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

цена 0,50 лв

sm.a-bg.net

И З Д А В А  Ф Е Д Е Р А Ц И Я Т А  Н А  А Н А Р Х И С Т И Т Е  В  Б Ъ Л Г А Р И Я  •  L E  J O U R N A L  D E  L A  F É D É R A T I O N  A N A R C H I S T E  B U L G A R E  ( F A B )

Роботронната 
революция и 
пертурбациите

Началото на края на империали-
зма на XXI век.

Унгарската 
революция през 
1956 г.

Анархически и социалистически 
черти на народното въстание.

Факторът глупост

Повсеместно пренебрегван, фак-
торът глупост може да се ока-
же решаващ за съдбата на чове-
чеството.

Подполието на 
хасковската 
мадона

Какво се крие под полите на бого-
родицата-рекордьорка?

Реабилитацията 
на руския царизъм

И след 100 години проядената 
мумия на царщината не спира да 
вони.

А Б О Н А М Е Н Т  2 0 1 7

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,

Абонаментът  
за вестник  „Свободна мисъл” 

завършва  на 15 декември. 
Можете да се абонирате във 

всички пощенски клонове в 
страната.

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

СВОБОДНА
МИСЪЛ

ТЕМА НА БРОЯ: ПОДАЙГЛАСНИЦИ

Президент или през …
Преминаха и избраха нещо, чи-
ито качества нямат значение 
– у нас това е роля, твърдо 
скована в законовите рамки до 
официална синекура, безгласна 
представителност. Друг е въ-
просът, че един достатъчно 
енергичен персонаж би могъл 
НЕОФИЦИАЛНО да влияе вър-
ху политиката на държавните 
институции, но това пък би 
следвало да тревожи законо-
послушния данъкоплатец, ако 
е последователен в уповаване-
то си на „правовата държава”.
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ТЕМА НА БРОЯ: ПОДАЙГЛАСНИЦИ

Не викай гневно 
„не!“, гласувай 
кротко „да“
Противниците му го нарекоха 
„чалга допитване”.

Привържениците основа-
телно посочиха, че (без)ли-
чността на инициатора не е 
от значение – евентуално бла-
годарности, че е успял да се 
пребори с хитро измислена-
та процедура за осуетяване 
на даването на глас на народа, 
който уж бил суверен и рабо-
тодател на политиците.

За мен като последовател 
на анархическата идея също 
референдумът бе сбъркан по-
начало. Не това бяха важни-
те въпроси. Трябваше да са 
въпроси за самите референ-
думи – да биват заявявани 
по-лесно, да обхващат макси-
мално широк кръг въпроси, да 
бъдат задължителни за безу-
словно изпълнение от полити-
ците. Същественото в този 
успял поне да бъде проведен (с 
вазелин) референдум е да поло-
жи начало на практика. Няма 
по-добър учител от неволя-
та. Няма по-добър начин граж-
даните да започнат да пое-
мат управлението от само-
то участие в него. След като 
„субективният ни фактор” 
се плаши от революционни 
действия, след като все още 
залага на умерен прогрес в 

рамките на закона, да поемем 
този път. Бързо ще се убедим, 
че ще отведе обществото до 
запречващата нататъшния 
напредък стена. Зидана от 
законово облечени интереси 
на властващата класа с ней-
ните политически, бюрокра-
тични и особено икономиче-
ски подразделения. Последна-
та притежава най-основната 
власт, което значи, че разпо-
лага с технологията и апарат-
ните ресурси да принуждава 
хората да действат според 
нейната воля, даже – и най-ве-
че – когато тези действия са 
против техните собствени 
интереси. Щом убежденията 
с думи и представяни примери 
от съвремието и миналото 
не постигат ефект, не оста-
ва нищо друго, освен населе-
нието пряко да се убеди, че ще 
се наложи да разбива стената 
рано или късно.

Турът с провеждане на ре-
ферендума бе блестящо орга-
низиран хаос. Вторият тур, 
чисто президентският, мина 
почти по мед и масло, уж защо-
то нямало толкова формално-
сти. Истината е, че на втори 
тур липсваше обект за сабо-
тиране. Референдумът пред-
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Роботронната революция и пертурбациите
В  С О Ц И А Л Н О Т О  И  И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Н О Т О  С Т А Т У К В О

ПРЕДИСЛОВИЕ

Днешният свят има пирами-
дална социална и интернацио-
нална структура, поради кое-
то при изследване на различ-
ните фази от развитието на 
социалния въпрос и аспекти на 
интернационалния, ние след-
ваме йерархията. Ще започ-
нем с доминиращата в него 
сила, която (без да подбира 
средствата) е наложила или 
се стреми да натрапи своя со-
циален, икономически и поли-
тически „модел” на останали-
те страни и класи, заемащи 
по-низките етажи в йерархия-
та. Нашият подход е оправдан 
и поради факта, че САЩ (защо-
то за тях става дума) са со-
чени като Обетована земя, а 
техният стремеж към импер-
ско господство в света се по-
среща със слугинско усърдие 
от нашите така наречени по-
литически, икономически, кул-
турни и пр. елити. Без особени 
идейни сътресения и душевен 
смут те побързаха да заменят 
„соцценностите” и господари-
те от Кремъл със „северноат-
лантическите”, за да получат 
за сервилността си гаранти-
рана безнаказаност за своите 
престъпления срещу народа и 
осезателно процентно учас-
тие в ограбването му.

В периода, предшестващ 
сгромолясването на така на-
речения социалистически ла-
гер, американската имперска 
доктрина се вдъхновяваше от 
практикуваните в миналото 
от коварния Албион „равнове-
сия на силите” на стария кон-
тинент и от Метерниховия 
„Свещен съюз” на всички рет-
роградни сили, прилагани вече 
в планетарен мащаб. След „сли-
зането през 90-те години на 
ХХ век на втората свръхсила – 
СССР – от световната сцена 
със … скимтене”, по думите на 
бившия министър на отбрана-
та от първия кабинет на Рей-
гън – Уайнбъргър, Щатската 
геополитическа доктрина и 
стратегия претърпя същест-
вени промени. Това ново изда-
ние на контрареволюционната 
и реакционната политика на 
Лондон и на австрийския канц-
лер (след затихващото бона-
партистко-буржоазно израж-
дане на Великата френска ре-
волюция) вече целеше съхраня-
ването на социалното и ново-
то международно статукво в 
света през XXI век и утвържда-
ването статута на САЩ като 
първа свръхсила в него.

И преди това Вашингтон, 
като всяка от водещите импе-
риалистически сили, се е стре-
мял към световно господство. 
За това свидетелстват не-
прекъснатите разширения на 
американската „сфера на вли-
яние” от един век насам. Най-
напред САЩ се настаниха в ос-
тавения от Испания „вакуум” в 
Южна Америка. След победата 
във Втората световна вой-
на, те окупираха военно и фи-
нансово-икономически свои-

те японски и германски конку-
ренти и направиха решителни 
стъпки към изместването и 
настаняването си в бившите 
владения на своите залязващи 
„съюзници” – Френската и Бри-
танската колониални империи. 
С края на „Студената война” на 
дневен ред се постави овладя-
ването и на оставения от „съ-
ветската” империя „вакуум”. 
Това са все стъпала от експан-
зията и ескалацията на импер-
ските апетити на САЩ, но ни-
кога по-рано те не са бивали 
така нагло, безцеремонно и ци-
нично демонстрирани, както 
това ставаше през първите 
„посткомунистически” десе-
тилетия на границата между 
двете хилядолетия. Бившият 
висш чиновник от Държавния 
Департамент на САЩ и фило-
софстващ хегелианец Йошихи-
ро Франсис Фукуяма беше по-
бързал да обяви „края на исто-
рията” и поредното превъплъ-
щение на „абсолютния дух” в 
империята на американските 
търговци със съвести, наро-
ди и континенти, на магнати-
те на финансовия капитал и на 
техния военно-промишлен ком-
плекс.

Волята им да превърнат 
света в своя бакалница беше 
оформена през 1992 г. в един 
вече забравен стратегически 
документ, обширни комента-
рии за който бяха публикувани 
в световната преса. Израбо-
тен от представители на На-
ционалния съвет за сигурност, 
Държавния департамент, Пен-
тагона и ЦРУ, този документ 
прокламираше стремежа на 
ръководената по това вре-
ме от президента Буш-баща 
американска държавна машина 
да моделира света по свой об-
раз и подобие. Американското 
правителство демонстрира-
ше открито и недвусмислено 
своята воля и ангажираност в 
реализацията, със съответни 
модификации, на този начеван 
нееднократно от времето на 
Рим, недовършен и непостиг-
нат от никоя империя проект 
за „Нов световен ред” и… гро-
барски мир. Авторите на до-
кумента заявяваха, че САЩ ни-
кога повече няма да допуснат 
създаването на нова световна 
или регионална свръхсила, коя-
то да оспорва или да се проти-
вопоставя на американското 
ръководство (и ограбване) на 
света.

Тези намерения визираха на 
първо място разпадналата се 
империя на Москва. За да по-
пречи на възкръсването ґ от 
пепелищата, Вашингтон си 
бе поставил като задача при-
съединяването и вземането 
под контрол на „посткомунис-
тическа” Русия с откъсналите 
се от нея „съюзни републики” 
и включването им в „Северно-
атлантическата общност”. В 
противен случай се предвиж-
даха по-нататъшни действия, 
водещи до дезинтеграцията 
на Руската федерация по ана-
логичен начин на този, който 

доведе до разпада на бившия 
СССР. Тази „политика на голя-
мата тояга” не беше запазена 
само за бившите противници. 
Тя е валидна и за днешните съ-
юзници и евентуални утрешни 
конкуренти и съперници. Обе-
динена Европа или едно ней-
но далекоизточно азиатско 
подобие могат да съществу-
ват само ако свирят в дири-
жирания от Вашингтон све-
товен оркестър. В тези обе-
динения Щатите възнамерява-
ха да прокарат „ръководната 
си роля” чрез водещите в тях 
страни – Германия и Япония, 
които с оглед американската 
сигурност продължават да бъ-
дат държани настрана от яд-
рените и другите стратеги-
чески оръжия. Подобна полити-
ка се предвиждаше и за второ-
степенните зони, където аме-
риканското господство тряб-
ваше да се опира на проверени 
и достатъчно обвързани съю-
зници в лицето на местни ре-
гионални сили (като Турция за 
Близкия Изток, Балканите и 
мюсюлманските републики от 
бившия СССР). По този начин, 
разпределяйки ролите, САЩ 
считаха, че са си осигурили 
трайно място на върха на Пи-
рамидата и са евакуирали за-
винаги Социалната революция 
от развитието на човешките 
общества. Съюзници и вдъхно-
вители в определен смисъл на 
тази „нова” политика на Щат-
ската държавна машина са 
мулти- или транснационални-
те компании, в които домини-
рат американските капита-
ли, Международният валутен 
фонд и Световната банка, Све-
товната търговска органи-
зация и най-вече бронираният 
юмрук на международния капи-
тализъм – НАТО.

Това стълпотворение на 
сили на реакцията и финансова-
та диктатура изглеждаше не-
победимо и непреодолимо, но 
изникването на новите иконо-
мически и военни гиганти от 
БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, 
Китай и Южна Африка) и при-
дружаващото го размества-
не на силите по скалата на им-
периалистическите мощно-
сти са на път да превърнат в 
кошмари розовите сънища на 
Вашингтон и Уол стрийт. На-
ред с настоящите и очерта-
ващите се бъдещи конфликти, 
в следващите страници ще се 
опитаме да покажем, че всъщ-
ност се касае за брониран ко-
лос с… глинени крака и че опи-
тите на елитите да се изба-
вят от призрака на револю-
цията са напразни. Както сме 
казвали и друг път, радостта 
им, че ерата на СОЦИАЛНИТЕ 
РЕВОЛЮЦИИ ги е отминала, е 
преждевременна. ТЯ ЕДВА СЕГА 
ПРЕДСТОИ…

Доказателството на по-
следното ни твърдение се ба-
зира на анализа на кризоген-
ните фактори, действащи в 
проектираната система, а из-
следването на всеки един от 
тях и на влиянието на последи-

ците му за съвременното об-
щество – върху изобилните со-
циологически факти, статис-
тически данни и философско-
исторически аргументи.

Данните са толкова много, 
че за системното им изложе-
ние е необходима цяла серия от 
дебели книги. Това е невъзмож-
но да се направи върху страни-
ците на един вестник, затова 
за момента ще оставим раз-
рушаването на сегашното ин-
тернационално статукво и 
свързаните с него прегрупира-
ния на силите върху планетар-
ната „шахматна дъска”, както 
и възникващите нови геостра-
тегически проблеми, и ще се 
спрем по-подробно само вър-
ху най-новия и най-революцио-
низиращ фактор от изброени-
те, който, наред с другите въз-
действия, изостря най-силно 
социалния въпрос и разрушава-
нето на социалното статукво 
в света.

Този ФАКТОР е 
РОБОТРОННАТА 
РЕВОЛЮЦИЯ (РР)

Имаме предвид перманентна-
та научно-техническа револю-
ция, част от чиито многоброй-
ни аспекти бяха разгледани в 
предишни статии в „Свобод-
на Мисъл”, например „Апокалип-
сис – кога?”.

С това понятие обознача-
ваме лавинообразното нахлу-
ване на роботи с цифрови ко-
манди и компютри с все по-
усъвършенствани програми на 
„мислещи машини”, които мо-
гат да изпълняват все по-пре-
цизно различни задачи, за кои-
то доскоро се считаше, че са 
по възможностите само на чо-
века. Те се използват за изра-
ботване на концепции, упра-
вление, администриране и ко-
ординиране на производстве-
ните процеси – от извличане 
(или синтезиране) на сурови-
ните до разпределение и дос-
тавяне на автоматично про-
изведените продукти и услу-
ги до крайните потребители. 
Можем само да гадаем рево-
люционните преобразования 
във всички сфери на живота, 
в „преоценката на ценности-
те” и в промените на човешки-
те взаимоотношения, които 
този процес влече след себе 
си. В тази насока, както и по 
отношение на РР се стремим 
да групираме само най-харак-
терните и красноречиви фа-
кти, цифри и аргументи.

Още през 1963 година в 
САЩ, един „Комитет за из-
следване влиянието на авто-
матизацията върху икономи-
ческия и социален живот”, на-
чело с Опенхаймер, заявява в 
доклада си:

Започва нова ера в произ-
водството. Нейните органи-
зационни принципи са толко-
ва различни от досегашните, 
колкото се различаваха тези 
на индустриалната епоха от 
ерата на земеделието. Кибер-
нетичната революция е резул-

тат от брака между компютъ-
ра и самоуправляващата се ав-
томатична машина. Резулта-
тът ще бъде система с почти 
неограничени производстве-
ни възможности, която ще се 
нуждае от все по-малко и по-
малко човешки труд.

Очевидно тази революция 
няма аналог в миналото. Тя все 
още е в началото си. В ход е 
създаването на „изкуствения 
разум”. Учени и специалисти в 
сферата на информатиката 
считат, че това ще бъде тре-
тата гигантска стъпка в ис-
торията на вселената след 
началния взрив и появата на 
живота. Под „изкуствен раз-
ум” те разбират изкуството 
да се създават машини, които 
могат да изпълняват функции, 
изискващи интелигентност-
та на човека, който ги е из-
вършвал до този момент. Съ-
щите специалисти са съглас-
ни и с това, че още през първа-
та половина на настоящия XXI 
век „изкуственият разум”, на-
товарван с все по-сложни зада-
чи, ще ги решава по-добре от 
средния човешки разум. В тази 
област японците са създали 
вече компютри, които могат 
да разпознават над 30 000 
произнесени от човека думи, 
да разбират нестандартна-
та и небанална реч, да водят 
смислени разговори и дори да 
искат допълнителна инфор-
мация, за да вземат решения, 
да дават препоръки или да от-
говарят на въпроси. Към края 
на първото десетилетие от 
ХХI век броят на компютри-
те надхвърли един милиард и 
интелигентните машини са 
на път да станат не само ин-
струменти, а колеги и събе-
седници на човека в неговите 
занимания, изследвания и тър-
сения. Осъществено бе създа-
ването на „автоматични фа-
брики”, за които в САЩ се за-
говори още в следвоенните го-
дини. Първите резултати от 
този процес говорят сами за 
себе си. Само в металургията 
през петте години 1955-1960 
г бяха съкратени 95 хиляди ра-
ботни места, а производител-
ността на труда бе увеличе-
на със 121%. Подобни промени 
се извършиха в автомобилна-
та индустрия, електроника-
та и другаде. За този период 
изгубиха работата си над 1,5 
милиона американски работ-
ници. През следващите десе-
тилетия процесът се ускори 
още по-силно, за да се стигне 
през 90-те години до ежегод-
ното закриване на два мили-
она работни места. Това се 
посрещаше с възторг от соб-
ствениците, акционерите и 
теоретиците и практиците 
на мениджмънта. Те заявяваха: 
Мениджърската революция е в 
пълен ход. Вече не трябва да се 
надзирават работниците, а да 
се управляват машините. Но-
вата генерация машини с ци-
фрови команди ще ни еманци-
пира от работниците. •

(следва)
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Пък и „реалната власт” е 
просто БАЛАНСИРАНЕ меж-
ду поръчките на едрите биз-
несгрупировки, тясно свързани 
с покровители от Запад и Из-
ток, и собствените партий-
но-бюрократични интереси на 
лицето, представено ни като 
„баща на нацията”.

За анархистите властта – 
показна, реална, скрита или 
явна – е зло и може да бъде пре-
махнато единствено с разде-
лянето ґ между ВСИЧКИ граж-
дани.

Реалната обстановка обаче 
все още е далеч от прякодемо-
кратичното самоуправление, 
затова ще сърбаме попарата, 
надробена от политическата 
класа, заедно с цялото още не-
спасило се в чужбина населе-
ние.

Първо, безразлично е коя 
именно партия издигна новия, 
набеден за русофил, но почти 
сигурно вербуван за американ-
ските интереси „бащица”. До-
сега служех на родината, сега 
ще служа на вас. Малцина не-
гови привърженици се жегнаха 
от гафа – генералът без бой са-
мопризна, че родина и народ за 
него не са идентични понятия. 
От анархична гледна точка – 

нищо неочаквано. Очевидно е, 
че под „родина” има предвид 
държавата. Тя винаги навлича 
фустата на майчица, когато 
поиска нещо от поданиците. 
Под фустата обаче е запасан 
в бойна готовност каишът на 
бащицата дембелин, в случай 
че ґ се откаже.

Тъжна и смешна картин-
ка са хората с държавофилски 
илюзии – с една ръка стискат 
нос, с другата пускат бюлети-
на. Наистина им е дошло на-
горно да избират между Радев 
и съперницата му, която блес-
на с друг мирогледен диамант 
на властническата мъдрост: 
Преди всичко е националният 
интерес на държавата пред 
защитата на отделни (човеш-
ки) права …  винаги законът 
гарантира и онова, което е 
справедливо и важно за от-
стояване правата на отдел-
ния човек. Да бяхме по стали-
ново време, с такива приказки 
лелчето щеше да спечели избо-
рите със 110%, по стаханов-
ски. По-суетните тирании из-
мислят засукани многословия, 
според които просто „няма 
противопоставяне” между чо-
века и държавата – здравият 
разум просто изпада в утайка.

Второ, колкото и да се тупа 
занапред новият глава  – дър-

жавата е дотолкова допотоп-
но патриархално чудовище, че 
не търпи главата да си бъде 
в женски род, – той няма осо-
бени основания да се изтъква 
като „президент на всички бъл-
гари”. Не говорим за „лошите” 
анархисти, а за ония, за които 
„без държава слънце не изгрява”. 
На първи тур от списъчните 6 
милиона и 860 хиляди електо-
рални единици, въпреки стра-
ховитото „задължителни из-
бори”, НЕ ГЛАСУВАХА 2 мили-
она 917 хиляди души.

На втория тур бе заявено 
още по-ясно: 58 на 100 гражда-
ни игнорираха изборите, а още 
155 398 посочиха, че НЕ ИЗБИ-
РАТ НИКОГО. При сегашната 
система да не идеш да гласу-
ваш и да идеш и да „не подкре-
пиш” е на практика абсолют-
но едно и също. Вторите прос-
то са заверили, че нямат какво 
друго да правят в неделя, кое-
то говори тъжни работи за 
живота им. Затова взетите 
от Радев проценти (всъщност 
ХОРА, но за държавниците чо-
вешките същества не пред-
ставляват нищо) със зор съби-
рат без малко ЕДНА ЧЕТВЪРТ 
от подайгласниците по спи-
сък. Толкоз припознават лете-
ца за „свой президент”. Част 
от останалите жалят за друг 

„свой”, но подавляващото мно-
зинство спокойно отсвири ця-
лата листа в пълния ґ смра-
длив състав, като доброволно 
се лиши от участие и в следва-
щи такива пасквили.

Колко копия се счупиха в спо-
рове за секции и колко пари се 
потрошиха за „организация” в 
чужбина… Та колцина са проя-
вили интерес „родината да се 
оправи, та да се върнат”? Сто-
тина хиляди от двата мили-
она... Вярно, ако бяха нещата на 
кантар, можеха да наклонят в 
едната или другата посока кол-
кото трябва, но Цецка се оказа 
по-лека от въздуха и анадолски-
ят баласт не стигна.

Трето, изпълнителната 
власт у нас май се оказва не-
желана. Парламентарното 
участие, тоест лобирането 
за спонсори от „задкулисието” 
е повече рахат. За прикритие 
обаче се вдига тежък и мазен 
облак от думи за „отговор-
ността да управляваш”. Изво-
дът е логичен: предстоят нови 
кризи в страната, с негативи-
те на които никой не желае 
да се „оцапа” и да изгуби елек-
торални единици в бъдещите 
преструвки на „демокрация”. 
От „народната популярност” 
зависи щедростта на спонсо-
рите, както и държавната суб-

сидия, макар последната на-
дали ще остане без промени 
предвид резултатите от „ре-
ферендума на Трифонов”.

Да гледаш как политици си 
прехвърлят горещия картоф 
на пряката власт може и да е 
забавно откъм шоу, но това е 
докато видиш колко струва би-
летът.

Мастит политолог донесе 
„добра новина от тези избо-
ри”: Събраната в общество-
то ярост не помете полити-
ческата система, а се изля в 
нейните рамки, като така я 
засили след много години от-
слабване.

Спорно е колко системата е 
„отслабнала” предвид талиите 
и вратовете на изтъкнатите 
ґ представители, но е вярно, 
че засилващата се наглост на 
политиците и техните орта-
ци освен ярост трупа и страх, 
при което второто изяжда 
първото. Това не е новина, още 
по-малко добра. Демек искаме 
големи промени, но ако може 
без големи промени.

Резултатът за сетен път е 
тъжен за народа и радостен за 
властта – докато фъска вен-
тилът на изборите, тя ще си 
мачка и скубе народа „за негово 
добро”. •

Христо Николов

ТЕМА НА БРОЯ: ПОДАЙГЛАСНИЦИ
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варително бе подложен на ом-
аскаряване по всички възмож-
ни линии, от подробностите 
до идеята. Включи се активно 
т. нар. наша интелигенция, за 
да ни обясни, че плебисцитът 
не бил за плебса, поначало тъп 
и неспособен да взема реше-
ния, а държавниците едва ли 
не свише са дарени с нечовеш-
ка компетентност.

Накрая усилията се увенча-
ха с успех – за задължителен 
не достигнаха 12 027 гласа. В 
същото време обаче само от-
говорилите с „ДА” на най-спор-
ния въпрос – за задължител-
ността на гласуването – са 
повече от гласовете, с които 
е избран президентът. Само 
че президентът важал, а во-
лята на народа не – тя ще се 
разглежда от парламента в 
оставка или следващия дого-
дина, ако и когато…

Любопитно е цифровото 
съвпадение – 12 000 недоста-
тъчни гласа в 12 500 избира-
телни секции в страната. По 
една бастисана бюлетина на 
секция – и готово, задачката 
изпълнена.

Защо бе нужно на властва-
щата прослойка, която само 
сменя един клан с друг на фор-
малното кормило, да прова-
ли референдума? Та той прак-
тически не бе опасен за сис-
темата, освен с евентуално-
то повличане на крак, което 
в перспектива би я застра-

шило? Въпросите не са анти-
системни, не предполагат се-
риозни промени, не и толко-
ва сериозни, че да имаме об-
щество на лична свобода, со-
циална справедливост и до-
стойно материално благосъ-
стояние.

Защото бе ясно, че участи-
ето ще надвиши 20% и защо-
то невалиден ще е удобен – 
заявеното от участвалите 
ще може да бъде тълкувано и 
евентуално прието във вида, 
в който отърва и на момент-
ната силна клика, и на полити-
ческата класа като цяло.

Това веднага пролича – вед-
нага след официалните резул-
тати партиите се юрнаха в 
надпревара кой ще благово-
ли да се вслуша в „гласа наро-
ден”. Разбира се, доста „твор-
чески” чут. Политиците са на 
пистата в състезание по „по-
пулизъм”. Понятие, набедено 
за лошо и превърнато в лошо 
от политическата практи-
ка. Популист някога е означа-
вало, също както думата „де-
магог”, народен водач, а попу-
лизмът – защита на нуждите 
на народа за сметка на лако-
мията на аристокрацията. 
Но ето че вече значи „начин да 
излъжеш хората с популярни 
обещания” – и за думите пре-
минава световната слава.

Длъжни сме като анархи-
сти да кажем: никоя систе-
ма, освен пряка демокрация, 
стъпила върху реално социа-
листическа икономика (каква-

то не бе икономиката нито в 
СССР, нито в НРБ), не бива да 
е цел на обществените стре-
межи. Според нас преходът е 
възможен единствено рево-
люционно, но щом няма воля 
за революция, сме длъжни да 
разобличаваме лъжите на ре-
формизма, за да стане по-ясна 
нейната неизбежност. 

Мажоритарните щели да 
напълнят парламента с му-
три. Хайде холан, то пък 
щото сега са саде примаба-
лерини… Ако не са откровени 
мутри, са им адвокати и се-
кретарки.

Пропорционалната систе-
ма давала представителство 
на всички групи, уверяват ни. 
Тази система не дава пред-
ставителство дори на редо-
вата членска маса. Дава само 
самочувствие на партийна-
та върхушка, както и достъп 
до високото ниво на далавери.

И мажоритарната, и про-
порционалната система са 
общи стратегии за отдале-
чаване на народа от пряката 
власт. При все това, положи-
телни моменти би имало, ако 
мажоритарният избор се съ-
четае с право на отзоваване 
на депутати от избиратели, 
с равни условия на водене на 
кампания, облекчено издига-
не на кандидати и забрана за 
кандидатиране на едно лице 
в повече от един избирате-
лен район. Така модифицира-
на, мажоритарната систе-
ма би бръкнала в здравето на 

партийните кариеристи... до 
време. След това просто ще 
станат по-ловки в манипули-
рането. Ролята на депутата 
като властник, безотгово-
рен към качеството на изра-
ботвания от него продукт, 
задължителен за консумация 
от гражданите, не се проме-
ня – само леко се накланя към 
ролята на представител при 
режим на пряка (истинска) де-
мокрация да бъде единствено 
ГОВОРИТЕЛ на своите избира-
тели, а неговият „продукт” да 
не бъдат закони, а предложе-
ния към обществото, което 
ги одобрява, отхвърля или връ-
ща за доработване чрез рефе-
рендуми.

Това, което очаквам от се-
гашните и бъдещи депутати, 
е да измъдрят мажоритарщи-
на, лишена и от горните сен-
ки полезност. Добре – нека на-
родът още веднъж разбере, че 
работата на политиците е 
да го лъжат, а не каквото си 
въобразява, повярвал на про-
пагандата им, че уж трябва 
да вършат.

Точката за задължител-
ното гласуване не заслужава 
сериозно внимание. Задължи-
телният вот не намалява „ку-
пения”, а само обезценява гла-
совете. Гласуващите срещу 
пари или други дребни благин-
ки комай са единствените, 
които знаят за какво гласу-
ват. Останалите се оставят 
да ги лъжат безплатно. Изоб-
що, колкото по-малко задъл-

жителни неща, толкова пове-
че свобода.

Намаляването на държав-
ната хранилка за партиите 
също е ясен въпрос. Държава-
та няма собствени средства, 
тя харчи откраднатото от 
нас, от гражданите. Отива-
щата в небитието партия на 
Борисов, освен ако сивият ґ 
кардинал не я реанимира чрез 
отстраняване на лидера или 
обратно, пусна партенка за 
стряскане на дребните пар-
тийки, че от лев на глас ще 
предложи нищо на глас като 
субсидия. Колкото и да е ми-
ризлива, това е просто пар-
тенка, макар че като фанта-
зия лови ухото – ще се знае 
кои торби с пари плащат на 
политическите си марионет-
ки… и изобщо в България ще се 
знае кой откъде си е натрупал 
парите, по Искърското дефи-
ле ще хвърчат слонове и ще 
събират прашец.

Когато голият задник на 
царя лъсне пред повечето 
граждани, когато окончател-
но надживеят фантазиите си 
за властта, може и да настъ-
пи отрезвяването и намира-
нето на истината.

За това, за съжаление, анар-
хистите в България все още 
имаме скромен принос. Анар-
хическата идея притежава 
огромен положителен потен-
циал, но ние не смогваме да му 
съответстваме, което е за-
дача за поправяне. •

Васил Арапов

ТЕМА НА БРОЯ: ПОДАЙГЛАСНИЦИ
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Репресии срещу 
анархисти в 
Азербайджан

През май 2016 г. двама 
наши другари, Кияс Ибрахи-
мов и Байрам Мамадов, са 
арестувани заради изрису-
ване на надписи на памет-
ника на бившия диктатор 
Хейдар Алиев в нощта пре-
ди посветения му „празник 
на цветята”. Направена е 
постановка срещу двама-
та, като в домовете им са 
подхвърлени по килограм 
хероин, за да бъдат обвине-
ни в трафик на наркотици. 
Кияс е осъден на 10 години 
затвор, а Байрам чака при-
съдата си. •

Анархисти окупират 
централата на банка в 
Атина

На 13 октомври членове на 
анархистките групи „Руби-
кон” и „Неа Филаделфия” оку-
пират централата на бан-
ка „Атика” в квартал Коло-
наки, Атина. В разпростра-
нената листовка анархи-
стите припомнят, че пове-
че от 40% от гърците все 
още живеят под прага на 
бедността и че Гърция по-
лучава огромни заеми от 
кредиторите, които вмес-
то да бъдат инвестира-
ни в хората или в здравна-
та система, се дават на 
банките, за да печелят от 
кредити. Така народът пла-
ща с кръвта си капиталис-
тическата криза. Групите 
разпространяват и списък 
с имена на фирми, които 
са получили кредити, за да 
увеличат капитала на оку-
пираната банка. •

Гръцки партизани 
поемат отговорност за 
взрив в Атина

Гръцката въоръжена гру-
па „Конспирация на огнени-
те ядра” поема отговор-
ността за бомбения атен-
тат на 13 октомври пред 
жилищна сграда в Атина. 
Атаката е насочена сре-
щу прокурора Георгия Ца-
тани. Групата го обвинява 
в корупция и жестокост по 
дело, свързано с жената на 
член на „Конспирация на ог-
нените ядра”, който е в за-
твора. •

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА, ПРОМЕНИЛИ СВЕТА

Светът през ноември
Преди 411 години е аресту-
ван Гай Фокс, участник в Ба-
рутния заговор в Англия за 
взривяване на парламента.

Преди 345 години руски-
те царски войски превземат 
град Астрахан – столицата 
на бунтовниците на казашкия 
войвода Степан Разин. Нача-
лото на края на първата руска 
селска война.

На 7 ноември се навършват 
128 години от рождението 
на Нестор Махно, революцио-
нер, анархокомунист, предво-
дител на Въстаническата ар-
мия на Украйна, която спасява 
болшевишка Москва от похо-
да на белогвардейския генерал 
Деникин, а по-късно оказва ре-
шаваща роля в изтласкване-
то от Крим на бялата армия 
на барон Врангел.

Негово е изречението Ви-
наги с потиснатите срещу 
потисниците.

Преди 100 години приключ-
ва най-кръвопролитната бит-
ка на Първата световна каса-
пница – клането на Сома, от-
несло повече от милион жерт-
ви и три пъти повече ранени, 
голяма част от които са оса-
катени непоправимо.

По същото време герман-
ска морска мина за по-малко 
от час праща на дъното „Бри-

таник”, кораб близнак на „Ти-
таник”. Опитът от крушение-
то на „Титаник” през 1912 г. 
обаче позволява провежда-
не на успешна евакуация, за-
гиналите са единствено от 
експлозията. Потъването на 
„Британик” става един от по-
водите за включването на 
САЩ във войната на страна-
та на Антанта.

През ноември преди 93 го-
дини е осуетен Биреният пуч 
в Мюнхен, Адолф Хитлер по-
пада в затвора, където окон-
чателно преосмисля идеите 
си, смесица от национализъм 
и марксизъм, в резултат на 
което е формулирана идео-
логията на националсоциали-
зма, вдъхновена от опита на 
болшевишката държава и док-
трината на фашизма на Бени-
то Мусолини.

Пак тогава в Германия е 
забранена комунистическата 
партия, а в България продъл-
жават репресиите и единич-
ни актове на мъст след Сеп-
темврийското въстание.

Преди 80 години Германия 
и Италия официално призна-
ват генерал Франко за зако-
нен премиер на Испания; Гер-
мания сключва с Япония дого-
вор, известен като Антико-
минтерновски пакт.

Две години по-късно пак в 
Германия е проведен мащабен 
еврейски погром – „Кристал-
ната нощ”.

Преди 60 години успешно 
приключва бойкотът на град-
ския транспорт в щата Ала-
бама, след като Върховният 
съд на САЩ признава, че се-
грегацията по расов признак 
в автобусите е противокон-
ституционна.

Преди 53 години единстве-
ният заподозрян в убийство-
то на президента Кенеди, Лий 
Харви Осуалд, е смъртоносно 
прострелян по време на пре-
местване в друг затвор.

Преди 35 години в Китай е 
разрешен частен бизнес.

Преди 34 години генера-
лен секретар на ЦК КПСС ста-
ва шефът на КГБ Юрий Ан-
дропов, инициатор на преван-
тивната контрареволюция 
и превръщане на държавния 
капитализъм на СССР в час-
тен – мащабната операция 
„Перестройка”. Смъртта го 
прекъсва на подготвителен 
етап, делото му е довършено 
от неговото протеже Миха-
ил Горбачов.

В рамките на плана „Пе-
рестройка” преди 27 годи-
ни Тодор Живков е свален от 
власт и на негово място се 

настанява Петър Младенов. 
Оттогава досега страната 
ни е в „преход” от едно безоб-
разие към друго.

Планът, макар и изпълнил 
главната си задача, изпитва 
сериозно непредвидено от-
клонение – разпада се СССР. 
Сред последиците е забрана-
та в Русия на дейността на 
комунистическата партия 
на Съветския съюз и на РСФ-
СР, което става през ноември 
преди 25 години.

Преди 15 години у нас кан-
дидат на „социалистите” пе-
чели президентските избори. 
През 2004 в Украйна започ-
ва „Оранжевата революция” – 
имитация на народен натиск 
за промени.

Преди 1 година – серия те-
рористични актове в Париж, 
загиват 130 души. Истеризи-
ране на „бежанския проблем”; 
предсрочни парламентарни 
избори в Турция; турските 
ВВС унищожават на граница-
та със Сирия руски самолет 
Су-24. Турските летци, то-
гава почетени като „герои-
те, „защитавали въздушното 
пространство на отечест-
вото”, през юли тази година 
се оказаха участници в исля-
мистки заговор срещу прези-
дента Ердоган. •

60 ГОДИНИ ОТ УНГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Унгарската социалистическа революция през 1956 г.
През ноември 1956 г. въста-
нието загива. През следва-
щите години то е омаскаря-
вано, а от началото на 1990-
те за него в Унгария и другаде 
по света се говорят предим-
но полуистини – само онова, 
което минава за „национал-
но” и „антисталинистко”. Дру-
ги възкресяват пропагандата 
за „провокации от Запада”, за 
предварително въоръжаване 
на терористи... Оръжието не 
е било нужно, а и физически е 
било невъзможно такова на-
сищане от западни диверсан-
ти. Унгарската армия, обикно-
вените войници сами са дали 
оръжие на народа. Каквото 
и да са искали да сторят ко-
мандирите ґ, били са спрени 
от решилия все пак да огла-
ви въстанието Имре Наги, съ-
ветски възпитаник, стажант 
в НКВД, пощаден от сталин-
ските чистки. Опитвайки се 
да замаже стари грехове, той 
рискува – и губи. Губи още пре-
ди поражението, защото ра-
ботническите комитети, 
студентските събрания и 
стихийните граждански кому-
нални съвети просто игнори-
рат правителството.

Без нарочна анархическа 
пропаганда, без налично идей-
но анархическо движение, ун-
гарското въстание следва 
логиката и духа на анархи-
ческата революция – прави-
телство не им е нужно, за да 
уреждат живота си, за да се 
бият за свободата си, за да 
разчистват сметките с пар-

тийци и ченгета. Разбира се, 
към бунта се присъединяват 
и мародери, и почитатели на 
предишния режим, но дори 
те са увлечени в революцион-
на самоорганизация, не губят 
време да издигат лидери, взе-
мат властта и я разпреде-
лят помежду си за общото 
дело. Консервативното крило 
около кардинал Миндсенти не 
посмява да заяви антисоциа-
листическата си насоченост.

Работническата класа в 
Унгария е имала спомени за съ-
битията от 1918-1919, още 
оттогава си е представяла 
какво значи социализъм. Ис-
торическите премеждия ги 
довеждат до строй, наречен 
„социалистически”, но според 
изследователя на феномена 
„работнически комитети” Та-
маш Краус болшевишкият ре-
жим не е приличал в очите на 
унгарците на социализъм. Бю-
рократичната машина буди 
отвращение, спонтанно въз-
никналите през октомври 
1956 работнически комите-
ти се борят за „свой” социали-
зъм, основан на самоуправле-
ние, без господари, без назна-
чени от държавата директо-
ри на предприятия.

Конгрес на работнически-
те комитети, проведен на 31 
октомври, събрал представи-
тели на 24 индустриални сдру-
жения и 5 областни съюза на 
аграрни работници, приема ре-
золюция, в която се твърди, че:
• заводите принадлежат на 

трудовите колективи;

• управлението на предприя-
тието се осъществява от 
демократично избран Ра-
ботнически комитет (съ-
вет);

• Комитетът избира дирек-
тор и други важни длъж-
ности, като директорът 
е отговорен пред работ-
ническия комитет за функ-
ционирането на завода; ут-
върждава производствени-
те планове, определя раз-
мера на заплатите, следи 
всички договорни отноше-
ния с чужбина, контролира 
всички финансови операции; 
има последната дума за на-
значаване и уволняване на 
работници; решава за какво 
да бъде използвана печалба-
та на предприятието; пое-
ма в ръцете си всички соци-
ални въпроси в завода.

Дори след смазването на въс-
танието, новият ръководи-
тел на страната Янош Ка-
дар води преговори с работ-
ническите комитети, опит-
ва се да ги склони да сътруд-
ничат с държавата, по съвет 
от Москва скланя дори да им 
предложи многопартийна сис-
тема. Не иска гаранции срещу 
реставрация на капитализма, 
работническите комитети 
сами не искат подобен развой.

На 22 ноември властите 
дори издават указ, с който 
признават известни пълно-
мощия на Централния работ-
нически съвет на Будапеща. 
Целта е да успокоят ситуа-
цията, за да не предизвикат 

ново въстание. Комитетите 
възразяват срещу плановете 
на Кадар да ги третира един-
ствено като производствени 
структури без право на поли-
тически и социални дейности. 
Няколко седмици траят пре-
говорите, комитетите орга-
низират стачки в подкрепа на 
исканията си, но режимът се 
съвзема все повече и повече, 
неговите планове за концен-
триране на властта не оста-
вят място даже за бутафор-
но работническо самоупра-
вление. Накрая, през декември, 
след голяма стачка и въвежда-
не на съветски части да при-
нудят към работа насила, ко-
митетите са разпуснати, ли-
дерите им влизат в затво-
рите. Съдилищата издават 
смъртни присъди за стачни 
действия.

Показателно е, че почти съ-
щата съдба, но без затворни-
чество и екзекуции, сполетя-
ва наследниците на работни-
ческите съвети, възникнали 
през 1990 г. – „демократични-
ят” частен капитализъм по съ-
щия начин баламосва работни-
ците, за да ги разтури. Точно 
по рецептата на тоталитар-
ния държавен капитализъм на 
унгарските „комунисти”, мари-
онетки на СССР.

Не напразно Кадар е нари-
чал Будапеща през 1956 г. „ун-
гарски Кронщат” – въстание, 
мразено както от болшеви-
ките, така и от буржоазните 
партийни функционери. •

Шаркан
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Анархизъм и индивидуализъм
Идеята на анархистите за 
индивидуалната свобода се 
основава на идеите, появи-
ли се по време на революци-
ята през 1848 г. във Фран-
ция, бойният вик на които е 
„робството на един означава 
робство за всички”. Те твър-
дят, че индивидуалната сво-
бода се основава на колек-
тивната свобода, защото 
човешките същества тър-
сят потвърждение за своята 
човечност винаги в рамките 
на обществото, така че сво-
бодата на другите е отраже-
ние на собствената ни сво-
бода. С една дума, не е въз-
можно човек да бъде свобо-
ден, освен ако всички остана-
ли около него не са свободни.

По този повод, Бакунин 
казва:

Аз съм наистина свободен 
само тогава, когато всички 
хора са също така свободни. 
Свободата на другите хора 
не отрича или ограничава мо-
ята свобода, а напротив, тя 
е нейно необходимо условие и 
потвърждение.

Анархистите отхвърлят 
либералната идея за индиви-
да, която се корени в христи-
янската идея, че хората не са 
създадени в обществото, а 
от Бога, извън и отделно от 

обществото. Съответно, 
либералното мислене вижда 
човека като предшественик 
на обществото. В рамките 
на това мислене общество-
то е просто сума от инди-
види, които се събират за из-
пълнение на специфични зада-
чи, като например работа и 
т. н. Основната функция на 
обществото за либерала е 
да ограничава свободата на 
индивида. Това е така, защо-
то според либералите наша-
та свободна воля мотивира-
на, от чисто личен интерес, 
ни води към атака срещу дру-
гите, за да задоволим наши-
те непосредствени нужди. 
За да се предпазим от това, 

се появява „социален дого-
вор”, който се съблюдава и 
изпълнява от държавата, 
която представлява външен 
„орган за регулиране на отно-
шенията между хората”. Ако 
този орган бъде премахнат, 
това би ни върнало към на-
шето „естествено” състоя-
ние и би настъпил хаос. По 
този начин либералното ми-
слене въз основа на индивиду-
ализма разглежда общество-
то като договор, целящ да 
ни пази да не се избием един 
друг.

Анархистите обаче из-
тъкват много различно виж-
дане за развитието на чове-
ка. Те виждат хората като 

продукт на обществото, без 
което те не биха могли да 
съществуват. Те твърдят, 
че хората са се издигнали 
над състоянието на първич-
на бруталност именно чрез 
колективната организация и 
труда, чрез които те са били 
в състояние да създадат ус-
ловия, позволяващи тяхното 
взаимно освобождаване. С 
други думи, хората се очове-
чават и освобождават чрез 
формирането на общество-
то. Ето защо човечеството 
е създадено от общество-
то и само в обществото ние 
ставаме хора. Поставени из-
вън обществото, ние не би-
хме били хора в пълния сми-
съл на думата. Бакунин обоб-
щава човешкото развитие 
така:

Човек става съзнателен за 
себе си и своята човечност 
само в обществото и само 
чрез колективните дейст-
вия на цялото общество. Той 
се освобождава от игото на 
външната природа само чрез 
колективния и обществен 
труд, който сам може да пре-
върне Земята в едно място, 
благоприятно за развитие-
то на човечеството. Без та-
кова материално освобожда-
ване интелектуалното и мо-

ралното освобождаване на 
личността е невъзможно. Той 
може да се освободи от иго-
то на собствената си приро-
да, т. е. да подчини инстин-
ктите си и движенията на 
тялото си към съзнателната 
посока на ума, развитието 
на който се насърчава чрез 
образование и обучение. Но 
образованието и обучението 
са във висша степен и изклю-
чително социални, общест-
вени дейности, следовател-
но изолираните индивиди не 
могат да придобият съзна-
ние за свободата си.

Прогресът се основава на 
сътрудничеството в рамки-
те на обществото. Логично 
и естествено е за хората да 
се обединят в една свобод-
на федерация на общи инте-
реси, стремежи и тенден-
ции. Всъщност, това е един-
ственият начин да създадем 
общество, способно да оси-
гури едно колективно обра-
зование, обучение и матери-
ално благополучие, което да 
гарантира, че всеки отде-
лен индивид може да развива 
своите способности и сили 
свободно и в най-пълна сте-
пен. •

Превод на Никола Петканов 
от selfed.org.uk

Аз съм наистина 
свободен само 
когато всички 
хора са също 
така свободни

ТЕМА НА БРОЯ: ПОДАЙГЛАСНИЦИ

Факторът глупост
Когато се правят различни 
прогнози за резултатите от 
поредните избори с анкети, 
преброявания при неоконча-
телни гласувания, екзит поло-
ве и т. н., обикновено не се взе-
ма под внимание факторът глу-
пост, а той е от изключител-
на важност при изследването 
на такива важни обществени 
явления като „изпълнение на 
гражданския дълг” или „инди-
ректно участие в управление-
то на държавата посредством 
собственоръчно посочените 
народни избраници”.

Въпросният фактор или 
процес на оглупяване не е 
нито естествен, нито наслед-
ствен. Той е съзнателно насаж-
дан – от люлката до гроба – от 
„детската градина”, в училища-
та и университетите. Без-
спорно най-голям дял обаче има 
т. нар. „политическа класа”, за-
щото няма нищо по-лесно от 
това да се управляват глупа-
ци. На господстващата класа 
помагат задружно църквата, 
казармата и най-вече хитре-
ците от вестникарската и 
радиотелевизионната журна-
листика. В една малка страна 
като България занимаващите 
се със системното оглупяване 
на поданиците от всички по-
коления – от подрастващото 
до това, на което от джоба се 
подава некрологът – наброя-
ват стотици хиляди (минимум 
200 000 „души”). Въпросният 
фактор обаче е отмъстите-

лен: всички те вкупом, изпълня-
вайки професионалния си дълг, 
също не остават неотминати 
от неговото влияние, чиито 
въздействия са многопосочни.

Достатъчни са няколкоме-
сечни мозъчни клизми, на кои-
то цялото това войнство 
подлага народа, и от разоча-
рован, заричащ се да не изби-

ра „тия мошеници, крадци и 
бандюги”, които упражняват 
властта, той се превръща в 
„електорат” и като стадо се 
юрва към урните.

Резултатът е една и съща, 
повтаряща се до втръсване 
27-годишна, бездарна, триви-
ална и банална игра – от избо-
рите за „Велико народно събра-
ние” през юни 1990 г. до току-
що отминалите президент-
ски, барабар с референдума на 
палячото Трифонов, – в която 
вечно разочарованото разно-
цветно мнозинство на гласу-
ващите живее с надеждата, че 
при поредното гласоподаване 
ще му се падне „шестица от 
тотото”.

Къде ли не залагаха „елек-
торалните единици” и кои ли 
номера на избраниците си не 
пускаха в урните, отказвай-
ки да разберат елементарна-
та истина, че тяхната бюле-
тина има за промяната на ми-
зерното им и робско състоя-
ние същото значение, каквато 
има тоалетната хартия, коя-
то пускат утрин в клозетна-
та чиния. Кого ли не акламира-
ха: от „юнаците” на СДС, през 
Жорж Ганчев и „почтения от 
където и да го погледнеш Ко-
бурготов” до Бойко Борисов и 
Цецка Цачева, чието отърква-
не о властта регулярно беше 
прекъсвано от вечно завръща-
щата се столетница-столев-
ница „лява България на 600-те 
най-богати семейства”, при-

тежаващи 90% от „национал-
ното богатство”, и постоян-
ното присъствие на разсята-
та във всички партии и инсти-
туции агентура на „бившата 
ДС”, чиято последна еманация 
е „майсторът на висшия пило-
таж” Радев.

Както казахме обаче, учас-
тието в подобно черно тото 
оставя неизлечими следи. Оглу-
пяващият електорат избира 
кореспондиращи му управници-
глупаци. Така по всички етажи 
на властта започва истински 
шампионат по кретенизъм, 
защото не можеш да се пото-
пиш в блатото на глупостта 
и да излезеш сух.

Едва ли е утешително 
това, че процесът е световен, 
както го доказват изборите в 
„класическите демокрации”, на-
чело със „страната на амери-
канската мечта”, чиито филис-
тери от нисшите и средните 
класи два дни след нашите из-
бори избраха безпардонния ми-
лиардер Доналд Тръмп. Едно от 
обясненията на тази „вълна” 
може да се намери във финала 
на последната книга на голе-
мия руски сатирик, логик и со-
циолог Александър Зиновиев – 
„Факторът на разбирането”, 
завършена през м. март 2006 
година, месец преди смъртта 
му: 

В епохата на Ренесанса се 
разпространява убеждението, 
че прогресът на познанието е 
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Където се 
събират 
мошениците, 
винаги има и 
глупаци, а ако 
има достатъчно 
количество 
глупци, те вече 
представляват 
изгоден обект 
за  експлоатация 
от  мошениците
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Така наречената невидима ръка 
на пазара не съответства на 
реалната икономика не само в 
развитите страни. Днес чове-
чеството разполага с развити 
глобални инструменти за съ-
биране и анализ на информаци-
ята, което прави световното 
стратегическо планиране и уп-
равление на стопанските про-
цеси не само възможни, но и за-
дължителни за хармоничното 
му развитие.

Наред с все по-изострящия 
се характер на социалния въ-
прос, човечеството обаче се 
сблъсква и с противоречията 
на все по-нарастващите свои 
потребности и неспособност-
та на капитализма да ги оси-
гури, без да разруши биосфе-
рата. Последното поставя чо-
вешкия род директно пред за-
плаха от глобална екологична 
катастрофа, ако и занапред се 
запазят същността и посока-
та на досегашното му социал-
ноикономическо развитие.

Стойностната форма 
на труда (особено на наем-
ния) в обществените отно-
шения води до невъзможност 
за отстраняване на експлоа-
тацията на човек от човека 
при всеки социалноикономиче-

ски строй, в който тази фор-
ма е съхранена. Ако възнаграж-
дението за труда съхранява 
стойностната си форма, то 
това означава, че се оценява 
не трудът, а стойността на 
работната сила, както беше и 
в условията на държавния капи-
тализъм, при който бяха съхра-
нени наемният труд, неговият 
пазар, принадената стойност 
и заплатите като части от 
новосъздаваната в процеса на 
труда стойност. Одържавява-
нето на собствеността и за-
плащането на труда означава-

ха само изменение на формата 
на експлоатация, а царуваща-
та идеология и официозна „на-
ука” бяха само нейна маска.

Горбачов и неговият екип се 
опитваха – и други навярно ще 
продължат да се опитват – да 
реформират паричната сис-
тема и днешната икономика 
(съхранявайки капитализма), но 
резултатите се видяха и ще 
бъдат видени от тези, които 
ще доживеят новия „реформа-
торски бум” в условията на мо-
нополистическия и финансов 
капитализъм.

Съвременната парична сис-
тема има множество нега-
тивни социалноикономически 
характеристики. Парите, кои-
то престават да бъдат меха-
низъм за постигане на целите, 
се превръщат в самоцел и под-
менят процеса на мотивация: 
стремящият се към знание, 
творчество, активност или 
спокойствие, семейно благо-
получие или развлечения, при 
цялото мислимо разнообразие 
от възможни цели и мотиви, е 
длъжен първоначално да се по-
грижи за набавянето на пари. 
Освен абсолютно средство, 
те стават и абсолютна цел 
и лишават всички остана-
ли цели от самостоятелна 
ценност и значимост. Пари-
те разкриват свойството 
си да отчуждават социална-
та и културната мотивация, 
като по този начин парализи-
рат волята на човека.

Днес в света драматично 
се сблъскват различни концеп-
ции и идеологии: „неконтро-
лирано развитие” (с „невиди-
мата ръка на пазара”), „струк-
турна перестройка”, нашумя-
лото „устойчиво развитие” и 
накрая – форсираното „свръх-
развитие” (избиращо приори-
тетни направления с акценти 
върху човешките ресурси, а не 

природата, в качеството ґ 
на основен източник на съвре-
менната цивилизация). Реша-
ваща остава революцията в 
съзнанието, насочена против 
фетишизирането на парите, 
на пазара, собствеността и 
държавността, и изгражда-
не на организации върху това 
съзнание за радикална промяна 
на света.

Богатството на обще-
ствата е в пряка зависимост 
от общата производител-
ност на труда на основата 
на прилагането на постиже-
нията на науката и техника-
та. От друга страна, ръстът 
на общественото богатство 
става все по-малко зависим 
от количеството работно 
време и от броя на заетите в 
отраслите на материалното 
производство. В крайна смет-
ка процесът на труда ще бъде 
напълно автоматизиран. Чо-
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неотменно свойство на соци-
алната еволюция на човечест-
вото, че независимо от всич-
ки перипетии в човешката ис-
тория, в нея така или иначе 
си пробива път тенденцията 
към поумняване на човечест-
вото. С тази илюзия обаче оче-
видно ще ни се наложи да се 
простим.

Ако трябва накратко да об-
общя извода от човешката 
история, то ще бъде с едно-
единствено изречение: като 
цяло човечеството е изгубило 
смисъла на собственото си со-
циално битие. То е убило самия 
фактор на своето разбиране 
(на причините). Що се отнася 
до изобретяването на изкуст-
вен интелект, сравним с чо-
вешкия и дори превъзхождащ 
го – в противовес, в света по-
стоянно се раждат милиарди 
интелектуално примитивни 
същества. Въображаемите су-
пергении, отглеждани в лабо-
раторни условия, са продукт 
на стопроцентова неграмот-
ност, шарлатанство и на съ-
временното тотално оглупя-
ване на човечеството. Него-
вият най-вероятен край ще 
бъде войнстващата просто-
тия. Човечеството ще загине 
от собствената си глупост.

Наскоро в своя реч големи-
ят английски учен Стивън Хо-
кинг прогнозира края на све-
та: животът на Земята ще 

изчезне заради ядрена война, 
действия на изкуствен инте-
лект или генетично създаден 
вирус и приканва хората да бя-
гат от планетата и да създа-
дат напреднали технологии за 
далечни космически полети. В 
края на речта си той призова-
ва символично слушателите 
да вдигнат глава и да гледат 
звездите, вместо да разглеж-
дат краката си.

Хокинг не уточнява, че три-
те смъртоносни възможнос-

ти ще се дължат на прогре-
сивното оглупяване, но то се 
подразбира.

Каква е вероятността да 
се сбъднат прогнозите на Зи-
новиев и Хокинг за съдбата 
на човешкия род е трудно да 
се определи. Ако се остави на 
процеса на бавното оглупява-
не, той със сигурност няма да 
избегне онова, което се случва 
с една жаба, която плува бла-
жено в казан с постепенно за-
гряваща се вода. 

Това, което можем да заклю-
чим със сигурност от случва-
щото се в българския полити-
чески цирк е, че ние – „героични-
ят, трудолюбив и храбър бъл-
гарски народ” – ще загинем за-
служено от собствената си 
глупост, ако не престанем да 
гледаме в краката си, ако не 
съзнаем опасността и не въ-
станем, за да я спрем. Вероят-
ността да се изпълни мрачна-
та прогноза на Зиновиев ще 
клони неумолимо към 1. Защо-

то, както пише Норбърт Ви-
нер в своята книга Кибернети-
ка: или управление и комуника-
ция в животните и в машина-
та:

Рядко се случва голям брой 
напълно разумни и безпринцип-
ни люде да играят заедно. Там, 
където се събират мошеници-
те, винаги има и глупаци, а ако 
има достатъчно количество 
глупци, те вече представляват 
изгоден обект за  експлоата-
ция от  мошениците. Психоло-
гията  на  глупеца е въпрос, на-
пълно достоен за сериозно вни-
мание от страна на мошеници-
те. 

Да се надяваме, че не всич-
ко е загубено, защото в демо-
графията, както и в химията, 
нищо не се създава, нито се 
губи – само се трансформира. 
Поради милионите гастарбай-
тери, които продължават да 
напускат нашата „мила та-
тковина – земен Рай”, прогнози-
те сочат радикална промяна в 
етническия ни състав: до 2080 
година циганите ще бъдат 
80% от населението. От това 
прозира последен лъч на надеж-
да: може би, след близо 14-ве-
ковна история, новата етни-
ческа смес най-после ще успее 
да реши собствените си про-
блеми – нещо, което „ние, бъл-
гарите”, за времето от хан Ас-
парух до генерал Радев и тези, 
които ще изберем след него, не 
можахме да сторим? •

Георги Константинов
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вешкият труд ще приеме из-
ключително творчески харак-
тер, в това число и в разра-
ботката на автоматизирани 
системи за управление и кон-
трол над производствените 
процеси.

В такъв свят изолирани, 
частични преобразувания (ре-
форми), вместо Социалната 
революция, са невъзможни. Не-
зависимо от това, че умоза-
мъглените и демагозите на 
сцената на политическия те-
атър произнасят заклинания 
и заклеймяват войната, неза-
висимо от призивите на все-
възможни „Интернационали”: 
„Не на войната!”, въпреки на-
деждите за по-добро бъдеще, 
за „гарантиран минимален до-
ход за интегриране на лумпе-
ните”, за „безплатен общест-
вен транспорт, медицински 
услуги за неосигурените” и 
други подобни илюзорни и не-
възможни в условията на ка-
питализма залъгалки, ако 
днешната политическа, ико-
номическа и парична система 
се съхрани, няма да минат по-
вече от 20-25 години и земята 
ще бъде обхваната от немис-
лимо смъртоносна и разруши-
телна война, в сравнение с коя-
то миналите световни войни 
ще приличат на буря в чаша с 

вода! Трябва да сме слепци или 
напълно видиотени от СМИ, 
за да не виждаме отчетливо 
развитието и посоката на съ-
битията. Всичко това няма 
да ни отмине на фона на коло-
салните, практически неогра-
ничени производствени въз-
можности на нанофабриките 

за биомолекули, компоненти 
на наноелектрониката, нано-
роботи, снабдяването на мал-
ките общински предприятия 
и гражданите с 3D-принтери 
с размери на лазерен принтер 
за приготовление на пластма-
сови и други изделия за дома с 
каквато си пожелаем предва-
рително зададена атомна и 
молекулярна структура…

Тогава единствената на-
дежда за спасение на човеш-

кия род остава пробуждане-
то на инстинкта за само-
съхранение и революционна-
та воля на „V-то съсловие” за 
премахване на политическите 
и социалноикономическите ба-
риери пред бъдещето.

Съвременното общество 
има достъп до най-съвремен-
ните технологии и още днес, 
особено ако се използват ра-
ционално, може да обезпечи 
храна, облекло, жилища, ме-
дицински грижи за всички жи-
тели на Земята. Модернизи-
рането на образователната 
система и разработването 
на неограничено количество 
възобновяеми и незамърся-
ващи околната среда източ-
ници на енергия ще създадат 
благоприятни условия за ефек-
тивното развитие на социа-
лен модел от нов тип, където 
парите, като средство или 
начин за изчисление просто 
няма да имат смисъл, всеки 
ще може да се ползва от мно-
го висок стандарт на живот 
с всички удобства на високо-
развитото технологично об-
щество.

Хората, които все още 
пречат на социалната тран-
сформация на обществото, 
са неговите алчни, егоистич-
ни и властолюбиви господа-
ри, вкопчили се здраво в инте-
реси, концепции и методи, из-

обретени преди много столе-
тия.

Идеите на Социалната ре-
волюция, прокламирани от 
времето на Парижката Кому-
на, са очертали базата и кон-
турите на бъдещото обще-
ство, което трябва да почи-
ва върху обединението на чо-
вечеството в условия на сво-
бода и социална справедли-
вост, премахването на деле-
нието на класи и на командва-
щи и подчиняващи се, върху 
културното многообразие, 
мира, уважението на права-
та на себеподобните и опаз-
ването на природата.

В стремежа ни към но-
вия свят е крайно необходи-
мо преодоляването на раси-
зма, на ксенофобията, пат-
риотарството и на шовини-
зма, провъзгласяването от 
всички народи на взаимната 
отговорност едни пред дру-
ги, пред бъдещите поколе-
ния и пред Великата всемир-
на федерация на комуните, 
на народите, на регионални-
те и континенталните общ-
ности, преодоляла национа-
листическото тесногръдие 
и локалния егоизъм. Това е 
крайната цел на анархокому-
нистите. •

(следва)
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ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Подполието на хасковската мадона
И тъй, ето че уйдурдисва-
ното няколко десетилетия 
строителство на социализма 
и комунизма безславно при-
ключи и то в целокупно-све-
товен мащаб, а тиранично 
управляващите друзья, парт-
ком-номенклатурни комуни-
сти се превърнаха в капита-
листи и от настървени ате-
исти се префасонираха в те-
исти. От София до най-най-
затънтената провинция ка-
питалистическите порядки 
бяха тип-топ възстановени и 
сюрията религиозни култове, 
най-вече християнското пра-
вославие и сунитският ислям, 
пак изрично и настървено ди-
рижираха духовното дередже 
на вече поголовно ошашавено-
то население. Повсеместно 
вихрещият се клерикализъм 
не подмина българската про-
винция и в Хасковския вила-
ет, навръх градския баир, на-
ричан от памтивека „Ямача”, 
с шеметни бригадирски тем-
пове издигнаха най-високата 
статуя на „Света Богородица 
с младенеца” връз планетата 
Земя. Исполинският, 14 метра 
висок и над 80 тона тежък 
монумент е нахлузен върху 
17-метров постамент, приго-
ден отвътре за православен 
параклис с дежурната сергия 
за църковни сувенири. Имен-
но тази не кой знай каква пе-
чалбарска, мижава търговска 
дейност, пловдивският мит-
рополит Николай поиска да 
бъде прехвърлена под опеката 

на Синода. Хасковският кмет 
отказа и митрополитът ту-
такси го сиктирдоса и с пяна 
на уста трижди анатемоса, 
гръмогласно заричайки се из-
общо да не стъпва в Хасково, 
докато там кметува, според 
църковния горгорбашия, „тоя 
ми ти гнусен еретик Георги 
Иванов!” Ала Богородичният 
монумент, включен в книгата 
на Гинес, е именно по личната 
идея и изрично разпореждане 
на напусто анатемосания ха-
сковски градоначалник, който 

през социализЪмЪ е отявлен, 
бетер непоколебим атеист 
и коскоджамити баш нахъсан 
и правоверен комсомолец! По 
Коледните и Великденските 
празници пионерчето и насе-
тне комсомолче Гошко фана-
тично дебнеше на пусия пред 
самите църковни порти и пе-
дантично си записваше пои-
менно в едно тефтерче кои 
учащи се имат вземане-дава-
не с „религиозния опиум”! Въ-
просният пък 17-метров гра-
нитен постамент, обязден 

от тежкотонажната Бого-
родица, е иззиждан в НРБ и е 
бил специално предназначен 
връз него да бъдат инста-
лирани скулптурните тело-
сложения с пищов, шмайзер и 
бомба в ръце на геройски за-
гиналите на 7 април 1943 г. 
в сражението с многоброй-
ната полиция и войска рем-
систи Тодорка Паунова, Иван 
Райков и Кънчо Иванов, скри-
ти от отявления анархист 
Паню Манахилов в неговата 
тъпкана с купища сено и с как-
ви ли не стари мебели и без-
брой боклуци дворна плевня. 
Анархистът Манахилов през 
1921-25 г. е бил титулярен 
ятак на легендарната Митю 
Ганева чета, а през 1941-44 г. 
е подпомагал, уви, безличния 
откъм партизанската си дей-
ност хасковски шумкарски 
отряд „Асен Златаров”. По-
дир 09.09.1944 г. тъй нарече-
ната „Народна власт” обаче 
натиква Паню в дранголника, 
а сетне и в концлагер, общо 
за десетина години, щото не 
сайдисвал и за слива гениал-
ните другари Маркс, Енгелс, 
Ленин и Сталин, а публично 
кадял тамян на анархистки-
те пройдохи Прудон, Бакунин, 
Кропоткин и Нестор Махно! 
Пустият му бай Паню – така 
си живя немил-недраг и през 
трите режима: царския, БКП-
секретарския и менте-седе-
сарския… Понастоящем въ-
просната многотонна „Пре-
света Богородица”, подобно 

някаква Годзила, непоклатимо 
е настъпила гранитния рем-
систки постамент, на който 
през четиридесет и петте 
бутафорни социалистически 
години трябваше да бъдат из-
писани имената и да се изви-
сяват скулптурите на загина-
лите ремсисти. На тяхно мяс-
то днес се мъдри митичната 
божа майка, с нейния непороч-
но добит – като капитал на 
ремсистки наследник – младе-
нец. На фронталната страна 
на постамента и днес съвсем 
отчетливо се виждат две чо-
вешки длани, които държат 
пламтящо сърце, което оба-
че не е нито на Дева Мария, 
нито на божето чадо, а сим-
волизира пламтящите сърца 
на загиналите трима ремсис-
ти! Що се отнася пък до мно-
гострадалните им тленни ос-
танки, колко му е техните ко-
кали все още да са заровени 
под гигантския фундамент. 
Едва ли е толкоз странно, че 
иначе колоритният хасковски 
зевзек, безобидното кюлха-
не Христос Илиев, минавайки 
чат-пат покрай монумента 
на тъй преблажената Исусова 
родителка, винаги някак свой-
ски ґ намига с лявото си око и 
същевременно изсумтява съу-
частнически: „Брях, мамка му 
стара! И таз хубава, мъ стри-
но Марийке! Света Богороди-
ца, пък и ремсистка на всичко-
то отгоре! Ашколсун и маша-
ла!” •

МАКАР
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12) Какво да се прави?

Ролята на държавата в иконо-
миката е предмет на разгоре-
щени дискусии – едни призова-
ват напълно да се „отмени” дър-
жавата и да се разчита изцяло 
на пазарните механизми, а дру-
ги, обратно, се стремят да по-
вишат ролята на държавата в 
регулирането на икономиката. 
И едните, и другите са частич-
но прави: необходими са както 
съвсем нови инструменти за 
обуздаване на „разбеснелия се 
финансов капитализъм”, така 
и модернизация на данъчната и 
социално-осигурителната сис-
тема, които са станали тол-
кова сложни и тромави, че са 
на път да се обезсмислят. Дър-
жавната намеса например пре-
дотврати краха на междуна-
родната финансова система 
през 2007-2008 г., но държава-
та не съумя да реагира адек-
ватно за отстраняването на 
предпоставките, довели до фи-
нансовата криза – по-конкрет-
но, стъписващата непрозрач-
ност на световните финансо-
ви потоци и ръстът на иму-
щественото неравенство.

13) Прогресивна скала на 
подоходния данък

Едно от съществените ново-
въведения през XX век е раз-

витието на прогресивното 
данъчно облагане на доходи и 
наследства. Тези институти 
изиграват значителна роля за 
намаляването на имуществе-
ното неравенство през изми-
налото столетие и до голяма 

степен обясняват защо кон-
центрацията на богатства-
та така и не достига нивото 
от неговото начало.

От друга страна, стреми-
телното съкращаване на про-
гресивния подоходен данък в 

САЩ и Великобритания от на-
чалото на 1980-те изиграва 
своята роля за ръста на най-
високите доходи и разширя-
ването на пропастта между 
богати и бедни. Същевремен-
но, развитието на данъчната 
конкуренция между държави-
те (които така и не съумяха 
да съгласуват данъчната си 
политика) принуждава мно-
го правителства да освобож-
дават доходите на капитала 
от прогресивното данъчно 
облагане, което може да до-
веде (ако вече не е довело) до 
регресивно данъчно облагане 
на върхушката на богаташи-
те – тоест, доходите на ми-
лионерите се облагат с некол-
кократно по-нисък процент, 
отколкото тези на наднича-
рите.

Интересно е, че САЩ са 
първата страна, където да-
нъчната ставка за най-висо-
ките доходи (1919–1922) и за 
наследствата (1937–1939) 
надвишава 70%. Счита се, че 
целта на такъв висок данък е 
не толкова да пълни държав-
ната хазна, колкото да обуз-
дава ръста на максималните 
доходи и на наследствата, чи-
ито размери законодатели-
те от това време определят 
като социално неприемливи и 
икономически неефективни.

Прогресивният данък върху 
доходите справедливо може 
да бъде отнесен към либерал-
ните инструменти за намаля-

ване на имущественото нера-
венство. Той се е превърнал в 
някакъв компромис между со-
циалната справедливост и ин-
дивидуалната свобода. (N. B.: 
Да се граби!)

В резултат на данъчната 
реформа от 1986 година оба-
че максималната ставка на 
подоходния данък в САЩ спада 
до 40%. В същото време дохо-
дите на мениджърите от ви-
сшето звено започват рязко 
да нарастват.

Ако приемем необходи-
мостта да се балансира съ-
ществено имущественото 
неравенство в САЩ, изглеж-
да разумно да се въведе около 
80% данъчна ставка върху до-
ходите над един милион дола-
ра годишно. Това не само няма 
да ограничи ръста на иконо-
миката на САЩ, но ще позво-
ли и да се разпределят плодо-
вете на този ръст по-адек-
ватно.

За разлика от ред други не-
доказуеми теории – като на-
пример тази, че ниските да-
нъци стимулират икономика-
та, – инвестициите в образо-
вание, наука, технологии, изо-
бретения и здравеопазване са 
безспорно доказан двигател 
на икономическия ръст. За да 
се обезпечат необходимите 
инвестиции за развитие на 
образованието и здравеопаз-
ването в САЩ, е напълно дос-
татъчно ставката на данъка 
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Пикети от една 
страна предлага 
да се повиши 
съществено 
ролята на 
държавата, 
но от друга 
сам признава, 
че подобни 
действия днес 
са пълна утопия

АНАРХИЗЪМ И НАЦИОНАЛИЗЪМ

Какъв е проблемът ни с национализма?
Накратко – принципен.

Идеологията на безвласти-
ето може да се формулира по 
различни начини. Единият от 
тях е подобен на математи-
чески израз: анархия = свобода 
на личността + солидарност 
между хората + социално ра-
венство + справедливост в 
отношенията + федератив-
но устройство на общество-
то.

По всеки един елемент от 
този сбор има разминаване с 
национализма.

Национализмът постули-
ра ограничена солидарност. 
Трябва да сме солидарни само с 
представители на собствена-
та си „нация”, без значение, че 
в нея влизат персонажи като 
обикновени мутри и „лица” от 
соя на Пеевски, Василев и пр.

Национализмът не обича 
равенството – вместо него 
предлага „класов мир”, тоест 
ратаите да обичат и почи-
тат чорбаджиите си, пък дър-
жавата ще се грижи чорбад-
жиите да не прекаляват. Кой 
ли ще се грижи самата държа-
ва да не прекалява? Да не се 
сдушва с чорбаджиите, кои-
то винаги има какво да предло-
жат на ордата политици и чи-
новници, от които реално се 
състои държавата?

Национализмът не се впис-
ва в идеята за федератив-

ност. На думи – може. По съ-
щество – никога. Национали-
змът се нуждае от централи-
зъм, за да контролира всичко, 
включително културата, чрез 
която, насищайки я с митове, 
дефинира понятието „нация”. 
Централизмът води до стан-
дартизация – културата от 
жив процес бива превърната 
в мавзолей, буркан с формалин, 
безжизнен като мумията на 
Ленин и Ким Ир Сен. Национа-
листите обичат култа към во-
жда, макар да мразят уж чуж-
дите вождове.

Национализмът има разми-
наване със справедливостта, 
която е просто нещо: „живей 
и не пречи на другите да жи-
веят” – мъдрост от зората 
на човешката история, одухо-
творено с разума наследство 
от инстинктите на праро-
дителите ни, стадните жи-
вотни. Национализмът дик-
тува, че „нашите” винаги са 
прави, каквато и гадост да из-
вършат, а „чужденците” вина-
ги грешат, каквото и да пра-
вят. В същото време национа-
лизмът щедро черпи от „чуж-
дия опит”, без да се свени от 
нищо. Например за един нацио-
налист не съществува етичен 
проблем, тоест не го засърбя-
ва съвестта от следния исто-
рически момент: Хитлер пода-
рява „изконно български земи”, 

в които тутакси нахлуват на-
хъсани за грабеж чиновници, 
предприемачи, военни и поли-
цаи. Какво като дарителят е 
чудовище? Щом дава… След ня-
колко години обаче нещата се 
развиват логично и виновни-
ците за връзването на Бълга-
рия към каруцата на Райха се 
озовават пред съд. Не най-до-
брият, нито народен, въпреки 
самоназванието му, но какво 
друго са очаквали тези сълз-
ливо оплаквани днес „цветове 
на нацията”, когато са натика-
ли страната заради страхли-
востта и лакомията си в лод-
ката на масови убийци? Далеч 
по-дребни страни не сключ-
ват сделки със злодеите, ма-
кар и да не оказват забеле-
жима съпротива. Елитът на 
царството се оказа не само 
страхлив и алчен, но и глупав. 
Национализмът приема това 
като обида. Обида към здравия 
разум обаче е да тачиш глупа-
ци.

И накрая, като сбор от 
всичко казано, национали-
змът не се връзва с принципа 
за безусловна свобода на ли-
чността. Личността е нищо 
пред „националната идея”, чо-
векът с лекота може да бъде 
дори пожертван, но няма пра-
во да участва в написването 
на тази идея – елитът я фор-
мулира. Например: национална-

та идея на българите е да зав-
ладеят Цариград. Или да при-
съединят Македония. Да вля-
зат в НАТО. Да не влязат в 
НАТО. И така нататък.

Някои се дистанцират от 
национализма и наричат себе 
си ПАТРИОТИ. Патриот е чо-
век, който се бори с потисни-
ците на своя народ – щом ще 
наричате Ботев патриот, зна-
чи това е дефиницията. Ботев 
се помъчил с позивите Топрак 
кардашлар да вдигне и турски-
те сиромаси против султана. 
Или Бакунин – несъмнено руски 
патриот, който не се поколе-
бал да застане на страната на 
полски бунтовници срещу пра-
вителството на Русия. Защо? 
Защото всяко правителство 
е потисник – преди всичко на 
собствения си народ.

Огромна част от самооп-
ределящите се като патри-
оти не обичат да е така. Инак 
ще се почувстват задължени 
от възстановки на въстания 
и епопеи да преминат към ак-
тивни и небутафорни дейст-
вия срещу настоящия реален 
потисник. На възстановки оба-
че никой не умира (евентуално 
от ракия менте или инфаркт), 
а в реална борба е друго.

И патриотите, и ортодок-
салните националисти твър-
дят, че са против онова, кое-
то наричат „комунизъм”, ма-

кар че правилното е „болшеви-
зъм”. Против са най-вече, защо-
то „комунизмът” бил „интерна-
ционален”, тоест предателски 
спрямо нацията.

Грешка. Освен че „нация” 
е понятие тясно свързано с 
държавността, болшевишки-
ят „интернационализъм” не е 
нещо друго, освен намерение 
за сливане на нациите в една 
супернация. Няма нито следа 
от интернационализма като 
сътрудничество между наро-
ди, както го е разбирал Баку-
нин, както го е усещал и Бо-
тев. Болшевизмът не е интер-
национална идеология, а док-
трина на свръхнационализма. 
Именно заради това наложи за 
държавен език руския, а не не-
утрален език – например еспе-
ранто. Свръхнационализмът 
на болшевиките мина като ва-
ляк през самобитността на 
другите народи в концлагера 
„СССР”, но и през руската кул-
тура, като я унифицира, съси-
па регионалните руски наре-
чия, обичаи, традиции, социал-
ни включително.

Затова имаме проблем как-
то с махленските версии на 
обикновения национализъм, 
така и с марксизма-болшевиз-
ма, от който се учеха таки-
ва изтъкнати националисти 
като Мусолини и Хитлер. •

Христо Николов



ноември 2016, брой 11 9

ЧЕРНО НА БЯЛО

Капиталът в ХХI век
върху доходите над 200 хиля-
ди долара годишно да се увели-
чи до 50–60%. Очевидно е оба-
че, че нищо подобно няма да 
се случи в обозримото бъде-
ще, а обратното е много по-
вероятно – още по-голямо 
намаляване на данъците на 
върхушката за сметка на об-
разованието и здравеопазва-
нето на огромната част от 
населението, което може да 
доведе до ръст единствено 
„на хартия” (или по-точно – 
„на монитор”) – спекулати-
вен, инфлационен и по съще-
ство илюзорен.

За съжаление, тенденция-
та в прилагането на прогре-
сивната скала на данъчното 
облагане в САЩ през XX век 
свидетелства за бавно, но 
неумолимо движение към ус-
тановяване на олигархичен 
режим.

14) Данък върху 
богатството

Освен прогресивното подо-
ходно облагане, друг начин за 
обуздаването на взривоопас-
ния ръст на крупните състо-
яния може да бъде въвеждане-
то на глобален прогресивен 
данък върху богатството, 
съпътстван от засилване на 
прозрачността на междуна-
родните финансови операции. 
За да функционира такъв да-

нък обаче, информацията за 
капиталите трябва да бъде 
открита и достъпна за демо-
кратичните институции – 
необходимо условие за ефи-
касното регулиране на банко-
вата система и международ-
ните капиталови потоци.

Основната задача на данъ-
ка върху богатството не е 
толкова финансирането на 
социални проекти, колкото 
възпирането на безконтрол-
ния ръст на имущественото 
неравенство и регулирането 
на финансовите и банковите 
системи за предотвратяване 
на кризите.

Без въвеждане на глоба-
лен данък върху богатство-
то има опасност делът на 1% 
от населението от светов-
ното богатство да продължи 
да расте безкрайно. Нещо по-
вече, ако в условията на сво-
бодна търговия и свободно 
движение на капитала и на ра-
ботната сила, не съществува 
силна социално ориентирана 
държава и прогресивно данъч-
но облагане, опасността от 
възникване на националис-
тически и протекционистки 
настроения нараства много-
кратно.

Данъкът върху богатство-
то, за разлика от данъка върху 
доходите от капитала, тряб-
ва да позволи по-справедливо 
да се оценяват и облагат с да-
нъци най-крупните състояния. 
Ставката на данъка върху бо-

гатството трябва да бъде 
ниска –няколко процента, но 
засега никой не предлага кон-
кретни цифри. Данъкът вър-
ху богатството е нова идея 
и тя трябва да бъде адапти-
рана към капитализма на XXI 
век. В демократичните ин-
ституции на Европа и Амери-
ка са длъжни да обсъдят ска-
ла за ставките на този данък, 
основите за оценка на облага-
емите активи, редът за пре-
даване и обмен на информа-
ция за размера на активите и 
техните собственици.

Налага се обаче да конста-
тираме, че въвеждането на 
прогресивен данък върху бо-
гатството изисква недости-
жимо понастоящем ниво на 
международно сътрудничест-
во и политическа интеграция 
между страните в Европа. За-
това е разбираемо, че в на-
стоящия момент въвежда-
нето на данък върху капита-
ла в глобален мащаб е уто-
пия.

15) Прозрачност на 
финансовите потоци

Обоснована дискусия за мето-
дите за решаване на глобал-
ните проблеми, стоящи пред 
човечеството (бъдещето на 
социално ориентираната дър-
жава, стойността на прехода 
към нови източници на енер-
гия и т. н.) е възможна само 
при наличието на точни и пъл-

ни данни за разпределението 
на богатствата в света.

За съжаление, значител-
на част от световния капи-
тал е „скрита” в офшорните 
зони. Финансовата прозрач-
ност може да бъде постиг-
ната само ако европейски-
те и американските банки 
разкриват на съответните 
държавни органи всички опе-
рации по сметките на свои-
те клиенти.

Заключение

Според Пикети разривът в 
благосъстоянието между 10-
те процента от населението 
и всички останали жители на 
САЩ и Западна Европа е запо-
чнал да се увеличава от 1980-
те и ще продължи да расте 
поне до края на XXI век.

Проученият от Пикети 
огромен масив от информа-
ция, събран за три столетия, 
сочи, че такъв тип икономи-
ческо неравенство е норма, 
а не изключение. От този 
факт следва, че възможност-
та за отделния индивид да се 
изкачи на върха на имущест-
вената йерархия във все по-
голяма степен ще се опреде-
ля от наследеното семейно 
състояние, а не от неговите 
лични способности.

Нещо повече, законите на 
съвременната пазарна ико-
номика съдействат щото 
концентрацията на богат-

ствата в ръцете на нищожен 
процент от населението да 
продължи да расте. Ако дър-
жавата не се намеси в тези 
процеси, не може да се из-
ключи рискът от политиче-
ски размирици в развитите 
страни на Запада.

Динамиката на имущест-
веното неравенство, демон-
стрирана от Пикети, очевид-
но противоречи на един от 
фундаменталните принципи 
на демократичното обще-
ство – материалният успех 
да бъде резултат от усилия-
та и дарбите на човека, а не 
на неговите прадеди.

Този принцип е действал 
успешно в течение на три-
десет-четиридесет години 
след края на Втората светов-
на война, но Пикети доказва, 
че този период е „аномалия”, 
предизвикана от сътресени-
ята от двете световни вой-
ни, и не може да се разглежда 
като естествена проява на 
икономическите процеси, про-
тичащи в обществото.

Пикети от една страна 
предлага да се повиши съ-
ществено ролята на държа-
вата в регулирането на ико-
номиката в международен 
мащаб – в частност, чрез 
въвеждане на глобален данък 
върху богатството, – но от 
друга сам признава, че в даде-
ния момент подобни дейст-
вия са пълна утопия. •

Георги Константинов
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ПРЕДИСТОРИЯ НА РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 1917 Г.

Реабилитацията на руския царизъм
През 1946 г. в СССР излиза кни-
гата „Очерци за паричния обо-
рот в Русия”. В нея се твърди, 
че през 1907 г. само в Петер-
бург има 14 завода-гиганта 
с по над 5000 работника, до-
като в цяла Германия са едва 
12. През първото десетиле-
тие на царуването на Нико-
лай II държавният бюджет на-
раства повече от двойно, до 
1947 млн. златни рубли, към 
1902 г. надвишава бюджети-
те на Англия, Франция и Герма-
ния. „Очерците” изпълняват за-
дачата да редактират исто-
рията според марксистката 
догма, че революции се случ-
ват само във високоразвити 
страни, а Руската империя, 
въпреки всички белези на изо-
станалост, все пак отговаря 
на няколко важни характерис-
тики за развита икономика.

Така още при Сталин наче-
ва подмолната реабилитация 
на царския режим, от когото 
хората бягат, също както от 
СССР. След победния завър-
шек на Наполеоновите войни, 
от руската армия в Париж де-
зертират над 40 хиляди мла-
ди офицери, заедно с ординар-
ците, бойните коне и лично-
то оръжие. Масовото дезер-
тьорство от триумфираща 
войска е уникален историче-
ски феномен.

През 1970-те продължава 
тихичко излъскване на царско-
то минало до митичния бля-
сък на „изгубения рай”. Стра-
тегическата пропагандна 
цел кулминира по време на Пе-
рестройката, когато кампа-
нията минава всякакви грани-
ци. Успоредно върви тотално-
то очерняне и омаловажаване 
на абсолютно всичко съвет-
ско, дори напредничавото в 
сравнение с императорска Ру-
сия.

В днешната Путинова дър-
жава е възприет „балансиран” 
подход: реални и измислени по-
зитиви от двете империи – 
същинска циганска кошница – 
скалъпват новата официална 
идеология, без да се свенят от 
крещящите ґ противоречия.

Истинският облик на Ру-
ската империя е важен, защо-
то там е почвата, от която 
избуява събитието, определи-
ло хода на световната исто-
рия – Руската революция от 
1917 г. Колапсът на Руската 
империя не започва нито през 
1917, нито дори от 1905 г. В 
средата на ХIХ век има две Ру-
сии: 10% аристократи, духо-
венство, търговци и богати 
граждани – и останалите 90%. 
Единствената прилика между 
тях – и то слаба – е езикът. 
Въпреки напъните на Петър I 

и Екатерина II, масовата про-
света не прихваща. Господа-
рите и слугите буквално не 
се разбират. Именно болше-
виките окончателно налагат 
литературни норми в гово-
ра и писането, карат хората 
да четат вестник „Правда” и 
да слушат радиоточките за 
светлото бъдеще. По подобен 
начин действат и италиан-
ските фашисти.

Според преброяването от 
1897 г., най-грамотни се оказ-
ват мъжете във Финландско-
то княжество – цели 10% мо-
гат да пишат. В прибалтий-
ските губернии 80% смогват 
да прочетат нещо. В руско-
то село четящите достигат 
средно 22%. Под 10% от деца-
та остават в училище пове-
че от три години. Книжарници 
има само в най-големите гра-
дове на империята.

През 1850 г. в Московския 
държавен университет е за-
крит философският факул-
тет, преподаването на фи-
лософия изобщо е забранено 
чак до 1906 г.

Чиновниците, занимаващи 
се с цензура на печатни про-
изведения, са повече от публи-
куваните книги. Освен свет-
ската, съществува и църков-
на цензура, наложила забрана 
над 19 произведения на Лев 

Толстой. Почти всички руски 
класици мразят и монарха, и 
империята, и църквата. Омра-
зата е взаимна – като научава 
за смъртта на Иван Тургенев, 
Александър III отсича: Един ни-
хилист по-малко!

През 1892 г. градското на-
селение наброява 9,5 милиона 
души, от които избирателно 
право имат едва 100-тина хи-
ляди. До обучение в универси-
тет са допускани само деца 
на дворяни и държавни чинов-
ници, никакви селянчета и слу-
гински копелета.

По закон от 1889 г. окръж-
ният полицейски началник на-
казва селяните без обяснения. 
Глобите, налагани върху завод-
ските работници, често изяж-
дат половината от заплата-
та им.

В царска Русия съществу-
ва присъда „изселване”, която 
се налага административно. 
Годишно на изселване са ос-
ъждани 4-5 хиляди души, още 
толкова са заточени в Сибир 
по административна запо-
вед. За политически престъ-
пления (посегателство срещу 
държавата) съдебната систе-
ма не прави разлика между „на-
мерение” и „действие” – всичко 
е „деяние”, наказвано по-суро-
во от криминалните. Въпреки 
това, свободата на словото в 

царска Русия изглежда потре-
саваща в сравнение с СССР – 
голяма част от руската лите-
ратура е немислимо критич-
на, но писателите не гният в 
концлагери, каквито при цар-
ския режим още няма. 

И в най-размирните годи-
ни царските зандани не съ-
бират толкова затворници, 
колкото болшевишките. Пак 
за разлика от СССР, в Руската 
империя не осъждат на смърт 
за неполитически престъпле-
ния. Отявлени серийни убийци 
доживяват спокойни старини 
в каторжните селища – като 
привилегировани криминални 
тартори, не помирисват ра-
бота.

Дори след отмяната на кре-
постното право през 1861 г., 
телесните наказания за заба-
вено или непълно плащане на 
данъци са отменени едва през 
1904 г.

Погромите над евреи са 
често явление. Насилието над 
всякакви „инородци” и „друго-
верци” се поощрява от вла-
стите. В Русия действат 
над 600 закона, доста сходни 
с расовите в нацистка Гер-
мания. Сравнително безобид-
на сред тях е наредбата уни-
верситетска стипендия да 
получават само лица от пра-
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Дисциплина В епохата на Дре-
вен Рим е съществувала боги-
ня с такова име – естествено 
на почит в легионите. Това е 
ред според определени прави-
ла, наложени отгоре с някак-
ва цел. Дисциплината е метод 
на ВЛАСТТА. Анархията, като 
майка на реда, разчита на СА-
МОДИСЦИПЛИНАТА, тоест 
на разумното самоогранича-
ване и въздържане, когато об-
стоятелствата го налагат, 
когато е нужно концентрира-
но усилие за решаване на някак-
ва задача. Самодисциплината е 
следствие на инстинктите на 
човека за съобразяване със се-
беподобни (АЛТРУИЗЪМ), про-
дукт на възпитание в свобо-
да и солидарност. Тъй като тя 
идва от вътрешното убежде-
ние на личността, самодисци-
плината е по-здрава, трайна 
и последователна от насил-
ствено натрапената, която 
има нужда от практически по-
стоянен контрол, за да се спаз-
ва.

Етика и нравственост Всеки 
човек е роден със съвест – даже 
животните притежават този 
сложен поведенчески феномен. 
Нравственост е вслушване в 
гласа на съвестта, която ни 
подтиква да бъдем справед-
ливи както към себе си, така 
и към околните. За разлика от 
МОРАЛА, нравствеността не 
се нуждае от непременно при-
съствие на надзирател или ав-

торитет, бил той от плът и 
кръв или със свръхестествен 
произход (бог). ЕТИКАТА е наука-
та за нравствеността. Етич-
ните норми се съобразяват 
със справедливостта, форму-
лирането на доброто и злото. 
Затова явления като „корпо-
ративна етика” представля-
ват смислов боклук, понеже 
преследват не баланс на спра-
ведливото, а оправдават по-
стигане на изгода за ограничен 
кръг лица, която винаги ощетя-
ва мнозинството други хора. 
„Корпоративна”,”служебна” или 
„професионална” етика са нищо 
повече от измамно название 
на съответния „морален ко-
декс”, тоест правилата на на-
чалството какво подчиненият 
е длъжен да смята за добро или 
зло.

Закон Законът е правило, кое-
то е измислено, облечено в 
думи, прието по волята на ня-
какво малцинство, след което 
е налагано за изпълнение и спаз-
ване от останалото мнозин-
ство хора, без значение дали 
са съгласни, дали им вреди, или 
ги затруднява. Законът не се 
обсъжда, лош закон пак бил за-
дължителен. Незнанието на за-
кона не било оправдание. Про-
фесионалните законотворци, 
изпълнители и тълкуватели 
на закона обаче също не знаят 
безчислените закони с посто-
янните им изменения, допъл-
нения и подзаконов пълнеж. На-
кратко, законът е написан за 
робове (Ботев).

Дори законофилът Русо е 
смятал, че неодобрен от на-
рода закон не може се смята 
за закон, което обезсмисля са-
мата теория на законността, 
защото е невъзможно при йе-
рархична система всички да 
участват в създаването на 
законите. Такова нещо е въз-
можно в условия на безкомпро-
мисна ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 
(синоним на анархия), но то-
гава вече става дума за СВО-
БОДЕН ДОГОВОР, а не за закон. 
Свободният договор важи, до-
като страните са съгласни 
с него, има определен срок на 
действие и никога не се прие-
ма или променя без съгласие-
то на всички сключили го.

Знание, вяра, религия, църк-
ва Знанието е резултат от 
работата на ума, подтик-
ван от естественото любо-
питство. Всяко знание стъп-
ва върху логични разсъждения, 
наблюдение на природни и об-
ществени факти, доказва се с 
практика. Знанието се само-
очиства от заблудите чрез 
съмнение.
Обратно, ВЯРАТА е враг на 
всяко съмнение, тя изисква да 
бъде приемана без доказател-
ства, макар и да поощрява де-
магогски разсъждения, които 
да заместят опитните дока-
зателства – тоест, вярата 
усеща своята несъстоятел-
ност и се опитва да се пред-
ставя за ЗНАНИЕ.

Вяра, облечена в инсти-
туции, се нарича РЕЛИГИЯ – 

една от основните форми на 
власт – идеологическата. Ин-
ституцията на тази власт 
познаваме като ЦЪРКВА. Зна-
ем и какво представляват 
нейните кадри, както и техни-
те догми.
Анархизмът е скептичен към 
религията като обществен 
фактор, неутрален към вяра-
та в свръхестественото, коя-
то остава в границите на лич-
ното, и непримирим против-
ник на претенциите на Църк-
вата (или институциите на 
коя да е друга религия) да ръко-
водят обществото и да под-
менят принципите на свобо-
дата с авторитарните си, чо-
веконенавистни догми.

Икономика (планова, пазарна, ко-
мандна) Стопанството на една 
страна, регион, континент, 
свят може да изглежда хао-
тично или подредено. Хаотич-
ното се разпада или самоорга-
низира в подредена форма. Ако 
производството и потреб-
лението изцяло се определят 
от търсенето, което пораж-
да предлагане, говорим за па-
зарна икономика, каквато оба-
че в чист вид не е съществу-
вала в никоя страна и по никое 
време. В „пазара” постоянно 
се намесват фактори, които 
воюват за предимство и над-
мощие. Когато една икономи-
ческа групировка се наложи, 
тя става монополист. Изця-
ло превзета от монопол ико-
номика се управлява от дър-
жавната бюрокрация в инте-

рес на самата себе си – това 
е КОМАНДНО-АДМИНИСТРА-
ТИВНА система, която моше-
нически нарича себе си „плано-
ва”. Всяка корпорация в рамки-
те на „ПАЗАРНАТА” ИКОНОМИ-
КА действа повече или по-мал-
ко по този начин.

Същинска ПЛАНОВА ИКО-
НОМИКА обаче изглежда така: 
потребителите – крайни или 
междинни производители – 
подават заявки за потребно-
стите си за определен пери-
од; статистически центро-
ве, контролирани от потре-
бителите и от производите-
лите, обобщават поръчките, 
исканите срокове за изпълне-
ние, параметрите на качест-
вото и търсените техниче-
ски характеристики, след кое-
то ги разпределят сред произ-
водителите на съответните 
изделия, ресурси и услуги. По 
този начин се постига опти-
мална пестеливост, безкри-
зисно развитие и материал-
но изобилие както в количест-
вен, така и качествен смисъл.

Капитализмът залага на 
„пазар” или командна система.

Държавният капитализъм 
на болшевики, фашисти и на-
цисти предпочита командна-
та, като допуска евентуално 
известен „свободен” сектор, 
строго надзираван.

Изгодната за човечество-
то планова икономика е по-
стижима само при социали-
зма, облекчена от засилваща-
та се днес роботизация. •

(следва)

вославно вероизповедание – и 
никакви атеисти!

Църквата е богата – при-
тежава над 3 милиона хекта-
ра земя, а допълнително полу-
чава държавна субсидия, коя-
то не намалява дори в години 
на глад.

През 1910 г. руският износ 
възлиза на 2,5 млрд. златни 
рубли, далеч под този на Бел-
гия – 4,5 млрд. В общата про-
мишлена продукция на петте 
водещи през страни през 
1913 г. руският дял е около 5%.

В периода 1900–1906 г. цар-
ската хазна изпитва огромен 
дефицит, покриван от креди-
ти, изплащани с нови креди-
ти. По инициатива на царя се 
въвежда монопол върху тър-
говията с алкохол и до 1913 г. 
водката е по-доходоносна от 
държавните железници. След 
отмяната на монопола през 
1914 г. хазната на практика 
банкрутира.

Самите железници в Русия 
към 1917 г. са с обща дължи-
на 70 260 км, докато в САЩ 
са 263 227 км още през 1890 г. 
Повечето руски линии са с по 
един коловоз, втори достро-
яват робите от ГУЛАГ в СССР.

В онази епоха основен пока-
зател за индустриална мощ е 

производството на чугун. По 
този показател Русия изоста-
ва от САЩ девет пъти като 
обем и 15 пъти на човек от на-
селението. През 1920 г. в Аме-
рика работят 20 хиляди трак-
тора, а в Русия към 1917 г. – 
едва 1500, от които едва 11% 
руско производство.

Славещите царизма твър-
дят, че в началото на ХХ век 
Империята започнала бурно 
да се развива. Ако това е вяр-
но, другите страни са се раз-
вивали ураганно. През 1850 г. 
руският БВП е малко под по-
ловината от този на Герма-
ния, докато през 1913 г. вече е 
едва 1/3 от германския. Имен-
но чуждите инвестиции – пре-
димно френски и немски – са 
двигател на икономическия 
ръст. Чужденци държат ос-
новни отрасли като нефтодо-
бив, металургия, корабостро-
ене. 90% от предприятията 
са собственост на западни 
компании.

Руският борч само към 
Франция през 1912 г. е 2 ми-
лиарда златни франка. Цяла-
та военна контрибуция, нало-
жена на Франция след пораже-
нието ґ от 1870 г., се изпла-
ща само от руските вноски по 
дълговете за 6 години.

През 1912 г. средните дохо-
ди на човек за година в САЩ са 

720 златни рубли, в Англия – 
500, в Германия – 300, в Ита-
лия – 230, в Русия – 110.

„Славната” царска армия 
през цялата Първа световна 
изпитва хроничен недостиг 
на ботуши, пушки, боеприпа-
си, дори щикове. Трагично е по-
ложението с картечниците и 
оръдията. На кървавата сцена 
дебютират нови оръжия – от-
ровни газове, аероплани, тан-
кове. Вместо противогази ру-
ските войници използват на-
поени с оцет превръзки вър-
ху носа и устата, без да па-
зят очите. Русия няма собст-
вени танкове. Въздушният ґ 
флот е 2,5 пъти по-малък от 
германския. До края на война-
та руските заводи успяват да 
произведат едва 5 хиляди са-
молета, докато Англия, Фран-
ция и Германия бълват по 50 
хиляди, Италия – 12 хиляди.

Военната катастрофа е 
неизбежна. Към октомври 
1917 г. през лазаретите ми-
нават само 5 милиона бо-
лни, без ранените. Пушечно 
месо остава най-много за 9 
месеца. От края на 1916 г. на 
фронта пращат „бойци вто-
ри разряд” – ограничено годни 
за служба. По времето на Фе-
вруарската революция 80% 
от младшите офицери са про-
изведени на фронта редници. 

Обяснимо е, че почти всички 
те приветстват падането 
на монархията.

Единственият келепир от 
войната за бедните е, че 40% 
от новобранците за първи 
път в живота си ядат по-
често месо, а прекъснатият 
износ на зърно оставя на се-
ляните повече хляб – 350 кг 
годишно на човек през 1912 г. 
По същото време в САЩ кон-
сумират близо 1 тон, в Герма-
ния – 430 кг, в Англия – 380, но 
в тези страни към хляб има 
месо, риба и млечни изделия 
(пресни и консервирани), кои-
то за повечето руснаци са не-
чуван разкош.

Износът на зърно за под-
държане на златния резерв на 
Империята оставя на селяни-
те минимален запас за оце-
ляване – за 4–9 месеца. Всяка 
лоша реколта от 1892 г. на-
татък вещае жесток глад. 
90% от събираните помощи 
потъват в джобовете на по-
средници. Некадърно органи-
зираните доставки за гладу-
ващите похабяват остатъ-
ка – стотици тонове жито 
гният.

Лошото хранене води до 
висока смъртност: в начало-
то на ХХ век Русия води двой-
но кайзерова Германия – 47 ро-
дени и 30 умрели на 1000. От 

четвърт до една трета от 
новородените не доживяват 
годинка. Пак толкова гаснат 
преди 5-годишна възраст. 
Средната продължителност 
на живота на мъж от цен-
трална Русия е 29 години (Ук-
райна – 33, Беларус – 37), до 40 
изкарват едва 40%.

Епидемиите в Русия за-
триват 500 души на 100 хи-
ляди, в Германия – 100. По дан-
ни от 1916 г. холерата отнася 
45% от заболелите, тифът – 
80%. От варицела в Русия  уми-
рат по 508 души на милион, в 
Германия – 1; дребна шарка 
убива 1062 руснаци на милион 
срещу 13 румънци. Епидемия-
та на венерическите болести 
е практически нестихваща – 
през 1913 г. в православния 
Петербург регистрираните 
публични домове – огнища на 
зараза, пряко надзиравани от 
полицията – са колкото ви-
сшите училища.

В обречената борба с тези 
бедствия през 1912 г. на 100 
хиляди души се падат 158 бол-
нични легла, 13 лекари и 17 
фелдшери и акушерки.

Ако революцията не подми-
нава царщината, то определе-
но не е заради нейното „висо-
ко развитие”. •

Николай Теллалов, по данни от 
руски сайтове

ПРЕДИСТОРИЯ НА РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 1917 Г.
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БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):
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1. Александър Наков, Перник 20 лв
2. Желязко Радев Петков, Бяло поле 20 лв
3. Стефан Попов, Пловдив 20 лв
4. Петко Зафиров 10 лв
5. Димитър Богданов 10 лв
6. Читател 50 лв
7. Хулиганката (Меги Зафирова), Атина 100 лв

Помощи за „Свободна мисъл”ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ
Тези книги и нови заглавия можете да купите в София от книжарница Нисим на бул. Васил Левски 59, Български книжици на 
ул. Аксаков 10 и в книжарницата на бул. Дондуков срещу Първа английска гимназия. Книгите могат да бъдат поръчани и изпратени от  
Тодор Иванов – телефон за заявки и доставки 0896 613 727.

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

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

риж осъжда Пол Реклю – пле-
менник на Елизе Реклю – на 
20 години затвор.

• На 05.11.1895 г. в Лом е роден 
видният български анархист 
Петър Лозанов (Перчо).

• На 08.11.1944 г. в Радомир е 
проведена възстановител-
на конференция на Югозапад-
ния съюз на Ф.А.К.Б.

• На 07.11.1888 г. в Гуляй-Поле 
(Украйна) е роден легендар-
ният революционер и анар-
хист Нестор Иванович Мах-
но.

• На 11.11.1974 г. в Париж в еми-
грация умира един от стари-
те идеолози на анархизма в 
България – Иван Рачев Ива-
нов (Иван Правдолюбов).

• На 11.11.1887 г. в Чикаго са 
обесени борците за осемча-
сов работен ден – Самюел 
Филден, Адолф Фишер, Луис 
Линг, Албърт Парсън, Оскар 
Нийбе, Майкъл Шваб, Джордж 
Енгел, Август Шпис – „Чикаг-
ските мъченици”.

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

• На 17.11.1858 г. умира Робърт 
Оуен.

• На 18.11.1923 г. в София изли-
за анархокомунистическият 
вестник „Протест”.

• На 20.11.1936 г. при защита-
та на Мадрид е убит леген-
дарният анархист Буенавен-
тура Дурути.

• На 22.11.1870 г. в Мадрид за-
почва да излиза безвластни-
ческия вестник „Борба”.

• На 23.11.1792 г. в Париж е ос-
нована първата комуна във 
Франция.

• На 23.11.2004 г. в с. Хърсово 
(Благоевград) почива анар-
хистът Д-р Любен Янкулов, 
преминал през болшевишки-
те лагери Богданов дол и Бе-
лене.

• На 25.11.2004 г. в Благоев-
град почива анархистът 
Атанас Мечкаров.

• На 27.11.1901 г. в Одрин са 
обесени анархистите Сла-
ви Мерджанов, Бедрос Се-
ремджиян и Оник Торосян, за-
ловени след жестоки прес-
трелки с турските власти 
във връзка с покушението 
срещу Нури бей – син на едър 
турски феодал.

• На 28.11.1997 г. в Търгови-
ще почива анархистът Иван 
Стоев Стойчев.

• На 30.11.1914 г. умира испан-
ският теоретик и безвлас-
тник Анселмо Лоренцо.

• На 30.11.1943 г. в лагера „Бе-
ендрок” (Белгия) е убит анар-
хистът Тодор Ангелов „Бо-
жаната”, участник в съпро-
тивата и национален герой 
на тази страна.

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 2016 СВОБОДНА  МИСЪЛ

КАТО СМЕ БЕЗДЕЛНИЦИ, ДА НЕ СМЕ БЕЗ ПРАЗНИЦИ…

Будители със сънотворно действие
1 ноември – ден на будителя, 
който нищо не значи, ако изоб-
що нещо е значел. Щом власт-
та веднъж го е припознала 
и започнала да отбелязва – 
пиши го умрял такъв празник. 
Къде се е чуло и видяло власт-
ник да чества и почита няко-
го, който буди народа! На чор-
баджията и началника хич не 
им са нужни будни хора! Така 
че, хайде не ми сервирайте зе-
лен хайвер за „био” продукт – 
девет каруци приказки да из-
сипят във възхвала на тоз аб-
страктен и незнаен Будител, 
и без очила виждам: държава-
та е постигнала тотално ус-
пиване, ама изтипосано като 
„пробуждане”. Ами само погле-
днете списъка официално на-
рочени за будители лица! Три 
четвърти от тях в някои от-
ношения може и да са будели, 
за друго пък приспивали, на 
едни са дали малко, от други 
са взели бая. И кажи-речи поло-
вината – попове! 

Поп да буди за истина? Това 
да не ви е американски фан-
тастичен екшън! От религия 
светлина – само от кладите. 
Или от подпалена черква. И 
джамия също, да почнат сега 
едни съмнения.

Добре де, въпреки всичко – 
кои е редно да бъдат будите-
ли, та да приемат поздравле-
ния? Даскалите? Ох, леле, нека 

не захващаме темата... Уче-
ните? Ами те двайсет годи-
ни спаха, а сега хленчат пред 
ИНСТИТУЦИИТЕ, просят МИ-
ЛОСТ от бюрокрацията. То-
гава, навярно туй будител е 
общо наречената ни „интели-
генция”, творческите, с изви-
нение, натури, ъхъ! Като из-
ключим... доста от тях. Но 
все нещо БИ ТРЯБВАЛО да ос-
тане? Не?

Не.
И го рече не кой да е, а едно 

засукано по днешния моден 
стандарт моме, чалга певица. 
И го рече в пряк ефир:

Проблемът на България не е 
в чалгата, а във вас интелек-
туалците, които се продадох-
те и я предадохте! Не заради 
нас, певиците, а заради таки-
ва като вас хората напусна-
ха родината! ... И не се чудете 
защо евакуиралите се в чужби-
на българи не ви канят да им 
четете стихове, а викат та-
кива като мен да им попеем и 
да ги позабавляваме ... Хората 
не са етикети. Ценностите 
на един човек не са съизмери-
ми само с това колко книги е 
прочел, а как се държи с оста-
налите. А вие се държите на-
дуто и надменно ... Вие, инте-
лектуалци, продадохте Бълга-
рия!

Какво да ґ възразя, права е 
таз Емануела.

Излиза, че нямам какво 
да добавя за будителите. Те 
като явление комай остана-
ха в миналото, изгнили в пре-
димно неизвестни гробове, 
наследството им уж достъп-
но, пък премълчавано, изтик-
вано в прашните тавани и 
мухлясали мазета, засенчва-
но с коментари и обяснения 
на професионалисти, които 
велеречиво ни поднасят наки-
ти от съкровищницата „как-
во е искал да каже авторът”. 
Все едно сме малоумни и не 
вдяваме какво ли толкова ис-
кал бил да каже един Ботев, 
когато написал, че „всяко пра-
вителство е заговор, съзакля-
тие срещу свободата на чове-
чеството” – ха сега де! Искал 
да каже не каквото е казал, 
ами нещо друго.

На първи ноември властта 
празнува своята победа над 
истинските будители. Пре-
лива от радост, че нови и да 
се появят, гласът им тъне в 
гръмкото мляскане – инте-
лектуалците ревностно целу-
ват задниците на държавно-
то началство и преуспелите 
бизнесмени.

Ако не ви е гнус да съучас-
твате в подобно (без)чества-
не, съмнявам се, че нещо би ви 
спасило от собствената ви 
интелектуалщина. •

Хасан Девринджи
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КОЙ-КОГО?

Врагът е вътре в собствените ни страни!

Кръг първи:
В кърви

нозете ни

боси

– раздрани

– вковани

в яростен лед

– виж ни, поет!

С ледени

остри

зли

игли

– скреж:

в миг мраз,

в миг горещ:

всеки час

ни избожда очите

– и не виждаме нито

напред

– нито

назад

– виж ни, поет!

Боже, ти!

Зимното слънце

– усмихнат джелат,

страдащ неспирно

от люта безсъница –

одира ни

кожата:

– виж ни, поет!

– Брат!

Корема ни кух

– изпъната кожа на стар барабан,

барабан след безименна бран –

бий, барабана

с глух

звук,

с дива закана

и яд:

Глад!

Глад!

Глад!

Глад,

без да чакаме

Глад,

неоплаквани

Глад

е съдбата ни

Глад!

Глад!

Глад!

Глад!

Пред нас булеварда

и целия град

– богатството дружно с разврата

шуми

от полуголи моми,

горди

лордове,

сити

банкери,

офицери,

велможи,

и прочее скотове

– О!

„Госпожи

и господа –

молим

връзки за обуща

вакса

кибрит!”

– Пред тях наредени в мизерен шпалир

посред трясъка

ний

на големия град

– Urbi et orbi –

пред целия мир

и великия град:

Глад!

Глад!

Глад!

Зад нас пролетяват

върволица безспир

автомобили

със сто конски сили,

мотоциклети

кеби

фиакри

карети

– и в тях

гордо, без страх

онези, които

ни познават,

признават

и не забравят

(нас

просяци нищи

немощни мощи

от кожа и кости

през целия град наредени в мизерен шпалир).

Над нас се развяват

безспир

блестящи етажи

ръкопляскат балкони

златни банки звънят

запяват

гладни

катедрали

на пладне,

а над широкия път

прозяват се

пурпурни

фурни

преяли –

и с хлебния свой аромат

ни облъхват полята

на целия свят.

А долу

под тежкия пласт на мъглата

разлива се мътната Темза –

далеко протича

и мъкне, довлича

от всички морета, от всички земи

калта на света

– всемирната черна мизерия:

италианци и немци,

чехи, поляци

монголци и негри,

всички раси,

народи и нации –

безродни скиталци

дриплювци

жълти

изпити

от глад

довлечени тук сред големия град

лумпенпролетариат –

плевел и дим:

Всички пътища водят за Рим. –
Златни банки звънят

и запяват

над нас

гладни

катедрали

на пладне

прозяват се

пурпурни

фурни

преяли –

и с хлебния свой аромат

ни облъхват полята

на целия свят

Да живее великият глад!

(Следват още осем кръга на мъки – седем смъртни гряха и осем 
позорни престъпления на днешния свят. АД е първата част от 
трилогията БОЖЕСТВЕНА КОМЕДИЯ: АД – ЧИСТИЛИЩЕ – РАЙ.)

ВСЕ ОЩЕ СТЕ СВОБОДНИ – ИЗБИРАЙТЕ! •
СВОБОДНА МИСЪЛ

Въпросът с бежанците бе превърнат в център на 
предизборните кампании и състезанията между 
„класическите демократични” идиоти и фашизо-
идните патриоти и „опорна точка” на всеобщо-
то видиотяване. „И нашата окаяна журналисти-
ка не остана назад”! И тя заплака за бг, откъде-
то дори собствените ґ 2,5 милиона млади хора 
избягаха, а бежанците я разглеждат само като 
транзитна страна по дългия път към въобража-
емото си спасение в несъществуващата „обето-
вана земя”.

Сред целия този шум ние издигаме и противо-
поставяме нашето анархистическо решение: ако 
някои си въобразяват, че „златният милиард” 

(или по-точно няколкото милиона милиардери и 
мултимилионери, но не повече от 0,1% от чове-
чеството) ще може да живее дълго, като на ос-
тров, в океана на световната мизерия, дълбоко 
се лъжат.

Някогашното „велико преселение на народи-
те” ще прилича на разходка на дечица от забава-
чница на фона на това, което предстои и което 
ще бъде справедливо, докато на земята царуват 
алчността, зоологическият патриотизъм, егои-
змът и безразличието на филистерите към съд-
бата на жертвите на глада, на мизерията и на 
войните, на религиозните и политическите пре-
следвания… Техните и нашите врагове са вътре 

във всяка една от страните ни и най-вече във „ве-
ликите” и свръхдържавите!

Към горната една хилядна могат да се приба-
вят максимум още 2% от „вътрешните партии” 
на Оруел и пряко сили и всякакви статистически 
шмекерии – 13 % от стапящата се „средна класа”. 
Срещу тях ще застанат 85% от човечеството и 
съдбоносният, кървав и вековечен въпрос – кой-
кого?

Всеки е свободен да направи своя избор на чия 
страна ще застане, когато удари часът на най-
грандиозния двубой между богаташите, властни-
ците и ситите, срещу които ще се изправят ан-
типодите им от първия кръг на геомилевия „Ад”:


