: 
Борис Колев, историците Иван 
Добрев и Тодор Делев, начални-
ка на Окръжния партиен архив 
Васил Христов и културтреге-
ра Денко Чаръков, които в една 
или друга степен потвържда-
ват реалността на Еминагово-
то съкровище. Нищо чудно, че 
в архивното море от докумен-
ти, съставени преди, по време 
и подир унищожаването на Ха-
сковския хамам – и то най-вече 
в архивите на Хасковския окръ-
жен, градски и общински народ-
ни съвети – съвсем явно няма 
записано и едно дори епизо-
дично обсъждане или решение 
за разрушаването на Хамам-
ската сграда, а и в местната 
преса липсват всякакви публи-
кации по въпросното щекот-
ливо обстоятелство. Сякаш 
от кумова срама, през 1968 г. 
вестник „Отечествен фронт” 
публикува невзрачна статий-
ка, която съвсем пестеливо из-
броява неправомерно унищо-
жените паметници на култу-
рата с национална стойност 

и бегло споменава Хасковския 
хамам. Впрочем в България са 
регистрирани над 160 хиляди 
важни археологически обекта, 
повечето от които целенасо-
чено, безцеремонно и хищно се 
разграбват не само от нашен-
ски любители на артефакти, 
но и от граждани на други дър-
жави. За това, че горецитира-
ният кагебистки отдел за из-
дирване на съкровища нико-
га не е преставал нито за мо-
мент да функционира, говори 
недвусмислено хеликоптерни-
ят набег над Перперикон, кога-
то по обед, на 5 август 1985 г., 
пред смаяните погледи на сто-
тици екскурзианти и археоло-
зи огромен съветски хеликоп-
тер МИ-26 с военни знаци вди-
га и натоварва може би повече 
от тритонен каменен сарко-
фаг, кой знае как изгъбосан ней-
де при подножието на Камен-
ния град (Перперикон), и изфи-
рясва в североизточно направ-
ление. По свидетелства на 
множество очевидци същият 
вероятно „хеликоптерен Хер-
кулес” още пет-шест пъти без-
церемонно е превозвал тежко-
тонажни артефакти от тази 
пълна с антики местност…

И тъй – мит или реалност е 
съкровището на Емин ага? Ес-
тествено, че е реалност и че 
е било извънредно огромно по 
обем – та агата е оплячкосал 

не някоя менте Българо-гръцка 
банка, а хазната на Османския 
падишах! Търсенето му от мар-
гинални групички иманяри оба-
че е мисия невъзможна! Те са ня-
мали и нямат нито физически, 
нито финансов капацитет, за 
да осъществят подобно гран-
диозно начинание, понеже невъ-
образимо огромните размери 
на туй съкровище и начинът 
на скриването му го прави аб-
солютно недостъпно за прос-
тосмъртния копач. За подобно 
начинание са необходими най-
вече огромни финансови сред-
ства и батальон изкопчии, как-
то и съответната изкопчий-
ска технология – голяма лъжица 
за устата на тривиалните ма-
алджии. Да не говорим какво е 
необходимо подобно колосално 
имане да изчезне ей тъй, без-
следно! Съвсем логично е съкро-
вището на Емин ага да попад-
не в ръцете на вездесъщата 
Съветско-българска партокра-
ция, чиито ербап наследници са 
днешните руско-български оли-
гархични тузове.

От Хасковския хамам не ос-
тава дори една що-годе свяст-
на пощенска картичка или 
снимка на самата сграда. От 
централите на КГБ-ДС набър-
зо спретват да циркулира из 
публичното пространство ня-
каква полуидиотска версия, че 
Хамамът бил унищожен пора-

ди някакво абсурдно недоразу-
мение. Едните хасковски от-
говорни другари, подкрепени 
от още по-отговорни софий-
ски другари, били уж решител-
но против, докато други ха-
сковски отговорни другари 
кой знае защо пък неустоимо 
копнеели на всяка цена да бас-
тисат многовековната тур-
ска баня. Именно тези товари-
щи злодейски укрили с няколко 
дена писмото с решението на 
съответната висшестояща 
Софийска инстанция за съхра-
няване на археологичния мону-
мент и впоследствие йезуит-
ски се аргументирали с муд-
ността на пощите за фатал-
но закъснялото писмо от Со-
фия, което категорично забра-
нявало разрушаването на Ха-
мама. Въпросните гьонсурат 
отговорни другари, безспорно 
виновни за вандалското зат-
риване на една археологическа 
забележителност, обаче нито 
са наказани, нито пък някога 
официално са огласени техни-
те имена… Понастоящем само 
възстановената Часовникова 
кула в центъра на Хасково на-
помня за „Хаскьойския цар”, кой 
издигнал старата Часовнико-
ва кула, чийто прототип е се-
гашната постройка в частич-
но реставрираната Хасковска 
чаршия. •

Марин Караиванов – Макар

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Как КГБ и ДС изгъбосаха съкровището на Емин Ага
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ПРАХ В ОЧИТЕ

Дрън-дрънокрация
Пардон, заглавието трябва-
ше да бъде ДЕЛИБЕРАТИВНА 
ДЕМОКРАЦИЯ, но то е също 
толкова тегаво за произна-
сяне, колкото е и отстоява-
нето на подобна „концепция”. 
Неин автор е още живият фи-
лософ Юрген Хабермас, обя-
вен за – ни повече, ни по-мал-
ко! – продължител на Ницше 
и Енгелс. Буквално преведе-
но от латински следва да се 
разбира като „преценяваща, 
претегляща” демокрация. И 
така, що е то?

Българските публикации 
обикновено казват, че най-
добрата демокрация би била 
пряката, но понеже светът 
бил прекалено сложен, тя не 
е осъществима, пък и вире-
ела единствено в някаква си 
Швейцария, докато остана-
лите цивилизовани страни 
предпочитали представи-
телството.

Твърдението за неосъ-
ществимост на пряката де-
мокрация очевидно се пука 
като сапунено балонче – без-
срамна лъжа, след като все 
пак има на света поне едно 
общество с пряка донякъде 
демокрация, и то отдавна, 
и то стабилно, и то благо-
денстващо, при все че пожи-
вели там съотечественици 

оприличават душевността 
на швейцарците като сход-
на с тази на шопите от Со-
фийско поле. Светът наис-
тина е сложен, спор няма, но 
дали не е усложнен нарочно, 
свръх естественото човеш-
ко съжителство със себепо-
добни, отношения с природа-
та и техносферата. Не би ли 
било разумно да го опростим, 
да отрежем паразитните из-
растъци, които правят пря-
ката демокрация „невъзмож-
на”? В дълбоко разнообразния 
свят най-лошите неща са „из-
ненадващо” (за някои) еднак-
ви – неравенство, несправед-
ливост, експлоатация, прину-
да, насилие, – от което след-
ва, че не е нужно да кастрим 
света да става еднообразен, 
но е наложително да премах-
нем еднотипните плевели, 
които го задушават.

Вярното във въведението 
в идеята на делиберативни-
те демократи е само едно – 
че общество с разделение на 
труда (с практически касто-
во закрепени социални роли 
на управляващи и изпълнява-
щи) не може да изгради пъл-
ноценна пряка демокрация. 
Ето, същият извод – „услож-
неното” с такова разделение 
общество се нуждае преди 

всичко от здравословно от-
сичане на това разделение.

Делиберативната демо-
крация (ДД) обаче се смята 
от апологетите си за прило-
жима и много полезна. Дори 
я преподават на студенти в 
СУ, за разлика от теорията 
на анархизма например. Ос-
новните черти на ДД били:

- всяко важно политическо 
решение трябва да се взема 
след публичен дебат;

- демократично е онова ре-
шение, което е придружено с 
най-убедителни аргументи;

- дебатът трябва да се 
води така, че да бъде разби-
раем за цялото общество.

На пръв поглед – примам-
ливо. Макар че е логично да 
попитаме – а защо само по-
литически решения? Стопан-
ските не са ли важни? Убеди-
телните аргументи за кого 
са убедителни? Как се измер-
ва тази убедителност? Щом 
дебатът следва да е разби-
раем, поради каква причина 
теоретиците на ДД използ-
ват в изложенията на кон-
цепцията си безкрайно дълги 
(буквално преведени от нем-
ски) изречения, съставени от 
думи, които обитават най-
вече много дебелите речници 
и надали често звучат по ули-

ците, площадите, пазарите, 
цеховете, домовете и даже 
библиотеките?

Но и без да се заяждаме с 
„принципите” на ДД, ната-
тъшните обяснения на същ-
ността ґ поставят съвсем 
ясно акцентите. Първо, ДД 
се мисли като институ-
ционализиран диалог меж-
ду властта и гражданите, 
между държавата и граждан-
ското общество. Второ, „мо-
делът” на ДД не предполагал 
никакви специални нови ин-
ституции, нито редуциране 
поне на старите. Разчита 
се на „добросъвестността” 
на държавниците, на „чувае-
мост” на гласа на общество-
то в ушите на собственици-
те на властта.

Опа, господа делибератив-
ни демократи! Вие сериозно 
ли го мислите това? Ако да, 
значи сте идиоти. Ако не го 
мислите, но пак пропаганди-
рате, значи сте измамници. 
Ами че всяка власт претен-
дира не само да „чува”, но и 
да „изразява” народната воля. 
Всеки вижда дали е така, ако 
иска да види. Властта пра-
ви каквото си иска, нима не 
е очевидно? Прясна е още ве-
стта за взетия от държав-
ниците ни заем от 16 мили-

арда, с което властта ипо-
текира народа си – е, дали го 
чу преди това как псува?

Оттук окончателният ни 
извод за ДД: поредна мастур-
бация на импотентни инте-
лектуалци без нито един ма-
зол от работа по дланите 
си. Мъгла в главите на мла-
дежта, в която да се лутат 
дорде не им свършат сили-
ците, без да са разбрали как-
во НАИСТИНА Е НУЖНО, за да 
променим света от сегаш-
ното му отвратително със-
тояние до благоприятна за 
свободата на всекиго и всич-
ки среда. Идеологическа ди-
версия срещу анархизма, сре-
щу всяка идея за промяна, с 
други думи. Пряката полза е 
единствено като средство 
за източване на хонорари от 
бюджета на съответното 
министерство.

Или, ако е нужно да се из-
разим академично, в тон с 
делибераторите: делибера-
тивната демокрация е дис-
курсно-еякулативна интен-
ция парадигмата на днеш-
ния социум да се канонизира 
като автоиманентен симу-
лакрум. •

Любомъдра Постфилософова, 
инструктор по готварство и 

балет
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1. Читател 10 лв
2. Александър Наков, Перник 10 лв
3. Иван Д. Иванов, Коларово 30 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 02.8.1903 г. избухва 

Илинденското въстание.

•  На 04.8.1889 г. в с. Микре 
(Ловешко) е роден леген-
дарният български анар-
хист Васил Стоянов По-
пов (Героя. Доктора).

•  На 09.8.1965 в гр. Дупница 
умира анархистът Хрис-
то Манолов Кацаров (За-
яка).

•  На 12.8.1925 г. умира ис-
панският теоретик на 
безвластието Рикардо 
Мела.

•  На 13.8.1895 г. в с. Дебе-
лец (Великотърновско) е 
роден анархистът Петър 
Ангелов Мазнев (Даскала).

•  На 14.8.1904 г. в с. Килифа-
рево (Великотърновско) е 
родена анархистката Ма-
риола Милкова Сиракова, 
участник в юнското въс-
тание в Плевен и в анар-
хистката чета „Братя 
Бълхови”.

•  На 15.8.1991 г. в гр. Перник 
умира анархистът Ата-
нас Илиев Кисьов, прека-
рал дълги години в болше-
вишките концлагери и за-
твори.

•  На 17.8.1918 г. Георги Шей-
танов публикува във 
вестник „Всемирная рево-
люция” статията си „Към 
българите в Русия”.

•  На 19.8.1903 г. избухва 
Преображенското въста-
ние. В района на Стран-
джа за 20 дни е обявена 
свободна безвластниче-
ска комуна.

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

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

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

•  На 30.8.1828 г. е роден Лев 
Николаевич Толстой.

НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ

Яжте, пийте и…
Фолклорът е автентично огледа-
ло на народния живот. Събира впе-
чатленията на анонимните си ав-
тори, подбира есенцията и ги впли-
та в специфично изразена народна 
мъдрост. Тази мъдрост помогна 
на народа ни да запази автентич-
ността си под петата на „свои” 
и „чужди” потисници, да намига на 
палачите под преклонената глава, 
да роди неколцина „луди глави“, до-
толкоз забележителни в история-
та ни, че и днес продължават да ги 
бесят в портрети по стените.

Фолклорът живее и в епохата 
на Интернет. По-долу предлагаме 
на читателите стихче с незнаен 
автор, което от години обикаля 
българоезичните форуми, предиз-
виквайки читателите с грубата 
реалност, за която повечето от 
тях затварят очите си.

Яжте, пийте и серете

На всички, които ще кажат, това 
не се отнася до мен.

Яжте, пийте и серете,

лебец в бобеца топнете.

Салатка си нарежете

и ракийца наточете.

Яжте, пийте и серете!

Телевизора пуснете,

гледайте, но не мислете,

вярвайте и се чудете!

Яжте, пийте и серете!

Псувайте, но си седете.

Кученцетата спасете,

кучешки живот водете.

Яжте, пийте и серете!

На дечица помогнете,

есемесче изпратете

и наздравица вдигнете.

Яжте, пийте и серете,

„Сделка или не” – решете,

есемесче пак пратете

за игра се запишете.

Яжте, пийте и серете!

Чалга силно си пуснете,

върху масата скочете

и един гюбек фърлете.

Яжте, пийте и серете!

Яко, яко изпърдете

и жената опънете.

Кеф голям, нали? Кажете?

Яжте, пийте и серете!

Данъците си платете,

кредитите си върнете

и трудете се, трудете…

Яжте, пийте и серете!

Бюлетинката пуснете,

почистете зад свинете,

в парламента ги турете!

Яжте, пийте и серете!

Нямате пари? Не щете?

Още малко потърпете –

само докато умрете. •

Фолклор


