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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин
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Петричката 
врачка – продукт на 
ДС, КГБ и ГРУ?

От небето или от кагебето па-
дат вангините пророчества?

Прякото действие

Най-важният и най-мощен начин 
за разрешаване на класовите 
спорове – кратка инструкция за 
използване от Пиер Бенар.

Руската революция 
за един български 
анархист

Константинов за събитията от 
1917 г. и техните последици.

Спомени за 
бурното време

Златко Златков за анархизма и 
ФАКБ в югозападна България през 
1943-1947 г.

Русия: 
наближаващата 
катастрофа

При сегашния курс и режим Русия 
върви към катастрофа.

Вече работи новият портал 

anarchy.bg

БИЙТЕ, БРАТЯ, БОГ Е С НАС, ВРАЖА ПОРОДА…

Кой печели от 
бежанците

През ноември покрай телеви-
зора тихо прошумяха новини, 
които заслужаваха да бъдат 
изговорени открай докрай. 
Например новината, че „мозъ-
ците изтичат” оттук все по-
бързо. Или че българската дър-
жава е заслужила сребърен ме-
дал в световното съревнова-
ние по брой погребани жители 
на глава от населението. Ме-
диите обаче гузно преглътна-
ха тези теми.

Затова пък темата за „бе-
жанците” отново разбуни ду-
ховете. Епидемии, каранти-
ни, протести, афганистанци, 
камъни, протести, жандар-
мерия, водно оръдие, преби-
ти по болниците, концерти и 
още протести… Чак се наби-
ва на очи въпросът „Защо пък 

чак толкова?” Още римляни-
те са казали Qui bono?, та тук 
ще се запитаме кой печели и 
кой губи от драмата с „бежа-
нците”.

Като че ли с губещите е 
по-лесно. На първо място са 
самите мигранти. По родни-
те им места има твърде мно-
го глад, мизерия, че и война, 
за да останат там. Те не са 
тръгнали към Германия (услов-
но казано) от хубаво, а за ху-
баво. Вместо да стигнат до-
там обаче, остават затво-
рени в държава, която вдъх-
ва на собствените си граж-
дани единствено мерак да се 
пръждосат със състезател-
на скорост. Целта им е да по-
паднат сред роднини, позна-
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ДРУГАРСКА ЖАЛЕЙКА

Фидел – история за един провал

През ноември Фидел Кастро 
замина за оня свят. Това даде 
повод на медиите да припом-
нят за позабравения „Остров 
на свободата” и така нарече-
ната кубинска революция. Тя 
се ражда в опит за сделка с 
американския империализъм, 
преживява благодарение на съ-
ветския империализъм и е об-
речена да загине като всеки 
опит за установяване на „на-
родна власт”.

През 1952 г. 26-годишният 
Кастро е сред основните ак-
тивисти на Ортодоксалната 
партия. Комунистическата 
партия на Куба е само бележ-

ка под линия в местната по-
литика. Сам произхождащ от 
семейство на плантатор, же-
нен за представителка на ку-
бинския елит, той вижда про-
блемите на обществото по-
вече в ширещата се корупция, 
отколкото в социалното не-
равенство. След редица загу-
бени битки с бандитизма, ко-
рупцията и съдебната систе-
ма, Кастро вече е поел пътя на 
въоръжената борба.

Осъден на затвор след опит 
за преврат, освободен след 
обща амнистия, Кастро зами-
нава за Мексико. През 1956 г. 
се връща в Куба с още осемде-
сет въоръжени последовате-
ли, за да свали от власт тога-
вашния диктатор Батиста. 
След първото сражение при 
акостирането оцеляват само 
деветнадесет бунтовници. 
По това време островът е 
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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
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Очевидно са забравили преду-
прежденията на „бащата на 
кибернетиката” Норбърт Ви-
нер:

Да си представим, че вто-
рата революция (РР) е завър-
шена. Тогава средният човек 
със средни или още по-малки 
способности не ще може да 
предложи за продажба нищо, 
за което би си струвало да се 
плати. Изходът е един – да се 
построи общество, основано 
на човешки ценности, различ-
ни от пазарните (покупко-про-
дажба) и от властовите.

За строителството на 
такова общество ще се из-
искват голяма подготовка и 
голяма борба, която при бла-
гоприятни обстоятелства 
може да се води на идейна 
плоскост, а в противен слу-
чай – дявол знае как?

(Кибернетика: или упра-
вление и комуникация в све-
та на животните и машина-
та, 1948 г.)

И така, с мълниеносна ис-
торическа скорост, нещо 
ново и огромно се разраства 
и вещае буря не само на Запад-
ния фронт. То надвисва запла-
шително над целия „най-хубав 
от всички възможни свето-
ве”.

Някои от последиците му в 
социалната сфера ще разгле-
даме по-нататък.

1. КЪДЕ ПОТЪВАТ 
АМЕРИКАНСКИТЕ НЕГРИ?

Първите, които изпитват на 
гърба си последствията от 
автоматизацията, са амери-
канските негри. Това е един 
от най-забележителните фе-
номени в социалната исто-
рия на XX век, върху който 
обикновено социолози и по-
литици предпочитат да не 
спират вниманието си. Абсо-
лютно неоправдано, защото 
грижливият анализ на прежи-
вяното от американските 
чернокожи през 60-те години 
и следващите десетилетия е 
ключът за разбиране на вли-
янието, което РР ще окаже 
върху „съдбата” на работни-
ците от целия свят.

Работещи първоначално 
като роби в плантациите на 
южните щати, а след това 
като „свободни” арендато-
ри, които от гледна точка на 
степента на експлоатация 
няма защо да завиждат на 
робите, американските не-
гри сменят социалния си ста-
тут два пъти за по-малко от 
век след гражданската война 
от 1861-1865 г. Появилата се 
през 1944 г. механична паму-
коберачка върши работата 
на 50 души. През 1949 г. само 
6% от памучната реколта 
се събира машинно, но през 
1964 г. те са 78%, за да дос-
тигнат 100% през 1972 г.! 
Това събитие прогонва масо-
во чернокожите на север, къ-
дето те търсят препитание 
в автомобилната и други ин-

дустрии. С това се увелича-
ват напрежението сред чер-
ното население и расистки-
те настроения сред белите. 
Така поредната аграрна рево-
люция, която индустриализи-
ра земеделието, като увели-
чава броя на тракторите и 
другите селскостопански ма-
шини, е придружена от съкра-
щаване на памучното произ-
водство с 40%. Тези обстоя-
телства и подчертаната ан-
тинегърска политика на бя-
лата власт правят ненужни 
ръцете и гърбовете на чер-
нокожите работници. През 
следвоенните три десети-
летия над 5 милиона от тях 
напускат Юга, за да попъл-
нят редиците на индустри-
алния пролетариат в Севера 
с всички страдания, мизерия 
и ужаси, които обикновено 
съпътстват всяко брутал-
но разкъсване на социалните 
тъкани. Някои предупрежда-
ват за надвисващите соци-
ални бури. Още през 1947 г. 
Дейвид Кон пише: ако не съ-
действаме енергично за по-
безболезненото абсорбира-
не на милионите емигранти 
от Юга от американската 
индустрия, в САЩ може да 
се разиграе страхотна тра-
гедия.

Само че дошлите от Юга 
чернокожи работници са по-
срещнати от започващата 
РР в американската индус-
трия. Този път лишените от 
работа и доходи не намират 
ново поле за приложение на 
работната си сила и попъл-
ват редиците на новия, ма-
сово и лавинообразно рас-
тящ лумпенпролетариат 
в американските градове. 
Така, в условията на капита-
лизма, РР създава предпос-
тавки за социални сътресе-
ния и насилие, започнали с по-
жарите в щата Алабама през 
60-те години на ХХ век.

РР засяга една след друга 
металургията, автомобил-
ната, химическата, каучу-
ковата промишленост. Ав-
томатизацията взема пър-
воначално най-много жерт-
ви сред неквалифицираните, 
които обикновено са черно-
кожи. Според официалната 
статистика процентът на 
безработните сред тях още 
в средата на 60-те години е 
два пъти по-голям, отколко-
то сред белите.

Роботите и премества-
нето на автоматизирани-
те фабрики в райони с по-ев-
тин помощен персонал (та-
къв все още е нужен) предиз-
виква нова криза с трагични 
последици за неквалифицира-
ните чернокожи работници. 
През 50-те години в заводи-
те на автомобилната ком-
пания Крайслер чернокожите 
са 26%, през 1960 г. от тях 
са останали само 24 души. В 
Дженерал Мотърс те са само 
67 от общо 11 000 работни-
ци. От 1957 до 1964 г. индус-
триалното производство на 
САЩ се удвоява, а броят на 

„сините якички” спада с по 3% 
годишно. С това се нанасят 
тежки удари и върху синди-
кализма. Автоматизацията 
през 60-те и 70-те години на 
миналия век довежда милиони 
бели от т. нар. средна класа 
във вилните зони на градове-
те, докато центровете им 
„почерняват”.

По-голямата част от чер-
нокожото население попа-
да в порочния кръг на посто-
янна безработица и социал-
ни помощи. През 1975 г. 15% 
от жителите на Ню Йорк и 
19% от тези на Чикаго зави-
сят от обществените помо-
щи и осигуровки. РР изкопава 
още по-дълбока пропаст меж-
ду дипломираните, които са 
предимно бели, и неквалифи-
цираните бедни, които обик-
новено са черни. От 70-те го-
дини насам черните намират 
работа в низшите стъпала 
на държавната йерархия, об-
щинската администрация и 
различните служби от услуги-
те. Техният брой в държав-
ния сектор се покачва от 
13% през 1960 г. до над 30% 
през 70-те години.

Нишата обаче, до която 
известен брой от черните 
са допуснати след окърваве-
ното зарево на пламъците в 
Алабама (в ниската и средна 
държавна йерархия) предстои 
да бъде закрита, защото чи-
новническият труд също 
подлежи на автоматизира-
не. (Още преди 30 години в за-
творите на САЩ започват 
да въвеждат електронни над-
зиратели.)

Майкъл Браун нарича 
това разделяне на негри-
те на държавни чиновници 
и безработни-лумпени „бла-
готворителен колониали-
зъм”. В него първите „админи-
стрират” и надзирават вто-
рите с всички познати ни от 
филмите зверщини в амери-
канските затвори, а послед-
ните могат да бъдат раз-
глеждани като прототип, па-
ноптикум или „авангард” на 
бъдещето общество.

Тази система е замислена 
като едно от средствата за 
отдалечаване на катастро-
фата на капитализма вслед-
ствие РР, но такова отдале-
чаване става за сметка на 
приближаването към обще-
ство, построено на „принци-
па на лудницата”, където едни 
пълнят каци без дъно, а други 
ги надзирават, докато соб-
ствениците на американска-
та икономика и техните чи-
новници от висшия и среден 
ешелон се… бъзикат. Дали по-
добна „система” на изкустве-
но поддържане на висока „за-
етост” в държавните инсти-
туции (а и не само там) или 
„начин на производство”, ако 
употребим марксовата тер-
минология, е възможна в рам-
ките на пазарната демокра-
ция, остава открит въпрос 
(не само защото не се знае 
дали с оръжие в ръце „слугите 
по божия милост” няма да по-

искат – както е ставало не-
веднъж в историята – да зае-
мат горните етажи, изхвър-
ляйки от там началниците 
и господарите си?) Може би 
най-подходящата реализация 
на подобно общество с него-
вата „правоимаща номенкла-
тура”, синекури, полицейщи-
на и псевдозаетост (която 
е само друга форма на безра-
ботицата и малтретиране-
то на лумпенпролетариата) 
си остава… „реалният социа-
лизъм” с всичките му атри-
бути и философии на „класи-
ците”, които могат да изку-
шат един ден „елитите” от 
висшата държавна йерархия 
и транснационалните ком-
пании в „свободния свят „? 
Само че „съветската” форма 
на държавен капитализъм се 
оказа още по-неустойчива от 
частния в условията на РР. 
Както е известно, под нейни-
те удари тя се разпадна като 
пясъчен замък, а „войниците 
на партията” се отказаха от 
„историческата си мисия” и 
потърсиха нови богове и гос-
подари. Сега те са амбулант-
ни пилигрими и привърженици 
на „социалното пазарно сто-
панство” – т.е. на социал-ка-
питализма, от който до… 
националсоциализма ни дели 
само една крачка.

Ако оставим търсене-
то на modus vivendi за безра-
ботните в рамките на дър-
жавността и собственост-
та (капитала) на грижите на 
властниците и богатите, 
трябва да подчертаем дебе-
ло, че единствената „класа”, 
която се ражда, расте и ук-
репва от автоматизацията 
в условия на „пазарна демо-
крация” е лумпен-пролетари-
атът или „ъндърклас„, как-
то още го наричат социоло-
зите. Това са десетки мили-
они неквалифицирани работ-
ници и служещи, чийто труд 
става ненужен и безполезен, 
които са осъдени на безрабо-
тица, разчитат на социални 
помощи и филантропия – от 
поколение в поколение… Про-
центно най-много лумпени в 
САЩ идват (засега) от чер-
нокожото население. В този 
смисъл, американският не-
гърски лумпен-пролетариат 
е своего рода „челен отряд” 
за останалото население на 
САЩ, така както нашите 
страни сочат „бъдещето” на 
целия свят, ако социалната 
революция не сложи край на 
безобразната агония на капи-
тализма.

Постоянната безработи-
ца и лумпенизиране на черно-
то население в САЩ поражда 
(засега) като свой непосред-
ствен резултат две неща: 
бунтове с пожари и разру-
шения като в Алабама и Сан 
Франциско и постоянно нара-
стващо престъпване на за-
коните, подхранвано от кри-
миногенните фактори, сред 
които на първо място са гор-
ните два (безработица и лум-
пенизиране).

През 1965 г. в бидонвили-
те на Уатс (квартал на Лос 
Анджелис) започват негърски 
бунтове, които обхващат 
бързо Изтока на САЩ, мина-
ват през Детройт и други-
те индустриални градове на 
Севера, за да стигнат до по-
тъналия в пламъци щат Ала-
бама. Един от „жителите” на 
Уатс изразява своя гняв така: 
белите си въобразяват че 
могат чисто и просто да ни 
складират в квартали като 
Уатс и после да ни забравят. 
Това няма да мине!

Според официалните ста-
тистики всеки един от чети-
ри млади негри е в затвора, 
следствен, с условна присъда 
или търсен от полицията (т. 
е. в нелегалност). За столица-
та Вашингтон тази пропор-
ция достига 42%. Най-голяма-
та причина за смъртността 
между младите чернокожи е 
убийството. Уличната прес-
тъпност в черните квар-
тали се придружава от де-
зинтеграция на „основната 
клетка на обществото” – се-
мейството. Още през 1965 г. 
25% от децата на негрите са 
извънбрачни, а днес 62% от 
семействата им са с по един 
родител! С разгръщането на 
РР и увеличението на безра-
ботицата, която засяга на 
първо място негърското на-
селение, тези цифри могат 
само да растат. Сред безра-
ботните (или закритите ра-
ботни места) за 1991 г. бли-
зо 1/3 са черни. Това се дъл-
жи на обстоятелството, че 
през 90-те години те са при-
надлежали към най-уязвими-
те за ударите на РР катего-
рии: черноработници, специа-
лизирани „сини якички”, много 
дребни и средни чиновници.

Още през 1950 г. Норбърт 
Винер пише: нека не се забра-
вя, че автоматичната маши-
на е точният икономически 
еквивалент на робския труд. 
Всеки, който иска да ґ съпер-
ничи с труда си и да я конку-
рира, трябва да приеме ико-
номическите и социални по-
следици на робството! Пър-
вите, които са принудени 
да сторят това, са бивши-
те американски роби. Днес 
икономическата система на 
САЩ не се нуждае от труда 
на черните и капиталистиче-
ското общество търси въз-
можност да се освободи от 
тях по най-евтиния начин, 
като ги изправи пред „свобод-
ния избор” между робството 
в американските затвори и 
лумпенизирането „на свобо-
да”, осъждащо черните на де-
градация, дегенерация и мал-
ко по-бавна, но доста по-мъ-
чителна смърт. Белите гос-
подари на САЩ искат да ги 
набутат отново в „чичо То-
мовата колиба” или още по-
добре – в гетата или гроби-
щата, ако е невъзможно да ги 
върнат там, от където са ги 
довели роботърговците пре-
ди няколко века… •

(следва)
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ти или поне сънародници, кои-
то вече са уредили живота си 
сред „златния милиард”, да си 
намерят работа и да живеят 
като „бели хора”. За беда оба-
че са закрепостени сред хора, 
които не искат да ги виждат. 
Парите, скътани за път, мал-
ко по малко свършват, а труд-
но можеш да се хванеш на ра-
бота, когато не знаеш езика, 
хората се страхуват от теб, 
а за местните също няма ра-
бота. Перспективите за ин-
теграция пред мигранта, из-
лизащ от центъра за задър-
жане, не са по-големи от тези 
на затворника, излежал присъ-
дата си.

Другият губещ несъмне-
но са българските граждани. 
Все повече наблюдения доказ-
ват, че основният отдуш-
ник, предотвратяващ нагне-
тяването на социалното на-
прежение в България до рево-
люционна ситуация, е възмож-
ността за емиграция. За две 
десетилетия гърлата, които 
нашата „бананова” икономика 
трябва да изхранва, намаляха 
с два милиона – и пак мнозин-
ството от хората живеят 
в мизерия. Увеличаването на 
населението, докато работ-
ните места изчезват не само 
тук, но и в световен мащаб, 
без съмнение ще натежи на 
икономиката. Добрата нови-

на е, че за момента мигранти-
те тук са незначително коли-
чество и си носят пари. Веро-
ятно е обаче броят им да рас-
те, а парите – да намаляват.

Други очакват каузата на 
революцията да спечели от 
„бежанците”, защото ще наг-
нетят социалното напреже-
ние. И това обаче не е мно-
го сигурно. Напротив – засе-
га изглежда, че ефектът от 
миграцията по-скоро е преч-
ка пред революционните про-
цеси. Каквото и да говорят 
политиците, засега мигран-
тите са твърде малко, за да 
натежат на държавния бю-
джет или на пазара на тру-
да. За сметка на това се ока-
заха много удобно плашило, 
пред което бедни и богати, 
управляващи и управлявани да 
бъдат показвани като едно 
цяло. Социалните проблеми 
в България не бяха повлияни 
от „бежанците”, но бяха мно-
го удобно заврени зад разду-
тата „фантомна заплаха” от 
тях.

Това ни улеснява в отгово-
ра на въпроса „Кой печели?”. 
Печелят всички, които са до-
волни от статуквото. Ако 
си виновен за „изтичането на 
мозъци”, ако не искаш да пла-
щаш пенсиите на захапалите 
живота старци, бежанците 
ти идват дюшеш. Обясни на 
телезрителя, че това е про-
блемът на страната и си я 

ограбвай на спокойствие! Точ-
но това сториха политици-
те, без изключение, в послед-
ната предизборна кампания – 
„проблемът с бежанците” бе 
основната тема, както въ-
просът „за абортите” и за 
„гей браковете” бяха основни 
теми в САЩ. Само че в САЩ 
средната работна заплата е 
малко под $4000...

Освен отклоняване на вни-
манието, от „проблема с бе-
жанците” се печели и друго. 
Не на последно място – суха 
пара. Мигрантите плащат 
хиляди евро, за да се докопат 
до Германия – лесно се намира 
кой да вземе парите. Трафи-
кът на хора открай време е 
доходен бизнес. В модерните 
държави той се осъществява 
под надзора на службите, от 
същите мутри, които пре-
карват и разпространяват 
нелегално оръжие и наркоти-
ци. Ако напоследък станаха 
твърде много неконтролира-
ните преминавания, причина-
та е в това, че търсенето да-
леч надвиши предлагането и 
мащабите на далаверата над-
хвърлиха възможностите на 
контролираните канали – вся-
какви Динковци и Низамовци 
се включиха в лова на хора за 
своя сметка.

След като бъдат заловени 
и евентуално ограбени на гра-
ницата, мигрантите започ-
ват да носят легални дохо-

ди. На държавните служите-
ли, които ги надзирават като 
стадо добитък, за който взи-
мат директно пари „на глава” 
от Върховния комисариат на 
ООН. На служителите в не-
правителствените органи-
зации, които ги обгрижват 
като защитници на правата 
на животните. На търговци-
те около местата за наста-
няване, където оставят по-
следните си пари. И най-на-
края на работодателите, ако 
имат късмета да си намерят 
такива.

През ноември стана ясно, 
че България ще получи около 
100 млн. евро „безвъзмездна 
помощ за справяне с бежан-
ския проблем”. От нея около 
20 млн. ще отидат в затво-
рите за мигранти – в тях все-
ки един мигрант получава 67 
лева „джобни”. Останалите 
„1000 лева месечно за бежа-
нец”, които излизат от дър-
жавната каса, отиват за хра-
на, приюти, охранители, на-
блюдение – от които се об-
лажват различни бизнесмени 
и чиновници.

Голямото плюскане оба-
че е в инфраструктурата по 
границата с Турция. Освен 
80-те милиона евро, чакани 
от ЕС, държавата до края на 
това лято похарчи 140 мили-
она лева само за оградата. Пе-
чалбата отиде при Голямото 
прасе, известно като #Кой?. 

Вероятно в копанките на по-
малки прасенца също влиза по 
нещо – и местната власт не 
пропуска да се облажи, когато 
нещо се случва на нейна тери-
тория.

Това обяснява последния 
чалга-патриотарски концерт 
в Ямбол, който организато-
рите упорито наричаха „про-
тест срещу бежанците”. Зад 
протеста стои един от най-
богатите хора в града, дър-
жащ най-голямата чалгатека 
и неприкрито подкрепящ ДПС. 
Малкият град изглежда недос-
татъчен за всички мераклии 
да яхнат вълната на страх 
от бежанците – няколко дни 
преди това друг протест ор-
ганизираха други хора, отно-
во опитни играчи в местна-
та политика.

На въпроса „Кой печели?” 
от раздухването на „пробле-
ма с бежанците” трябва да 
отговорим „Все същите”. Съ-
щите хора, които държат ле-
галния и нелегалния бизнес в 
България, властта и парите, 
тоягата и моркова. Остана-
лите не печелят нищо от ис-
терията, освен може би илю-
зията, че са наравно с овчари-
те. Само че не са. На Гергьов-
ден едни точат ножове, а дру-
ги подлагат врат. Така е и с 
поредната „криза” – едни тру-
пат пари и власт, а други пла-
щат сметката. •

Наблюдател

БИЙТЕ, БРАТЯ, БОГ Е С НАС, ВРАЖА ПОРОДА…

Кой печели от бежанците
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„игрална зала за богаташите 
на света”, в което корупция-
та и бандитизмът облагоде-
телстват американските ма-
фиотски кланове и малцината 
кубинци, назначени за местен 
елит. Достатъчни са девет-
надесет души в планината, за 
да разпалят бунта по целия ос-
тров.

Колкото и парадоксално да 
звучи, окончателният удар 
върху диктатурата е нанесен 
от САЩ. В навечерието на но-
вата 1959 година между бор-
ците за национална незави-
симост, водени от Кастро, 
и държавната армия, команд-
вана от генерал Кантийо, 
действа примирие. Кантийо 
получава инструкции от САЩ 
да арестува и осъди президен-
та, за да бъде заместен с по-
лицеприятна фигура. Батиста 
обаче го изпреварва и духва 
от Куба. Държавната власт 
се разпада, Кантийо е аресту-
ван от собствените си подчи-
нени. Кастро и неговите бой-
ци са посрещнати като осво-
бодители. През февруари Кас-
тро вече е президент и през 
април обикаля Северна и Южна 
Америка (започва със САЩ и 
тогавашния вицепрезидент 
Ричард Никсън) с предложение 

за латиноамерикански „План 
Маршал”, финансиран от САЩ. 
Немалко тлъсти играчи в аме-
риканската политика обаче 
смятат, че губят много пари 
от кубинската независимост. 
Те не искат правителство-
то им да се пазари с новата 
власт, а просто да я премах-
не, за да си върнат имотите 
и доходния бизнес. САЩ насоч-
ват срещу режима на Кастро 
оръжия от всякакъв вид – от 
икономическо ембарго, през 
терористични актове, до от-
крит опит за разпалване на 
гражданска война чрез нахлу-
ването в Залива на свинете. 
Едва след откритото нападе-
ние през декември 1962 г. Кас-
тро се „покръства” като марк-
сист-ленинист. Старата Ко-
мунистическа партия, дото-
гава без влияние в политика-
та, се закрива, за да бъде учре-
дена нова, вече с лидер Фидел 
Кастро. В замяна на това от-
крито присъединяване към съ-
ветската идеологическа схе-
ма, малкият остров, ограден 
отвсякъде от марионетни ре-
жими на САЩ, получава воен-
на и икономическа помощ... и 
атомно оръжие.

През 1962 г. Хрушчов на-
режда на Кастро да приеме 
разполагането на атомни 
бойни глави в Куба. След като 

САЩ се възпротивяват, едва 
не се стига до ядрена война. 
Кастро безцеремонно е оста-
вен извън преговорите. В края 
на октомври той призовава 
Хрушчов, в писмо от „един не-
уморен защитник на мира към 
друг”, да нанесе първия ядрен 
удар, в случай че САЩ нахлуят 
в Куба. През декември руснаци-
те изтеглят всички атомни 
оръжия от острова. Едва през 
2010 г. Кастро публично заявя-
ва, че „сега, като знам, какво-
то вече знам, мисля, че не би 
си заслужавало” да избухне яд-
рена война за запазването на 
новата власт в Куба.

През 60-те години на мина-
лия век за много хора по све-
та все още изглежда, че мал-
кият остров успешно устоя-
ва на най-могъщата държавна 
машина в историята. Следва-
щите години обаче доказват 
обречеността на начинание-
то. Кастро безуспешно при-
зовава света за борба срещу 
САЩ, докато икономиката на 
Куба става все по-слабо конку-
рентна. Сривът идва в начало-
то на 90-те, когато останки-
те от СССР спират икономи-
ческата помощ за острова – 
икономиката се свива с 40% 
за две години. Кубинските вла-
сти правят стъпки към капи-
талистическа икономика, ле-

гализират употребата на до-
лари, наблягат на международ-
ния туризъм, но не дочакват 
нов „План Маршал”. 

Кубинската икономика не 
може да предложи на капита-
ла нищо повече от онова, кое-
то останалите страни в ре-
гиона отдавна предлагат. Ос-
вен това във Флорида живеят 
милион имигранти от Куба, 
които имат непропорционал-
но голямо влияние върху избо-
ра на президент и са възпита-
ни в кръвна омраза към Каст-
ро.

„Левите” издания пеят ди-
тирамби за починалия и го 
сочат като пример за подра-
жание. Историята на Фидел 
обаче е история на провал. 
Провал не на личността (коя-
то е постигнала всичко „в ли-
чен план” – доживотна власт 
и всенароден плач на държав-
но погребение), нито на кубин-
ския народ (за когото изглеж-
да илюзията за независимост, 
поддържана от режима на Фи-
дел, е по-приемлива от илюзия-
та за ситост, поддържана под 
контрола на САЩ), а провал на 
идеята за национална незави-
симост и социална държава. 
Под управлението на Кастро 
„независима” Куба се люшка от 
един Голям брат към друг, до-
като жителите ґ стават все 

по-зависими от държавното 
благоволение. Кубинската ре-
волюция е част от световния 
процес на формиране на нацио-
нални държави в бившите ко-
лонии. Пореден опит да бъде 
създаден местен елит, който 
се представя като несменяем 
изразител на волята на всич-
ки жители на страната. Мно-
жеството такива опити след 
Втората световна война са 
удавени безславно в треса-
вището на глобалното нера-
венство, транснационални-
те корпорации и неспирните 
локални конфликти. Символи-
те на революцията от 1950-
те един по един тръгват след 
Фидел. Вероятно кубинския 
народ го чака същото блато, 
в което нагази българският, 
след като тукашния „револю-
ционен елит” се подложи в ус-
луга на САЩ.

На фона на своите по-близ-
ки и по-далечни съседи Куба 
днес е също толкова зависи-
ма и бедна, колкото и в края 
на 1950-те. Светът има нуж-
да от съвсем различна револю-
ция – за цялостно освобожде-
ние на всички жители на пла-
нетата. Тя обаче няма да дой-
де, докато ръцете са заети с 
разнасяне на брадати портре-
ти по площадите. •

Златко
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ДРУГАРСКА ЖАЛЕЙКА

Фидел – история за един провал
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Гъливер на 295 години
Корабният лекар Лемюъл Гъли-
вер е достатъчно простоват 
по волята на създателя си – 
в различните ситуации проя-
вява максимум неразбиране, 
за да провокира пространни 
обяснения от другите герои и 
да не остави и капка съмнение 
„какво е искал да каже”.

Самият автор Джонатан 
Суифт явно трудно е намирал 
разбиране – например в памф-
лета „Скромно предложение”: 
щом като уж не сме в състоя-
ние да се погрижим за гладува-
щите деца на ирландските си-
ромаси, ами да ги избавим от 
мъките им, като ги заколим за 
месо за продан, а от одраната 
кожа направим ръкавици!

Неразбрана според него ос-
танала и книгата Пътешест-
вия в някои отдалечени стра-
ни на света, съчинение в чети-
ри части от Лемюъл Гъливер, 
отначало хирург, а насетне 
и капитан на няколко кораба. 
Знаем я просто като „Пъте-
шествията на Гъливер”, чес-
то съкращавана и опростява-
на за детска аудитория, макар 
да е за хора зрели и способни 
да виждат живота такъв, ка-
къвто е.

Гъливер е единственото 
дете на Суифт, който към мо-
мента на появата му е вече 

популярен автор на памфлети, 
общественик и уважаван в Ир-
ландия и цяла Великобритания 
човек. Гъливер е роден в първи-
те два тома на „Пътешест-
вията” преди 295 години. До-
като пише романа, Джонатан 
Суифт, настоятел на кате-
дралата Св. Патрик в Дъблин, 
споделя с приятеля си, поета 
Александър Поуп: Мизантропи 
стават онези хора, които са 
смятали себеподобните за по-
добри, отколкото са в дейст-
вителност, и са останали из-
лъгани в тези си сметки... аз 
не мразя човечеството, защо-
то никога не съм хранил илю-
зии за него ... ти и други мои 
приятели сте свидетели, че 
недолюбвам света не заради 
възрастта си, от двайсет- до 
петдесет и осемгодишен чув-
ството ми към него е все едно 
и също.

Суифт не смята, че хората 
прогресират, нито че ще им 
помогне науката и техниката 
да станат нещо, което не би 
деградирало с лекота до от-
вратителна диващина.

В друго писмо към Поуп че-
тем: Винаги съм мразел всич-
ки нации, професии и всякак-
ви съобщества; цялата ми лю-
бов е обърната към отделни 
хора – може да мразя порода-

та законници, но мога да оби-
чам адвокат Еди-кой-си ... съ-
щото се отнася и за лекарите, 
а за собствения занаят няма 
да говоря, за войниците, англи-
чаните, шотландците, фран-
цузите и останалите. Преди 
всичко обаче презирам и нена-
виждам животното, именува-
но човек, макар от все сърце 
да обичам Джон, Питър, Томас 
и така нататък. Такива са мои-
те разбирания, които следвам 
много години, макар и да не ги 
изказвам, и ще ги следвам в съ-
щия дух, докато имам работа 
с хора.

По това Гъливер не прили-
ча на баща си. Не носи толко-
ва горчилка. Задачата му е да 
предизвика въпроси.

Когато чете за лилипутски-
те игри на политика, спорове-
те от коя страна да се чупи 

вареното яйце, човек би след-
вало да се запита не са ли тол-
кова нелепи „нормалните” чо-
вешки политики, религии, цели 
и стремежи? Не само в Англия 
от 18-ти век – нима дребна-
востта не ни залива и днес?

При великаните (страната 
им носи подчертано утопич-
ни черти) Гъливер разбира как-
во е буквално да те подмятат 
като играчка. Като описва 
славните постижения на чо-
вешката цивилизация, среща 
недоумението на великаните: 
леле, колко свирепи и кръвожад-
ни джудженца... какво ви липс-
ва, че сте толкова злобни? Все-
ки, който вместо един житен 
клас успее на същото място 
да отгледа два, оказва на чове-
чеството по-голяма добрина, 
отколкото всичките ви дър-
жавници взети заедно...

На свой ред Гъливер е учу-
ден, че всеки закон при вели-
каните не бива да съдържа по-
вече от двайсет и две думи, 
точно колкото са буквите във 
великанската азбука, а всички 
закони трябва да се побират в 
една неголяма книга, разбира-
ема за всекиго и с приемливо 
за всекиго съдържание.

Когато след инцидент с пи-
рати Гъливер е прибран от ле-
тящ в небето остров, завар-

ва там общество, поне този 
път съставено от хора с оби-
чайните размери, но иначе 
доста чудато: всички знатни 
жители на летящия остров са 
вманиачени по наука, обсебени 
от налудничави проекти, зара-
ди което са разсеяни, грозни и 
немарливи; единствено с прос-
толюдието и с жените е въз-
можно водене на нормален раз-
говор...

Накрая пътешествието в 
страната на разумните коне 
и гнусните диви човекоподоб-
ни силно разклаща вярата на 
героя в човечността.

От всички пороци Суифт не 
е могъл да прости единстве-
но самонадеяността, големе-
енето. Всичко друго се преглъ-
ща, освен самодоволната глу-
пост, която е горда от себе 
си и се превъзнася, а което не 
разбира, гледа да го смачка.

Суифт сам е написал епита-
фията за надгробния си камък 
още през 1740. Тя гласи:

Тук лежи в покой тялото на 
Джонатан Суифт, настоятел 
на катедралата, и суровото 
негодуване вече не къса сърце-
то му. Върви, пътнико, и подра-
жавай, ако можеш, на оногова, 
който мъжествено се бори за 
делото на свободата. •

Шаркан

ЖЪЛТО, ТА ЧАК ЧЕРВЕНО

Петричката врачка: ВИП-продукт на ДС, КГБ и ГРУ?
Всеки може да стане пророк, 

стига да има кой да му 
вярва! – Хераклит

Навремето Айнщайн форму-
лира следното красноречиво 
съждение: „Две неща на този 
свят са абсолютно безкрай-
ни: човешката глупост и 
Вселената. За второто не 
съм съвсем сигурен”. Тази ми-
съл на гениалния физик иде-
ално пасва на „казуса Ванга” 
и нейните фанатично-гръмо-
гласни глашатаи и поклонни-
ци. Митът за феноменална-
та врачка е уникален преди 
всичко с това, че се учреди, 
сиреч, създаде във времена-
та на свиреп тоталитарен, 
държавен атеизъм, когато 
деспотичната партком-дър-
жавна власт поголовно клей-
ми като углавно престъпле-
ние всички тъй наречени „не-
трудови доходи”, към които 
безусловно спадат и врачу-
ващите бизнес-мероприя-
тия на българската Касан-
дра. През 2010 година журна-
листката Светослава Тада-
ръкова стига до следния из-
вод: „Изчетох всички книги 
за нея. В тях се повтарят ле-
генди, които никой не е про-
верявал. Около Ванга е създа-
дена митология, в която поч-
ти нищо не е вярно. Ако се 
усъмниш в нещо и все пак го 
провериш, се оказва, че то 
не е така”. Многобройна и 
гръмогласна тълпа от върло 

ревностни вангофили успява 
обаче да превърне баснослов-
ната врачка в легенда. Осо-
бено ярко и куртоазно сред 
тях се откроява Татовата 
щерка, спиритоманката Лю-
дмила и нейната свита от 
интелектуализирани шушу-
миги и лапнишарани.

Според известния руски 
юрист и бивш главен следо-
вател в КГБ Николай Кита-
ев голословните твърдения 
за нея са свързани с хитро-
умното прилагане на психо-
логически механизъм за въз-
действие върху човешкото 
въображение, отдавна широ-
ко известен в науката като 
„когнитивна психология”. В 
едно доста обширно журна-
листическо изследване на 
руското издание „Комсомол-
ская правда” от 31.01.2016 г. 
се констатира, че Вангелия 
Гущерова – Ванга е психич-
но болен индивид с лабилни 
поведенчески признаци на 
симптоматично-акутна ши-
зофрения. С тези особено 
мрачни констатации се съ-
гласява и друг реномирано-
сведущ руснак – психиатъ-
рът и доктор на медицин-
ските науки професор Борис 
Положий. Според него тъй 
нареченият „феномен” е слу-
жил перфектно за целите на 
българските и съветските 
спецслужби като удобна ма-
рионетка. Политпрогнозите 
на тази умишлено митологи-
зирана врачка целесъобраз-

но са подготвени и щател-
но отредактирани от аген-
турчиците на ДС, КГБ и ГРУ 
(съветската, понастоящем 
вече руска, военна разведка). 
Тя е била диагностично пси-
хично болна, ала перфект-
но моделирана от спецове-
те на ДС и доусъвършенст-
вана от КГБ до култивира-
но-роботизиран киборг, про-
дукт на свръхсекретните 
психотронни експерименти. 
Ванга дейно е съдействала 
на тайните служби в НРБ и 
СССР в периода 1965-1990 г.

Известният руски жур-
налист Анатолий Строев, 
провел изнурителна двана-
десетчасова среща с пред-
вещателката от Рупите, 
твърди непоколебимо, че тя 
не е никакъв феномен, а без-
условно „една природно из-
вънредно хитра и неграмот-
на шарлатанка”, която по съ-
щество не познава, а криво-
ляво налучква. Интересното 
при нея е, че идентифицира 
фактите, но винаги със зад-
на дата. Строев неминуемо 
стига до извода, че: „всъщ-
ност някой друг: ДС, КГБ, ГРУ 
или други заинтересувани 
субекти диктуват нейните 
предсказания”. Самият той 
успял да се докопа до едно от 
нейните агентурни имена в 
ДС – „Струма”.

Академик Е. Б. Алексан-
дров – виден член на реноми-
раната още от царско време 
Руска академия на науките – 

характеризира по следния 
очевидно-прозаичен начин 
същността на феномена Гу-
щерова: „Ванга – това е от-
лично организиран държавен 
бизнес, благодарение на кой-
то изостаналият Петрички 
край се превръща в място за 
поклонничество на тълпата 
от цял свят”. Таксиджиите, 
келнерите в гостилниците 
и кафеджийниците, тоест, 
людете, които, благодаре-
ние на ясновидката, реали-
зират отлично заработени 
печалби – всички те с огро-
мно удоволствие събират 
за врачката предварител-
на информация откъде е до-
шъл човекът, защо, на какво 
се надява в живота си и как-
во очаква. След тези досто-
верни сведения Ванга се дър-
жи с клиентите така непо-
средствено, сякаш самата 
тя ги е сапикасвала и ужким 
директно разговаряла с тях. 
Помагат чрез досиетата 
на клиентите и спецслужби-
те, под прикритието на кои-
то функционира това, реал-
но обсебено от ДС, меркан-
тилно държавно начинание. 
Сънародниците на академи-
ка от Съветския съюз дори 
след разпадането му раз-
казват, че са могли да идат 
при нея само с предварител-
но разрешение на спецслуж-
бите, сиреч, на българската 
Държавна сигурност.

Досието на Ванга в ДС на-
броява над хиляда страници 

и в един момент изчезва яко 
дим, барабар с ведомости-
те, които педантично от-
читат, че прочутата врач-
ка е получавала от въпрос-
ната спецслужба всеки ме-
сец по триста лева заплата 
в продължение на 33 години. 
Подобни зейпазари и фено-
менални марионетки на КГБ 
и ГРУ са и съветските ме-
гаекстрасенси и ясновидци: 
кандидатът на медицински-
те науки, баш психотерапе-
втът Анатолий Кашпиров-
ски и генерал-полковникът 
от КГБ, екстравагантна гру-
зинка Евгения Давиташви-
ли – Джуна, почетен акаде-
мик на 129 световни акаде-
мии?! Кагебисткият цербер 
Юрий Андропов отчита, че в 
съответното чекистко ве-
домство редовно са се про-
веждали спецкурсове по яс-
новидство, астрология, мис-
тификация, чародейство, хи-
романтия и още какви ли не 
мистериозни тинтири-мин-
тири… 

Как мигновено паряса 
маркс-ленинския, диалекти-
чески материализъм и кол-
ко ачик самоотвержено, кес-
терме нагази в ужким тъй 
непроходимите, мистично-
метафизични дебри на ок-
ултните селения?! Ако да бе 
Ванга реален феномен, аб-
сурдна е вероятността да 
остане извън полезрението 
и контрола на ДС, КГБ и ГРУ 
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500 години „Остров Утопия“
Преди 500 години в конти-
нентална Европа вижда бял 
свят написаното на средно-
вековен латински съчинение 
Libellus vere aureus, nec minus 
salutaris quam festivus, de 
optimo rei publicae statu deque 
nova insula Utopia (Златна кни-
жица, колкото полезна, толко-
ва и забавна, относно най-до-
брата уредба на държавата на 
новия остров Утопия).

Издател е Еразъм Ротер-
дамски, авторът е Томас Мор.

Започната е през май 
1515 г., докато Мор е посла-
ник на своя крал във Фландрия. 
В Лондон книгата му излиза 
чак през 1551 г., шестнайсет 
години след екзекуцията му. 
Повечето грамотни англича-
ни четат тази творба дос-
та по-късно от французите и 
италианците, които превеж-
дат „Утопия” на съответни-
те родни езици. Самата ду-
мата става нарицателна не 
само като термин, но и като 
название на цял литературен 
жанр.

Утопия означава „място, 
което го няма”. В разбирани-
ята ни се е наложило разши-
реното тълкуване „нещо не-
възможно, неосъществимо”, 
което е грешно – латинска-
та дума не предполага „невъз-

можност”, а просто, че В МО-
МЕНТА „нещото” го „няма”, но 
нищо не гарантира, че не би 
се появило. Ако се огледаме, 
ще забележим маса обекти, 
предмети и явления, някои от 
които съвсем доскоро са били 
„утопия” – не са съществува-
ли мобилните телефони на-
пример, с които направо се 
сраснахме. Малцина дори са 
мислели, че някога ще същест-
вуват или поне „не в моя жи-
вот” (така в навечерието на 
първия изкуствен спътник в 
масовата американска преса 
се говори за космически поле-
ти „вероятно през следващия 
век”).

Другият погрешен смислов 
нюанс, не толкова за оригина-
ла, колкото за „подобията”, се 
състои в приравняването на 
„утопично” с „идеално”, „съвър-
шено”. Нищо не може да е иде-
ално, защото съвършенство-
то означава, че към него нищо 
не може бъде добавено, не под-
лежи на усъвършенстване, на 
подобряване. Тоест „идеално-
то” е практически мъртво. 
Дори Томас Мор да е претен-
дирал, че е измислил „идеално 
общество”, ние, анархисти-
те, не си отваряме устата 
за толкоз грамадна лъжица. Не 
се борим и не пропагандираме 

за мъртвото и съвършеното, 
а само за това, което прите-
жава здрав имунитет срещу 
несправедливостта и погаз-
ването на личната свобода. 
Нека за „съвършенство” при-
казват крайните поклонници 
на държавността – тяхното 
е точно „утопия” в смисъл на 
„невъзможно”, защото пробва-
ха какви ли не чудовища, ала 
нито едно от тях не се оказа 
„благо за народа”, обратно на 
рекламите им. Самият живот 
ги опроверга.

„Утопия” на Мор е забеле-
жителна с това, че провокира 
умовете да ґ възразяват, но и 
да се опитват да кроят пла-
нове за реализиране – тоест 
да не е вече утопия, а всеки-
дневие. Интересна е и с това, 
че на дело съдържа силен за-
ряд от своята противополож-
ност – антиутопията. Мал-
цина съвременници биха се съ-
гласили да живеят в проекти-
рания от лорд-канцлера свят, 
което е белег тъкмо на анти-
утопията.

По произход Томас Мор не 
е бил от групата „благородни” 
паразити, наложили на прос-
толюдието да ги храни и да 
им благодари за това, че ги 
храни. Роден е в средите на 
младата буржоазия – прослой-

ката „служители на краля” – 
през 1478 г. Баща му, „сър” по 
заслуги, бил лондонски съдия, 
прочут с честността си, как-
вото и да е значело това в 
онези времена – вероятно че е 
окачвал на бесило хората, без 
да му мигне окото, строго по 
буквата на бездушния закон. 
При все описанията на Томас 
като „младеж ведър, остроу-
мен, пъргав и любознателен”, 
той отрано е попил от отро-
вата на религиозния фанати-
зъм, дълго се чудел дали да не 
стане калугер – и верността 
към догмите накрая му изяла 
главата (но и му спечелила ка-
нонизиране като светия на Ка-
толическата църква). Много 
солидно образован, към прос-
толюдието Томас Мор изпит-
вал чувство на пренебреже-
ние с оттенък на съчувствие 
отвисоко. Тоест типажът на 
Мор е жив и днес – интелекту-
алци на високи държавни или 
корпоративни постове, кои-
то смятат плебса за мил, но 
тъп, нуждаещ се от „закрила” 
и „водачество”. Подобни „пас-
тири” ламтят да ощастли-
вят „обикновения човечец”, но 
без да го питат какво разби-
ра под щастие, защото как-
во може да разбира от такива 
неща един неук матрял!

Проблемът на съвременни-
те представители на този 
типаж е, че не могат да се 
сравнят и с малкия пръст на 
оригинала, и то по много ли-
нии.

В периода 1529–1532 той е 
лорд-канцлер, пръв след краля 
фактор. В семеен кръг Мор е 
приемал някои напредничави 
идеи, например образование 
за жените (по-специално дъ-
щерите си), но като държав-
ник е предпочел „да не се зани-
мава с утопии”, а си е изпълня-
вал задълженията на професи-
онален потисник. Кажи речи 
нищо от утопичните си идеи 
не е понечил да реализира, при 
все властта, с която е разпо-
лагал, при все добрите си от-
ношения с крал Хенри VIII – чак 
приятелски, докато не го уда-
рил на морал и не проявил ре-
лигиозен инат по въпроса за 
женските истории на госпо-
даря си. Предсказуемо веднага 
се озовал в тъмница за 16 ме-
сеца, а на 6 юли 1535 г. попад-
нал и в ръцете на палача. Имал 
мъжеството да се пошегува 
с майстора по обезглавяване, 
преди онзи да си свърши рабо-
тата.

Може да се каже, че е „умрял 
за убежденията си”.
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ЖЪЛТО, ТА ЧАК ЧЕРВЕНО

Петричката врачка: ВИП-продукт на ДС, КГБ и ГРУ?
и то в НРБ, където на всеки 
пет-шест души поне един е 
снасял на спецслужбите. Пе-
тричката врачка задължи-
телно е била поне нещатна 
сътрудничка на въпросните 
страховити конфиденциал-
ни структури. До главата 
на врачката постоянно се 
кипрел телефон, по който, 
преди да влезе някой от след-
ващите пишман пациенти, 
съответният сведущ, спе-
цагентурен кадър свеждал 
кратко и ясно, в оперативен 
порядък информация на не-
зрящата Вангелия за теку-
щото дередже и евентуални-
те намерения на оператив-
но интересното лице. Освен 
това врачката чинно изпъл-
нявала поръчки и на КГБ, и на 
ГРУ, които, както впрочем и 
ДС, подробно я осведомява-
ли за житейския статус на 
конкретните посещаващи я 
субекти. Така тя уж свръхес-
тествено, артък чудодейно, 
наистина „познавала” почти 
стопроцентово преоблада-
ващата част от балъците, 
дошли при оракулката.

Къщата и дворът, къде-
то поминувала кьоравата 
баячка, са нацвъкани с без-
брой подслушвателни ус-
тройства. В НРБ, а сетне 
и в перестроечната държа-
вица РъБъ, таксата за сре-
щите с Ванга се прибира от 
общински чиновник, също 

таен агент на спецслужби-
те, а персоналната месечна 
заплата от ДС за нашумяла-
та ясновидка, както веднъж 
вече споменахме по горе в 
текста, е цифром и словом 
300 (триста) лева. Врачка-
та контактува не с някакви 
ангели, ангелици, демони или 
Духа Господен, а с роботи-
зираните дежурни от Пси-
хотронната матрица в ДС, 
КГБ и ГРУ. Чрез нея ДС без-
препятствено събира извън-
редно актуална и ценна ин-
формация за обществените 
настроения и нагласи, а и за 
възникването на евентуал-
ни, проблемни усложнения с 
оперативно енигматични-
те, размирно-метежни су-
бекти. Същевременно спе-
цслужбите системно я под-
хранват с разностранни све-
дения, които тя публично, 
мотамо ги произнася, едва 
ли не като свише дошли от 
устата на Господ Бог.

По-късно, през псевдоде-
мократичните времена, най-
усилено я ухажват какви ли 
не олигархични мутрократи 
и мутреси от най-долнопро-
бен криминален калибър. 

Чародейката официално 
е назначена за старши на-
учен сътрудник първа сте-
пен в Държавния научно-из-
следователски институт 
по сугестология с 220 лева 
месечна заплата. Лично То-
дор Живков се разпорежда 
всички пациентски посеще-

ния при Ванга да бъдат ин-
ституционализирани и пла-
тени: сто лева за български 
граждани и лица от Соцлаге-
ра и 50 долара за другите по-
сетители извън страните, 
членки на Варшавския дого-
вор. Като стахановски ге-
рой на соцтруда Ванга често 
опрасква по 150-200 души на 
ден и за целия период на вра-
чуване се среща с има-няма 
3 милиона пациенти! От фи-
нансова гледна точка Гуще-
рова струва повече от па-
ричния оборот в печеливша 
индустриална зона. Митът 
за пророчицата е генериран 
от Българската ДС по лич-
ното разпореждане на То-
дор Живков, с прякото съдей-
ствие на КГБ и ГРУ. За Бъл-
гарската държава е меко ка-
зано престижно да има про-
рочица, при която ахмашки 
се стичат тълпи туристи, 
знаменитости и политици 
от цял свят.

Фамозната врачка умира 
някак доста нескопосано на 
11.08.1996 г. от рак на гър-
дата в Софийската прави-
телствена болница. Гробът 
на Ванга е щателно бетони-
ран, а преди изливането на 
бетона над ковчега полагат 
извънредно яка метална ре-
шетка, за да се предотвра-
ти на всяка цена евентуал-
ното вампирясване на покой-
ната врачка. Да не би прижи-
ве да е имала вземане-дава-
не с вампири и други нечис-

ти сили?! Ех, освен със свръ-
хагентурните таласъми от 
ДС, КГБ и ГРУ, чиято кукла на 
конци е бил прочутият фе-
номен, с други нечисти сили 
Ванга си е нямала вземане-
даване! 

Един мой познайник, док-
тор на философските и ис-
торически науки и на кой 
знай още какви дрън-дрън 
ярини, ми обясни, че тъй 
като съм бил стопроцентов 
атеист, та затуй не ме е ог-
ряло нито едно предсказа-
ние на Петричката врачка. 
Ето защо в края на настоящ-
ия мазохистичен текст ще 
си позволя да цитирам не-
колцина от най-екзистенци-
алните пророчества на зна-
менития Петрички феноме-
нален кретеноид: 1. „Живот-
ните ще станат като рас-
тенията, людете няма да 
сеят, нито да жънат, а само 
ще отглеждат всичко. Жи-
вотните ще се плодят до-
сущ като растенията, а рас-
тенията като животните”. 
2. „През 1994 г., подир 9 го-
дини, ще настъпи краят на 
света. Земята ще се отвър-
не от Слънцето. Където е 
било горещо, ще има лед, жи-
вотните ще измрат. А след 
това времето ще тръгне на-
зад”. 3. „През 1995 г. висок чо-
век от чужбина ще се появи 
и той ще оправи България”. 
4. „През 1996 г. руса жена 
ще помогне на България”. 5. 
„През 2008 г. ще избухне кон-

фликт в Индия, последван от 
покушения срещу четирима 
важни правителствени ръ-
ководители. Това ще е една 
от причините за Третата 
световна война, която ще 
започне през 2010 г.” 6. „Све-
товната война ще свърши 
през 2014 г.” 7. „През 2016 г. 
САЩ ще се разпаднат като 
държава. Ядрена катастро-
фа ще унищожи хората, фа-
уната и флората. Европа ще 
остане почти безлюдна. Ще 
изчезнат растенията и жи-
вотинските видове. Евро-
па ще бъде завладяна от мю-
сюлманите и Рим ще стане 
столица на новия халифат.”...

В края на тези гениал-
ни предзнаменования на Пе-
тричката врачка какво дру-
го ми остава освен надве-
натри смирено да изтъкна 
следните тривиални съжде-
ния: през 1923 г. болшевиш-
кият вожд Ленин велеглас-
но оповестява, че за болше-
виките от всички изкуства 
най-важни са киното и цир-
кът! Правешкият тарика-
тлъшки гьонсуратин и ши-
зофренизираната му, мозъч-
но изкилена щерка Людмила 
имат несъмнено, ако ли не 
неоценим, то значим твор-
чески принос във въпросния 
Ленинов постулат, вмъквай-
ки в Лениновата теза, наред 
с киното и цирка, и врачу-
ването като реципрочна на 
тях дейност. •

Марин Караиванов – МАКАР
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500 години „Остров Утопия“
Днешните претенденти 

за „томасморовци” боравят с 
убежденията като със стока.

Как си е представял 
„идеалното общество” 
човек като Мор?

В първата част на „Златната 
книжица за новия остров Уто-
пия” авторът с жар критику-
ва тогавашните порядки (кои-
то, напомням, не си е дал тру-
да като държавник да проме-
ни): жестокото законодател-
ство срещу работниците в 
манифактурите, политиката 
за разоряване на селячество-
то (именно нему принадлежи 
фразата „Овцете изядоха хо-
рата” – заради пасища, за да 
има вълна за тъкане, с която 
кралството да търгува, се-
ляните са лишавани от земи-
те си), кралския деспотизъм 
(на предишния Хенри Тюдор, 
Седми от династията) и вой-
нолюбието (май само в това 
отношение Мор е съхранил 
вярност към идеалите си, за-
лагайки повече на дипломаци-
ята, докато е канцлер). Остро 
нападал разврата на духовен-
ството – но без да подлага на 
съмнение самата религия.

Обяснимо – с не по-малко 
жар Мор нападал с памфлети 
реформатора Мартин Лутер.

Втората част е фантас-
тично пътешествие на ос-
тров, където „лирическият 
герой” научава от местните 
как живеят.

Според Мор утопийците 
до един са хуманисти. Това не 
им пречи обаче да имат „мъ-
дър владетел” и да ползват 
робски труд за най-тежките 
дейности. Иначе трудът е за-
дължителен за всеки утопиец: 
младежите се редуват на сел-
скостопански бригади, сама-
та аграрна сфера е основана 
върху задруги (кооперации). В 
градовете на остров Утопия 
обаче господства семейно-
занаятчийският принцип. Ра-
ботата е предимно ръчна, но 
само по 6 часа на ден – „и не 
е изтощителна” (очевидно, из-
ключвайки бачкането на роби-
те). Технически прогрес Уто-
пия не демонстрира, поне Мор 
е пренебрегнал този момент. 
Утопийците не се занима-
ват с търговия, освен с външ-
на, помежду си те си даряват 
плодовете на своя труд, за-
това нямат и пари. Външна-
та търговия е изключителен 
ДЪРЖАВЕН МОНОПОЛ. Всеки 
жител на острова (включи-

телно робите) получава спо-
ред потребностите, което 
е улеснено от аскетичния им 
манталитет, доброволно из-
бран като начин на живот (на-
дали и робите са го избрали, 
но да не придиряме).

При все че начело на обще-
ството стои крал (доживот-
но, сменяем само при подозре-
ние, че се стреми към тира-
ния), фактически цари демо-
крация – всички длъжности 
са изборни и може да се зае-
мат от всекиго (както мъже, 
така и жени, утопийците не 
съобразяват притежаването 
на права и носенето на задъл-
жение с половата принадлеж-

ност), но предимство полу-
чава все пак интелигенцията 
(някои са по-равни). Образова-
нието е всеобщо и – изнена-
да! – отделено от религията, 
изградено като съчетание на 
теорията с производствена-
та практика.

С религиите Мор е решил 
нещата пак демократично – 
всеки изповядва каквото си 
иска,... но без атеизъм. Без-
божниците ги наказват с ли-
шаване от гражданство. Ху-
манизъм.

Утопийците се гнусят от 
войните, „деяние воистину 
зверско”. При все това, за да 
не се окажат беззащитни в 
случай на чуждо нападение, те 
постоянно провеждат упраж-
нения във военните науки – 
теоретично и практично. И 
все пак гледат да използват 
НАЕМНИЦИ.

За единствено справедли-
ва причина за война утопий-
ците признават случаи, в кои-
то някой народ владее някак-
ва територия, но не я използ-
ва пълноценно, а и отказва на 
други да ползват благата ґ. 
Елегантен начин за оправда-
ване на колониализма...

В интерес на истината, в 
изложението присъстват ня-
колко наистина сериозни про-

блясъка: авторът заявява, че 
държавата е заговор на бога-
тите срещу всички членове на 
обществото.

Оставала е съвсем малка 
стъпчица, която се е оказала 
непосилна за мирогледа му.

Мор правилно е напипал, че 
основната причина за всички 
пороци и бедствия е частна-
та собственост и обуслове-
ните от нея противоречия 
на интереси между личност 
и общество, богатство и 
бедност, разкош и нищета ... 
частната собственост и па-
рите пораждат престъпле-
ния, които не се възпират от 
никакви закони и наказания.

Решението на проблема с 
частната собственост спо-
ред Мор е ОДЪРЖАВЯВАНЕ.

Така, при все проблясъците 
си, „Утопия” се оказа вдъхнови-
тел главно на тоталитариз-
ма – и фактически, обратно 
на названието си, като твор-
ба представлява първата АН-
ТИУТОПИЯ.

Син на своята епоха, Томас 
Мор, уви, не успява да я надрас-
не.

Бъдещите истински УТО-
ПИЧНИ поколения да се сми-
лят над паметта му.

Амин. •
Шаркан
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Прякото действие
Прякото действие е една от 
най-актуалните форми на кла-
совата борба. Тя е формулира-
на от френския анархосинди-
калист Пиер Бенар по начин, 
който отстранява редица не-
доразумения относно употре-
бата на насилие от страна на 
работниците срещу „своите” 
експлоататори. Той започва 
своето изложение с две опре-
деления:

1. Според енциклопедичния 
речник „Ларус”: употреба на 
сила за защита на правата и 
интересите на пролетари-
ата, препоръчвана от френ-
ските революционни анархо-
синдикалисти в противовес 
на конституционното дейст-
вие, подкрепяно от държава-
та.

2. Според нас: прякото 
действие – индивидуално или 
колективно – е едно от мно-
гото и многообразни сред-
ства за борба на индивида или 
на групата срещу социалния 
враг. Прякото действие обик-
новено се използва от органи-
зираните работници или от 
напреднали в съзнателност-
та си индивиди, за разлика от 
парламентарните или инди-
ректни действия, подпомага-
ни или не от държавата. Пар-
ламентарното действие се 
извършва непряко и изключи-
телно в правна сфера от по-
литическите партии и тех-

ните изборни представите-
ли.

Прякото действие може 
да бъде законно или незакон-
но. Тези, които го използват, 
не трябва да се съобразяват 
със санкциите в последния 
случай. Това преди всичко и на 
всички терени е средство да 
се противопостави работна-
та сила срещу силата на ра-
ботодателите. Законността 
не може да бъде препятствие 
при разрешаването на социал-
ни конфликти. Единствено си-
лата решава изхода.

Прякото действие не е не-
пременно насилие, но не го из-
ключва. То не е задължително 
нападателно, а може да се ока-
же отбранително или преван-
тивно, изпреварващо ходове 
на работодателя от рода на 
частичен или тотален лока-
ут.

Необходими са няколко при-
мера за повече яснота.

1. Работникът, който об-
съжда с работодателя свои-
те права и интереси, за да 
запази досегашни завоевания 
или да постигне нови си ис-
кания, извършва пряко дейст-
вие. Той се изправя сам срещу 
„своя” експлоататор, без да 
прибягва до странична помощ 
в социалния конфликт.

Независимо от това дали 
началникът ще отстъпи по-
ради моментно безсилие или 
от тънки сметки – нещо чес-

то срещано, – или ще се съ-
противлява, защото се чув-
ства достатъчно силен, за да 
се противопостави на колек-
тивната сила, която преце-
нява, че стои зад работника, 
всеки, който води борбата по 
този начин, извършва пряко 
действие.

Независимо от това дали 
спорът ще остане учтив, или 
ще се изроди в размяна на юм-
ручни аргументи, във всички 
случаи, актът на работника 
е проява на пряко действие. 
Това е класов спор.

В този спор работникът 
не трябва да забравя за своя 
класов дълг. Никога не трябва 
да отстъпва от тоя терен 
пред врага. На никаква цена 
не трябва да продава своя-
та съвест и професионално 
достойнство, въпреки бед-
ственото си положение, и да 
приема подкуп под формата 
на лични облаги: надзирател-
ски пост, по-висока заплата 
от тази на другарите и пр. 
Това е акт на предателство 
спрямо братята по мизерия и 
труд. Ако не се чувства спо-
собен да издържи на мазните 
предложения на шефа, е по-до-
бре да си мълчи, отколкото да 
се превърне в инструмент – 
дори и несъзнателен – в по-
робването на другарите.

Работникът, който се е 
наел с отстояването на свои-
те права и тези на неговите 

другари, трябва да има дъл-
боко съзнание за своя класов 
дълг. Ако не го знае, трябва да 
го научи, преди да действа.

2. Синдикатът може, раз-
бира се, да използва колектив-
но същото средство за борба. 
Той трябва да се държи по съ-
щия начин, както работника, 
които действа самостоятел-
но. Той не трябва да обещава 
нищо, което засилва властта 
на работодателя за сметка 
на работниците. Синдикат, 
който приема, че неговите 
членове, контролирани или не 
от него, могат да влизат в 
органите на управлението на 
предприятието, повече не ще 
може да практикува прякото 
действие, защото интереси-
те на капиталистите и ра-
ботниците, макар и неравни, 
ще се слеят.

Колективният класов спор 
не трябва да води до компро-
миси или да бъде напускан. Той 
може да приеме всички харак-
теристики на индивидуален 
спор. Докато индивидуалният 
акт, който често се провеж-
да в среда, враждебна на кла-
совата съзнателност, обаче 
обикновено води до отстра-
няването или доброволното 
напускане на пострадалия, но 
безсилен работник, колектив-
ният спор в случай на неуспех 
почти винаги завършва със 
стачка, ако силите на работ-
ниците са добре подготвени, 

единни и организирани за оч-
акваните битки с работода-
теля, неговите лакеи и охра-
на…

Във всички случаи стачка-
та е сериозен акт. Това ефи-
касно оръжие трябва да се из-
ползва само предпазливо, съз-
нателно, след много внима-
телна преценка на ситуация-
та, избор на подходящия мо-
мент и позицията в конфли-
кта. Трябва да се обсъди въз-
можно най-точно какви ще 
бъдат резултатите, които 
трябва да се постигнат, ус-
ловията на борбата, която 
се води, и въздействието им 
в случай на успех или неуспех.

Когато решението за 
стачка е взето например, 
трябва да направим всичко 
възможно, за да бъде ефикасно 
спирането на работата, да се 
действа смело и методично, 
защото една успешна стач-
ка е фактор за повишаване на 
самочувствието, за пример и 
за привличане на нови члено-
ве на синдикалната организа-
ция. Обратно, една загуба на-
малява увереността и борбе-
ния дух на хората. Това често 
води до дезертьорство от 
профсъюзите, като неминуе-
мо притъпява ентусиазма и 
духа на солидарност.

3. Работникът, който по 
време на социален конфликт 
реши по съвест да предприе-
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Прякото действие
ме унищожаване или повреда 
на инструменти или оборуд-
ване, да извърши насилстве-
но действие срещу предста-
вител на враждебната класа 
или свои другари, несъзнава-
щи класовия си дълг, също из-
вършва пряко действие.

Такъв акт обаче трябва да 
се извършва само ако наисти-
на спомага за успеха на кон-
кретното начинание. Ако е 
необмислен, просто израз на 
гняв, той може да навреди – 
често драстично – на синди-
калната борба. Поемането 
на риска от един ирационален 
акт на насилие или саботаж 
е проява на слабост, необра-
зованост, неразбиране. Това 
от своя страна открива въз-
можност за противника да 
оправдае насилието от своя 
страна, дори ако е той го е 
провокирал, което се случва 
най-често.

4. Синдикатът може също 
да реши да употреби насилие 
срещу работодателя или да 
извърши актове на саботаж. 
Въпреки това, той не може 
да ги наложи на свои члено-
ве, които не приемат такива 
средства на борба или не же-
лаят да участват в актове 
на насилие.

В този случай единствено 
личната съвест решава дали 
да се изпълнят, или не призна-

тите за необходими насил-
ствени актове. Добре е само 
участниците и изпълнители-
те да бъдат наясно с плано-
вете и опитите те да бъдат 
изпълнени или спрени. Тайна-
та трябва да се пази, защо-
то тогава само тези, които 
са решили да действат в име-
то на общата кауза, могат 
да бъдат държани от съда за 
отговорни. Другите могат 
да съдят по резултатите, 
когато те са неблагоприят-
ни за общата работа. Както 
един колектив няма правото 
да се противопостави на не-
обходимите актове, хората 
не трябва да изпълняват ак-
ции, които са против търсе-
ния резултат. Това е въпрос 
на съвест и на обстоятел-
ства. Това, което е било лошо 
вчера, утре може да бъде до-
бро и обратно.

5. Човекът, който убива 
тиранин или жесток потис-
ник, независимо по какъв на-
чин, също извършва пряко 
действие, макар и да не ата-
кува самата система, която 
в този случай рядко бива за-
страшена. Той действа пряко 
против изключително опасен 
социален враг/паразит.

6. Една група може да бъде 
призована да действа при съ-
щите условия. В този случай 
участниците трябва да при-
емат този начин на водене 
на борба като акт на сабо-

таж, разрушаване или колек-
тивно насилие. Трябва да се 
вземат същите предпазни 
мерки и действието може да 
започне или да продължи само 
при условията, описани в т 4. 
Такъв акт или серия от акто-
ве могат са се окажат необ-
ходим, важен и дори решаващ 
фактор за успеха в револю-
ционен период.

Става ясно, че прякото 
действие може да има мно-
жество различни проявления, 
в зависимост от обстоя-
телствата и преследваните 
цели.

Предвид горните примери 
можем да кажем, че то има 
следните характеристики: 
индивидуален или групов кла-
сов спор, стачка с нейните 
многобройни аспекти, сабо-
тажи и насилствени дейст-
вия срещу патроната или не-
съзнателните работници, 
които му помагат в борбата 
срещу колегите, и накрая – 
атентат против определен 

потисник или група властни-
ци.

Както може да има спор 
без стачка, така може да има 
стачка без саботаж, ата-
ки срещу началника или лов 
на доносници. Всяка от тези 
прояви има характеристи-
ки на пряко действие. Доста-
тъчно е, че се упражнява ин-
дивидуално или колективно – 
класа срещу класа, – без да се 
търси чужда помощ в самия 
конфликт.

В революционния период 
прякото действие придоби-
ва задължително формата 
на обща въстаническа стач-
ка. Тя трябва да позволи на 
работническата класа да 
завземе средствата за про-
изводство, разпределение и 
снабдяване, за да се осигури 
продължаването на социал-
ния живот. Целта е частич-
ното или пълно прекратяване 
на борбата с войниците в ка-
зармите. В обратния случай 
прякото действие неизбеж-
но става насилствено, защо-
то се води срещу противник, 
който се защитава със сила.

То е първият революционен 
акт на един пролетариат, 
който цели да замени полити-
ческата власт със социална 
организация, която премахва 
частната собственост и я 
превръща в колективна.

То е противоположност 
на политическото въстание, 

което е средство на всички 
политически партии без из-
ключение с една-единствена 
цел и желание: да завземат 
властта и да я задържат.

Прякото действие е един-
ственото истинско социал-
но оръжие на пролетариата. 
Никой  и нищо друго не може 
да му позволи да се освободи 
от всяко иго, от всяка власт 
и от всяка диктатура, вклю-
чително и от най-абсурдна-
та – диктатурата „на проле-
тариата”.

В енциклопедията можем 
да намерим определенията 
на термините класов спор, 
стачка, локаут, саботаж, 
атентат, нападение или лов 
на доносници и лакеи.

В обобщение, ние правим 
много ясна разлика между 
буржоазната дефиниция на 
прякото действие и реалния 
смисъл, който то има за нас.

Докато нашите проти-
вници разбираемо искат да 
го представят като пореди-
ца произволни, жестоки, на-
силствени действия без при-
чина и мотиви, разрушение 
за удоволствие на извърши-
телите, ние твърдим, че пря-
кото действие e обмислено, 
подредено, методично, насил-
ствено, когато е необходи-
мо, и насочено към конкрет-
ни, благородни и високохуман-
ни цели. •

Пиер Бенар
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По силата на обективното 
развитие на РР (на научно-
техническите достижения и 
новите технологии), на много 
високата производителност 
на труда и в не далечна перс-
пектива на замяната му от 
роботите, произвежданите 
продукти и услуги в такава 
икономика ще бъдат в изоби-
лие и с нулева стойност. Така 
ще се създадат всички необхо-
дими и достатъчни предпос-
тавки за пълен отказ от па-
рите като механизъм за раз-
пределение на материалните 
блага. От тук до ликвидиране 
на държавността и капитали-
зма във всичките им възмож-
ни форми, т. е. до Социалната 
революция ще остане само 
една крачка. Обединеното Чо-
вечество ще може да премине 
към нова анархокомунистиче-
ска социал-икономическа сис-
тема от комуни-”екополиси” 
със съответната информа-
ционно-комуникационна ин-
фраструктура, характеризи-
раща се със синтеза на след-
ните фактори:
• Микроелектронно меди-

цинско и фармацевтич-
но производство с ред на-
правления като разшифро-

ване генетичния код на чо-
вечеството и развитие на 
техниката за клониране, 
позволяващи различни при-
ложения и новости, апара-
ти за инвалиди, заменящи 

слуха и зрението, светов-
на мрежа за бърза достав-
ка на органи за присаждане, 
автоматични преводачи 
от един език на друг, праве-
щи нещо обикновено общу-

ването с другите народи 
през езикови и етнически 
бариери, през континенти 
и океани, и още десетки 
и стотици неподозирани 
възможности.

• Икономика на знанието, на-
уката и изкуствата, позво-
ляваща реализация на инте-
лектуално-творческия по-
тенциал на човека и обеди-
няваща в единно цяло въз-
питанието и образование-
то, както и високопродук-
тивната иновационна дей-
ност.

• Икономика, включваща ин-
фраструктури, които оси-
гуряват социалния живот и 
защитата на населението.

• Още в края на ХХ век РР се 
насочи към компютърно 
моделиране на елементи 
на съзнанието, към стре-
мително развитие на ма-
тематизирането на пси-
хологията, социологията 
и историята. Компютър-
ните технологии, които 
са базисен елемент на РР, 
също се развиват с неве-
роятни скорости. Днешни-
те компютри смятат 250 
милиарда пъти по-бързо от 
своите прадядовци от пър-
вата генерация, поради кое-
то чрез една гигантска ин-
формационно-телекомуни-
кационна инфраструкту-
ра от локално до глобално 
ниво става възможен дос-
тъпът до актуална инфор-
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Светът през декември
Преди 430 години за първи 
път в Англия са докарани 
картофи.

Преди 185 години Чарлз 
Дарвин се качва на борда на 
кораба „Бигъл”. Извършеното 
околосветско пътешествие 
води до формулиране на ево-
люционната теория.

На 9 декември 1842 г. е 
роден Пьотр Алексеевич 
Кропоткин, революционер, 
идеолог на анархокомунизма, 
учен със заслуги към геологи-
ята, етнографията, вулка-
нологията и палеонтология-
та.

Преди 140 години в Пе-
тербург се е състояла пър-
вата работническа демон-
страция; в Османската им-
перия е приета първата кон-
ституция, която обаче не 
спира разложението на сул-
танския режим.

Преди 125 години е измис-
лена играта баскетбол.

Преди 105 години експе-
дицията на Амундсен дос-
тига Южния полюс.

Преди 95 години след пет-
годишна гражданска война 
Ирландия получава незави-
симост от Великобритания.

Преди 75 години Япония 
предприема нападение над 
Пърл Харбър.

Преди 70 години Франция 
започва война в Индокитай 
за запазване на колониално-
то си господство; в СССР е 
задействан първият в Евро-

па атомен реактор; започ-
ва възходът на Лас Вегас 
като световна столица на 
хазарта.

Преди 60 години започва 
гражданската война в Куба.

Преди 45 години съвет-
ският „Марс-3” излъчва сиг-
нал за първото успешно 
меко кацане на Червената 
планета, но радиовръзката 
прекъсва секунди след това.

Преди 35 години прави-
телството в Полша въвеж-
да военно положение, отме-
нено на 22 юли 1983 г., пред-
шествано и последвано от 
кървави сблъсъци на репре-
сивната машина с работни-
ци от профсъюза „Солидар-
ност”.

Преди 25 години е разпус-
ната съветската държавна 
сигурност КГБ, след което 
и самата империя СССР пре-
кратява съществуването 
си; в България влиза в сила 
нова конституция, сделка 
на „опозиционните” партии 
с пребоядисаната в „социа-
листи” партийна номенкла-
тура на БКП.

В последните дни на 
1999 г. президентът на Ру-
сия Борис Елцин изненадва-
що подава оставка и назна-
чава за изпълняващ длъж-
ността президент кадър от 
КГБ – Владимир Путин.

През изминалата 2016 г. 
КНДР съобщи за успешно из-
питание на водородна бом-

ба, а след това и за изведен 
в орбита собствен спът-
ник; бяха открити предска-
заните от Айнщайн грави-
тационни вълни; през проле-
тта отекнаха терористич-
ни актове в Брюксел, от-
говорност пое ИДИЛ; нови 
сблъсъци в Нагорни Кара-
бах, конфликтът между ар-
менци и азербайджанци там 
тлее от 1991 г.; бразилски-
ят президент Дилма Русеф 
беше отстранена от длъж-
ност; през лятото се със-
тоя референдумът за Бре-
кзит с резултат практиче-
ско равенство между вота 
„за”, „против” и „въздържал 
се”; опит за военен преврат 
в Турция, който засили едно-
личната власт на президен-
та Ердоган; беше проведе-
на най-скандалната в много 
отношения Олимпиада; през 
есента КНР изведе в орби-
та втората си космическа 
станция; на парламентарни-
те избори в Русия около 70% 
от избирателите бойкоти-
раха мероприятието; у нас 
след президентски избори и 
референдум се очерта поли-
тическа криза.

Краят на годината оста-
ва под знака на бунтове в ла-
гери за бежанци в България, 
Гърция, Франция.

Годината беше интерес-
на в научно отношение.

Наблюдаваната през юни 
свръхнова (избухнала звез-

да) се оказа двойно по-ярка 
от всички наблюдавани до-
сега; в центъра на отдале-
чена на 300 милиона свет-
линни години галактика бе 
доказано съществуване на 
черна дупка с маса 20 мили-
арда слънца. Астрономите 
също така пресметнаха, че 
Вселената се разширява с 
5-9% по-бързо, отколкото 
се предполагаше.

Завърши мисията на ки-
тайския луноход „Юйту”, 
предвиден да работи три 
месеца, но функционирал 
цели 30.

Около най-близката до 
Слънцето звезда, Проксима 
Центавър, през август бе 
открита потенциално оби-
таема планета, съизмерима 
със Земята.

В Китай започна работа 
най-големият в света ра-
диотелескоп със запълнена 
апертура.

Призната бе победата 
на компютърната програ-
ма „АлфаГо” над майстор на 
японската игра „го” (която, 
за разлика от шаха, се ус-
ложнява с всеки ход) в тур-
нир, проведен през октом-
ври 2015 г.

Като цяло, 2016 г. поста-
ви няколко нови предизвика-
телства пред света и за-
дълбочи старите.

До връхна точка достиг-
на бежанската истерия. За-
едно с нея избуя плашилото 

на „нова Студена война” меж-
ду Запада и Русия.

Както предсказвахме в 
„Свободна мисъл” в началото 
на това десетилетие, ЕС за-
тъва в системна криза.

Социологията демон-
стрира безсилие като на-
ука – не позна нито за Брек-
зит, нито за Доналд Тръмп, 
провали се и другаде, вклю-
чително у нас – дали защото 
социолозите се опитваха да 
предизвикват събития, вмес-
то да ги анализират и пред-
сказват, дали понеже све-
тът навлиза в епоха на по-
вишена хаотичност, което 
е потенциал за революционна 
ситуация в световен мащаб.

Сериозен фактор за соци-
алната е продължаващата 
роботронна революция. От-
ново се поставят на дневен 
ред идеи за безусловен ба-
зов доход и четиридневна 
работна седмица, които са 
неизбежни решения в усло-
вия на обезлюдяване на произ-
водството и услугите. Дали 
обаче те ще намалят рево-
люционната готовност на 
масите, както ги замислят 
управляващите класи, или 
народите ще съумеят да из-
влекат полезното както 
от ББД, така и от намале-
ното работно време, без да 
се задоволят с подхвърлени-
те трохи от господарските 
трапези, ще покаже близко-
то бъдеще. •

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за края на капитала и държавността
С Е  О К А З А Х А  П Р Е К А Л Е Н О  У Д Ъ Л Ж Е Н И

мация за околната социал-
икономическа и природна 
среда, обработването ґ в 
реално време с методите 
на приложната математи-
ка и решаването на най-
трудоемки задачи, свърза-
ни с управлението на все 
по-сложните и динамични 
процеси в променящия се 
свят. С други думи днес, 
както никога, пред чове-
чеството се откриват 
небивали възможности за 
реализация на анархоко-
мунистическите идеи и 
програми за обществено 
устройство.

ДЕФИНИЦИЯ НА АНАРХО
КОМУНИСТИЧЕСКОТО 
ОБЩЕСТВО

Анархокомунизмът е об-
ществена система, при коя-
то държавата е премахната 
и е заменена на локално ниво 
от комуната (общината), а 
на провинциално, национално, 
регионално, континентално 
и глобално – от федерацията 
(от доброволния и свободен 
съюз) на комуните.

Аналогично, собственост-
та е експроприирана, тру-

дът – освободен и класите 
като социални разряди – лик-
видирани и заменени от ко-
мунистическата икономика 
и социални отношения. Те се 
характеризират с общест-
вено планиране отдолу-наго-
ре на производството, раз-
витието и разпределението, 
съобразно изявените нужди 
на федерираните общности, 
приобщаването към които 
на индивидите е доброволно 
и отделянето – свободно.

Структура и 
функциониране 
на комуната и на 
федерацията

Решаващ и същевременно из-
пълнителен орган на комуна-
та е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на 
всички нейни членове.

Принципи на общежитието:

• премахване разделението 
на командващи и подчине-
ни, на потискащи и унизе-
ни, чрез замяна на държав-
ната, йерархическа, власт-
ническа вертикална орга-
низация на обществото 
с хоризонталната, феде-
ралистична организация 
на комуните, чиито общи 

събрания решават пряко 
своите локални проблеми, 
а общите – провинциални, 
регионални, континентал-
ни и планетарни – отдолу 
нагоре, на конференциите 
и конгресите със съотве-
тен обхват, чрез делегати 
с императивен мандат, с 
пряка и обратна връзка с 
въоръжените труженици 
и граждани, под чийто кон-
трол се вземат решения с 
консенсус или – по израбо-
тени правила и процеду-
ри – се разпределят зада-
чите и се привеждат в из-
пълнение.

• задължителните реше-
ния (без които животът в 
общността е невъзможен) 
се вземат с консенсус (с 
единодушие);

• останалите, второсте-
пенни решения – с обикно-
вено или квалифицирано 
мнозинство, като те не са 
задължителни за малцин-
ството, но то няма право 
да пречи на провеждането 
им. Същевременно, несъ-
гласните с взетите реше-
ния имат право да се отде-
лят и образуват своя кому-
на (съюз) или да се поста-
вят вън от всяко общежи-
тие.

Комунистическа икономи-
ка (цел, планиране, производ-
ство, разпределение и снаб-
дяване).

Комунистическата иконо-
мика (КИ) е система, в която 
всички вещи и услуги, произ-
ведени без използване на на-
емен труд, без стоково-па-
ричния обмен (с пари, клиринг 
и т. н.), тоест без вътреш-
ния и международния пазар 
на труда и стоките (който е 
един от базисните елементи 
на капитализма), са достъпни 
за всяка и за всеки чрез авто-
матизираната снабдително-
разпределителна мрежа.

При КИ фактор за ръста 
ґ е използването на всички 
ресурси, а повишението на 
ефективността става за 
сметка на научно-техноло-
гическото развитие, в това 
число и на технологията за 
управление на трудовите и 
материалните ресурси.

ОТ САМО СЕБЕ СИ СЕ ПОД-
РАЗБИРА, ЧЕ В ТАКОВА АНАР-
ХО-КОМУНИСТИЧЕСКО ОБ-
ЩЕСТВО И В НЕГОВАТА ИКО-
НОМИКА НАЕМНИЯТ И ПОД-
ЧИНЕН ТРУД Е ЛИКВИДИ-
РАН, А РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И 
СНАБДЯВАНЕТО СТАВАТ СЪО-
БРАЗНО КОМУНИСТИЧЕСКИЯ 
ПРИНЦИП: СПОРЕД ИНДИВИ-

ДУАЛНИТЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ 
НУЖДИ.

КИ е възможна само кога-
то икономическите единици 
и тяхната продукция са пре-
върнати в колективна соб-
ственост с безплатен, сво-
боден и доброволен труд, сре-
щу който всеки получава спо-
ред нуждите си или по равно, 
когато и докогато производ-
ствените възможности на 
обществото временно не 
позволяват прилагане на ко-
мунистическия принцип на 
разпределение; когато всич-
ки природни ресурси и тех-
ните продукти са общо дос-
тояние на всички жители на 
планетата и техните общ-
ности.

Основните предпоставки 
на КИ: ДА бъдат НАЛИЦЕ ре-
сурсите, необходими за съз-
даване на всякакви продукти 
и услуги, планирано изоби-
лие – резултат от автома-
тизирания и остатъците от 
човешкия труд, а практика-
та на нормиране и оценяване 
на ресурсите и резултатите 
от обработката им посред-
ством парите да бъде елими-
нирана от сферите на труда, 
потреблението и от живота 
на обществото изобщо. •

(следва)
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Руската революция 
П Р Е З  П О Г Л Е Д А  Н А  Е Д И Н  Б Ъ Л Г А Р С К И  А Н А Р Х И С Т
I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
„НОВОТО ОБЩЕСТВО”

Големият германски есте-
ствоизпитател и последова-
тел на Чарлс Дарвин – Ернст 
Хекел формулира един от 
своите закони по следния на-
чин: онтогенетичното раз-
витие на вида повтаря в кон-
центрирана форма неговата 
филогенетична еволюция, т. 
е. всеки отделен ембрион пре-
минава в един къс срок (колко-
то трае бременността) през 
всички стадии, за които на 
общата еволюция на видове-
те от амебата до човека са 
трябвали милиарди години.

Струва ни се, че една ана-
логична мисъл за руското об-
щество, родено от револю-
цията в 1917 г., няма да бъде 
лишена от основания: в ин-
дивидуалното развитие на 
„съветска” Русия и на руския 
държавен капитал се съдър-
жа в концентриран вид исто-
рическата еволюция на све-
товния капитализъм. 

Кои са главните параме-
три на държавнокапита-
листическото общество?

Концентриращият се и цен-
трализиращ се капитал по-

глъща дребните, средните и 
едрите капиталисти. С това 
той се въплъщава в един-
единствен тръст – държава-
та – и се конституира като 
държавен капитал. Полити-
ческият и юридически акт, 
с който капитализмът е до-
веден до този свой заключи-
телен етап, се нарича ЕТАТИ-
ЗАЦИЯ (одържавяване) или на-
ционализация, ако това ви ха-
ресва повече.

В тази последна разно-
видност на ЕДИННИЯ КАПИ-
ТАЛИСТИЧЕСКИ СВЯТ всич-
ко е доведено до последния 
предел, зад който капитали-
змът не подлежи на разви-
тие. Социаликономическите 
отношения на експлоатация 
на НАЕМНИЯ ТРУД, които са 
основната характеристика 
на едно капиталистическо 
общество, са всеобхватни. 
Класите са строго диферен-
цирани и са само две – КЛА-
САТА НА ДЪРЖАВНИЯ КАПИ-
ТАЛ, формирана от партий-
ната, административната 
и военно-полицейската бю-
рокрация, и КЛАСАТА НА ПРО-
ЛЕТАРИАТА от индустрията, 
услугите, лабораториите и 
селското стопанство. Пър-
вата, чрез своята държава, 
е колективен собственик на 

цялата „национална икономи-
ка”. С помощта на страха и 
принудата от глада и поли-
цията, тя е натикала втора-
та в т. нар. социалистически 
предприятия срещу надници 
или заплати.

Държавнокапиталистиче-
ската класа е паразитен кон-
суматор на лъвския дял от 
„националния” доход, създа-
ван от ограбения труд (от 
принадения продукт) на про-
летариата. От държавата 
са смъкнати всички смоки-
нови листа на парламентар-
ната демокрация. Хегелиан-
ският „абсолютен дух” се е 
въплътил в своята последна 
форма – военнополицейската 
диктатура на партията на 
държавния капитал, който си 
е нахлузил „комунистическа” 
маска. Нейните държавни ин-
ститути са сведени до най-
чистия им вид: тайна и явна 
полиция, армия, съд, шпиони, 
концентрационни лагери и 
затвори, необходими за съх-
ранение на социалното ста-
тукво, за репресиране и за 
смазване на единствения 
класов враг – пролетариат-
ът.

Похвалната „Ода на пала-
ча”, посветена му от Жозеф 
де Местър: 

Цялото величие, цялата 
мощ и всичкото подчинение 
на порядъка почиват върху Па-
лача. Той ужасява и обединява 
обществото. Отнемете на 
света този непостижим фак-
тор и в същия миг порядъкът 
ще отстъпи мястото си на 
хаоса, троновете ще се сри-
нат и обществото ще загине. 
Бог, който сътвори властта, 
е сътворил и Палача!

прилепва като ръкавица за 
тази система.  Де Местър е 
пропуснал  втория „стълб на 
порядъка” – шпионинът.

В това общество проце-
сът на обединение на власт-
ника и експлоататора в едно 
лице е завършен и съдейства 
за радикалното разсейване на 
илюзиите на пролетариата 
спрямо „социалистическо-
то” творчество на държава-
та. Тук всяка форма на класо-
вата борба на работниците, 
като се започне от най-не-
винната – демонстрацията 
или стачката, издигаща без-
обидни искания: намаляване 
на цените на колбасите или 
замяната на един господар/
секретар с друг, – по силата 
на тоталната социална дифе-
ренциация, се превръща в кър-
вава война между двете кла-
си. Тази война в исторически 

план, както е казал Антон Па-
некук, може да завърши само 
когато, като неин краен ре-
зултат, настъпи окончател-
ното и безвъзвратно разру-
шение на съвкупността от 
институти на насилието, об-
разуващи държавата, незави-
симо от това дали тя се на-
рича пролетарска, народна, 
или парламентарна! 

II. ГЕНЕЗИС НА „НОВАТА 
КЛАСА”

Генезисът и консолидацията 
на държавния капитализъм в 
обществата на изток от де-
сетия меридиан е известна 
от историята. Концентраци-
ята и централизацията на ка-
питала, в чиято основа стои 
конкуренцията между отдел-
ните капиталисти, изграж-
дат онази стълба от иконо-
мически стъпала, която за-
почва с манифактурата, ми-
нава през индивидуалните 
капиталистически предприя-
тия, след това през картели-
те, тръстовете и концерни-
те, за да ни отведе до ражда-
нето на единствения моно-
пол и неговия собственик – 
държавата. •

Георги Константинов
(следва)

ПРЕДИСТОРИЯ НА РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 1917 Г.

Русия през декември 1916 г.
Войната бушува вече 27 ме-
сеца. Зимата идва рано, по-
снежна и мразовита дори за 
свикналите със сурови зими 
руснаци.

Повече от година цар Ни-
колай II е пряк главнокоманд-
ващ, но чудото не се вижда – 
фронтовете са замръзнали в 
позиционна игра на изтоща-
ване. За лятната кампания, 
разтръбена в пресата като 
„Брусиловски пробив”, са съ-
брани всички сили, но заради 
проблеми в снабдяването ус-
пехът е частичен, Австро-
Унгария устоява, понесени 
са огромни загуби. Царският 
указ за мобилизиране на каза-
хи и други неправославни на-
родности от Средна Азия за 
тилова служба (не ги вземат 
войници заради лишаване-
то им от избирателни пра-
ва през 1907 г.) предизвиква 
бунтове.

Усилията на генерал Бру-
силов (от 1919 г. до пенсия 
през 1925 г. служи в Червена-
та армия) и стотиците хиля-
ди солдати са напразни. Въ-
преки антивоенните разми-
рици в Галац, Букурещ и Пло-
ещ, Румъния се включва във 
войната на страната на Ан-
танта. Италия изневерява 
на Централния съюз и също 
вече е съюзник на Русия, Ан-
глия и Франция.

Дали Германия няма да се 
огъне вече? Вестниците пи-

шат през май: голяма демон-
страция в Берлин иска от 
правителството да сключи 
примирие – вижда ли се кра-
ят на тази лудост, война-
та? Дали Британия, едва по-
тушила Великденското въс-
тание на ирландците, не е 
склонна на мирни преговори?

Уви, не. Антанта иска от 
Русия ново настъпление, точ-
но преди Нова година. В Лат-
вия върви подготовката му.

Отново проблеми с продо-
волствието – дали наисти-
на, дали слухове, разпростра-
нявани от немски шпиони – 
кой да каже? Уж тазгодиш-
ната реколта е добра, пък в 
Баку има размирици заради 
недостиг на храна през фев-
руари, тъкмо когато започна 
Вердюнската битка. Францу-
зите се хвалят, че ще я спе-
челят, но и тя като Брусило-
вският пробив затъва и вече 
дявол знае кой печели, кой 
губи.

Вестниците пишат за 
нови страховити машини, 
които мачкат наред хора, 
коне, каруци, укрепления от 
бодлива тел. За ята аеропла-
ни, за въздушни кораби. Ос-
лепелите от отровни газо-
ве инвалиди вече просят по 
улиците. Даже верните на 
царя казаци през пролетта 
отказват да „опазват реда”, 
бродят слухове и за нови от-
кази.

До момента Русия е пра-
тила в месомелачката 13 
милиона мъже. През есента 
броят на жертвите надми-
нава 2 милиона.

Големите градове са пре-
върнати в гигантски цен-
трове за разпределяне на 
войски и обучение на запас-
ни батальони. Призовани 
са „ратници втора катего-
рия” – селяни по над 30 годи-
ни, доста сърдити от моби-
лизацията. Мнозина за първи 
път попадат в голям град и 
са смаяни и подразнени от 
видяното. Говори се за голя-
мо пролетно настъпление 
през новата 1917 г. – това 
не буди възторг сред пушеч-
ното месо на запасняците. 
Обучението им е трагично – 
в картечните курсове двама 
старшини трябва да обучат 
900 картечари за 6 седми-
ци с две потрошени бракми 
система „Максим”. Връщат 
на фронта инвалиди от бол-
ниците с по три бойни рани, 
които по право трябва да бъ-
дат демобилизирани – това 
никак не повдига „бойния 
дух”. Напротив – запасняци-
те научават що за кошмар 
са окопите. През октомври 
хиляди войници от 181 полк 
се присъединяват към стач-
ката на Виборгските заводи 
в Петроград. При потушава-
нето на друга стачка солда-
тите откриват огън не по 

работниците, а срещу поли-
цията. Казаците едва успя-
ват да ги разпръснат, отно-
во без особено старание. Ан-
глийски дипломат пише: ру-
ският фронт е здрав, но ти-
лът явно е прогнил.

Стачките зачестяват. 
Цените скачат тройно от 
началото на войната. Вяр-
но, заплатите също са пови-
шени – четворно, но само за 
майсторите, квалифицира-
ните. Останалите най-чес-
то ги отчисляват от завода 
и ги пращат в окопите. Май-
стор не се става в училище, 
а с много зор, подмазване на 
началството и портене на 
събрата работник – всеки се 
спасява сам.

Слуховете обвиняват им-
ператрицата – нали е нем-
киня, помага на германците, 
мръсницата. Распутин на-
значава министри, без срам 
иска рушвети, придворните 
шушукат, че ще има двор-
цов преврат. Всички пар-
тии в думата са недоволни 
от царя, от сменящите се 
през месец министри и воен-
но ръководство. Да вземат 
накрая да сменят и царя, що 
ли?!

Защо все се говори, че ня-
мало храна, нямало хляб?! Се-
ляните не бързат да прода-
ват запасите си над задъл-
жителното за предаване на 
държавата по ниски цени. 

Правителството опитва да 
изземе житото насила и по 
селата пламват бунтове.

В края на декември 
1916 г. – гръм от ясно небе! 
Настъплението в Латвия е 
провалено! 17 пехотен полк 
на 2 Сибирски корпус отказ-
ва да тръгне в настъпление, 
подкрепят го и други части, 
вълнения в цели три армей-
ски корпуса. Командването 
овладява бунта с разстре-
ли – стотина „подстрека-
тели” и още няколкостотин, 
хванати наслука, са осъдени 
на каторга.

Добре поне, че убиха Рас-
путин. Или е лошо? Свят чо-
век ли беше, или демон раз-
вращаващ?

Царят, ако не се развлича 
със стрелба по котки, чете с 
досада доклади от велможи-
те си, които му пишат по-
раженски глупости, че Русия 
била на предела на изчерп-
ване на мобилизационните 
си ресурси, необходимо било 
постепенно привличане във 
войската на неруски подани-
ци на империята… Препоръч-
ват връщане от фронта на 
квалифицирани работници, в 
заводите не достига работ-
на ръка. Призовават на вели-
чеството да внуши на гене-
ралите „да вземат мерки да 
пестят повече живота на 
войника в боевете”. •

Николай Теллалов
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ФАКБ ПРЕЗ 1943-1947

Спомени за бурното време
Мога да разкажа най-общо 
малко история за това бу-
рно време. За политическо-
то положение в нашия заб-
равен донякъде македонски 
край около Петрич и днеш-
ния Сандански и за възхода 
на нашето легендарно дви-
жение.

През 1943-44 година аз 
бях 13-14-годишен. С всеки 
ден ставаше ясно, че краят 
на фашистка Германия на-
ближава и ще настъпи някак-
во политическо и народно 
„освобождение”. 

Мой пръв приятел и бра-
товчед, с година по-възрас-
тен, беше поетът Кръстьо 
Г. Хаджииванов. При нашето 
бягство той предпочете да 
остане, за да не навреди на 
брат си в лагера в Белене. 
През 1951 година го убиха на 
гръцката граница.

Още като деца с Кръстьо 
започнахме да се интересу-
ваме от новия ход на полити-
ческото търсене за утреш-
на България. Главно от анар-
хизма, комунизма и управле-
нието на земеделците. По 
това време знаехме и слуша-
хме с интерес за звездите 
на анархическото движение 
в нашите две околии, около 
които се вече групираха по-
възрастните ученици около 
нас и по-будните младежи 
по селата. В село Петрово 
учител беше легендарният 

Кръстьо Енчев, който раз-
вяваше байрака на анархи-
зма, заедно с десетки млади 
момчета от околните села и 
цяла Санданска околия. Неда-
леч от нас, във Враня, бай Ла-
зар, макар болен от туберку-
лоза, след 1944 година анар-
хизира цялото село, заедно 
с Катунци. По-насам, в село 
Хърсово, братът на д-р Л. 
Янкулов, Никола Янкулов, за-
едно с „Шерко”, чичо по майка 
на Благой и Кръстьо Ивано-
ви, бяха учители по анархи-
зъм на Славейко Иванов, Лю-
бчо Янкулов и Благой Иванов 
от с. Капатово, а по-после 
и на всички нас. След 9 сеп-
тември 1944 година няма-
ше села, където анархисти-
те да не бяха мнозинство, 
да не говорим за Петрово, 
Пеперица, Враня и Капатово, 
където всичко младо беше 
членове или симпатизанти 
на анархизма! Да не преуве-
личаваме обаче – повечето 
се биехме в гърдите и пара-
дирахме навсякъде за анархи-
зъм, без да познаваме ни най-
малко идеите. Разполагахме 
с много малко литература, 
главно брошурки, „Хляб и 
свобода” на Кропоткин, „Вза-
имопомощта” и по нещо от 
Малатеста, Елизе Реклю и 
други. На събранията четя-
хме главно от горната ли-
тература, но нищо особено 
за организирана борба.

През 1944-45 година в 
една стая-квартира в Пе-
трич живеехме трима: аз – 
четвърти клас, брат ми – 
седми и чичо ми – в осми 
клас. През деня стаята беше 
постоянно пълна с приятели 
и приятелки. Наричаха квар-
тирата ни „Клуба на анар-
хистите”, поради което ха-
зайката не ни даде кварти-
ра идещата година. Другата 
ни вина беше, че направихме 
двамата ґ сина от болшеви-
ки анархисти – след години 
големият брат прекара ня-
колко години на „курорт” в ла-
гера Белене.

В Петричката гимназия по 
това време дойде учителят 
по химия Димитър Попдими-
тров – опасен литератор, 
„дебатьор” и оратор анар-
хист (не знам какво се случи 
по-късно с него, през 1993 го-
дина не го видях на конгреса 
и не чух нищо за него нищо 
повече). Той просто парали-
зираше със своето сладко 
слово и сказки в градското 
читалище малкото болшеви-
ки, учители и ученици. Каква 
сила! Болшевишките кадри 
бяха много слаби, уповаваха 
се на директора Грозев, стар 
болшевик, но Митата прос-
то го смаза на дебатите. За-
почнаха да се крият както 
мишки, срам и позор!

През 1945 нашата органи-
зация беше гранитна скала – 

завидна сила в гимназията. 
От 1944 до 1947 година, из-
между 800 ученици и ученич-
ки, нашата организация на-
брояваше членове и симпа-
тизанти, без преувеличава-
не, до 120 другари и другар-
ки ученици главно от селата. 
Поне това беше числото, ко-
гато два класа завършиха в 
една година. Аз поех отго-
ворността да организирам 
събранията в града и в гим-
назията в Сандански, да бъда 
във връзка не с ФАКБ, а със 
студентите в София Любен 
Янкулов, Славейко Иванов, 
Благой Иванов, чичо ми Д. Ди-
митров и други. Сработвах 
се за връзките ни с Федера-
цията, главно чрез моя учи-
тел Димитър Попдимитров 
и Станчев, чиновник в бан-
ката. Организирахме в гим-
назията помощи за нашите 
другари в лагери и затвори с 
марки и други начини. Стан-
чев имаше грижата да оти-
дат където трябва. В с. Ка-
патово предавах помощите 
(вълна и други продукти) на 
моя чичо, студент в София, 
да ги предаде във Федера-
цията. По това време лично 
никога не съм бил в пряк кон-
такт с Федерацията. Нейде 
около 1944-45 година, пре-
ди смъртта на Михаил Гер-
джиков (моят брат, чичо ми 
и други от горните класове 
отидоха на погребението) 

стана въпрос, че той и някол-
ко другари, тогава активни 
във Федерацията и в списва-
нето на „Работническа ми-
съл” и организационния Бюле-
тин, работят върху създава-
нето на програма. Ако не се 
лъжа участваха Хаджията, 
Диньо Динев, Рачев и други 
приятели. Някак си това не 
ни заинтересува много. Как-
то и днес, така и тогава по-
степенно заглъхна и не се чу 
повече да се говори между 
възрастните другари за та-
кава. По същото време един 
другар от Федерацията дой-
де в нашето село като деле-
гат, за да се срещне специ-
ално с мой близък чичо Кирил 
Димитров (назначен преди 
9-ти с големи мъки като не-
благонадежден анархист за 
общински кмет). На тази сре-
ща присъстваха няколко по-
възрастни другари, но не си 
спомням повече за нея, какви 
решения са взети и за какво 
са говорели. Същият делегат 
беше в Организацията в Па-
риж през 1973. При разделе-
нието по-късно взе страна-
та на Хаджията в Съюза. 

Сърдечни другарски поз-
драви, пожелания и успех в 
организирането и създава-
нето на солидна съвременна 
революционна програма на 
ФАБ! •

Златко Златков, 
Нова Зеландия

НЕЩАТА С ИСТИНСКИТЕ ИМ ИМЕНА

Речник на подменени или манипулирани понятия
» » » продължава от миналия брой

Институции При анархия ос-
тават да съществуват само 
онези, които не си служат с 
принуда и насилие.

Институциите при дър-
жавността са организации, 
създадени за решаване на оп-
ределени задачи. Състоят се 
от хора и материална база за 
осъществяване на дейност-
та им. Въпреки човешкия си 
пълнеж, институциите на 
властта се държат, разсъж-
дават и действат нечовеш-
ки. Институциите са пример 
за бавнодействаща система 
на „изкуствен интелект” (сам 
по себе си не непременно без-
човечен, зависи от възложени-
те му задачи и вложени крите-
рии за добро и зло, които кри-
терии сам не може да проме-
ня, но тогава не би бил „инте-
лект”); тази система изпъл-
нява потиснически функции, 
поради което човечността е 
пречка да работи ефективно.

Идеализъм и материали-
зъм Идеализъм е схващане, че 
субективното е водещо пред 
обективното. Субективно е 
човешкото съзнание. Обек-
тивна е реалността, която 
съществува независимо от 
съзнанието.

Материализъм е приема-
нето, че обективното битие 

предхожда съзнанието и го оп-
ределя – обществените реал-
ности задават пределите на 
постижимото за осмисляне. 
Идеите, продукт на съзнание-
то, обаче са в състояние да 
придобият материална сила 
през действията на последо-
вателите си, което може да 
променя общественото би-
тие, като по този начин раз-
ширява възможностите на 
съзнанието, тоест субектив-
ното да влияе върху обектив-
ното, но не произволно.

Между идеализма и матери-
ализма виреят множество фи-
лософски, социални, политиче-
ски и икономически школи, как-
то и опити за кръстоска меж-
ду тези два фундамента.

Анархическата мисъл пред-
почита материалистичния 
подход.

Етатизмът (идеята за дър-
жавност) прибягва до идеа-
листични обяснения и самоо-
босновки, действайки мате-
риалистично когато му е из-
годно.

Опростеното до опростач-
ване схващане, че материа-
лизъм означава единствено 
мания за консуматорство и 
пренебрежение към „духовни-
те ценности” (в основата си 
обикновено религиозни или 
с корени в религията, без да 
признава на „духовното” ха-

рактер на потребностите на 
разума да твори, моделира не-
съществуващи в момента фе-
номени и получава удоволст-
вие от въображението), е иде-
ологема на идеализма, но и пак 
идеалистичен модел на пове-
дение, който пренебрегва при-
родните факти.

Нарочването на идеализма 
като порив на съзнанието към 
промяна на битието също е 
внушение на идеалистите, за-
интересовани от догматично 
запазване на съществуващи-
те схващания за света и ус-
тройството на обществото.

Императивен мандат В 
анархическото общество ще 
има институции на самоупра-
вление, органи за съгласуване 
на интересите, както и из-
пълнителни структури. При 
техническа трудност или не-
възможност за привличане на 
всички заинтересовани в об-
съждането на даден проблем, 
проект или задача, общество-
то ще излъчва свои предста-
вители в институциите, кои-
то ще разработват решения 
и планове, за да ги предста-
вят за гражданско одобрение 
или връщане за поправки или 
отхвърляне като негодни. Де-
легатите в тези институ-
ции ще получават императи-
вен мандат, който означава, 
че те изразяват не лично или 

партийно мнение, а това на 
избирателите си. Делегати 
с такъв мандат се намират 
под постоянно наблюдение на 
избирателите и могат да бъ-
дат лишени от пълномощия 
във всеки един момент, ако 
не се справят, злоупотребя-
ват или предприемат дейст-
вия, различни от възложените 
им. Носителят на императи-
вен мандат има пълномощия 
за строго определено време, 
строго определена от изби-
рателите позиция и за строго 
ограничен кръг решавани въ-
проси.

Както участниците в та-
кива институции, така и са-
мите институции са под им-
перативен мандат и само об-
щите събрания на граждани-
те (по смисъла от този реч-
ник) имат „власт”, докато ин-
ституциите са предназначе-
ни да спомагат за самоупра-
влението.

Капитализъм – държавен и 
частен Капитализъм означа-
ва частна собственост над 
средства за производство, 
ресурси и информация. Воде-
щият мотив за стопанска 
дейност е печалбата на ико-
номическия субект. В борба-
та за пазари на произвежда-
ни стоки и предлагани услуги, 
субектите се конкурират с 
всички средства. При капита-

лизма всичко без изключение е 
предмет на покупко-продаж-
ба, макар че не всеки субект 
притежава привилегията да 
произвежда и да търгува с 
каквото пожелае. Държавата 
(чиновническа маса и нейно-
то политическо ръководство) 
играе роля на гарант на соб-
ствеността, налага прави-
ла на пазара и в други сфери, 
раздава привилегии на субе-
ктите, оказва услуги на едри-
те субекти, които са факти-
чески акционерни собствени-
ци на държавния апарат и съ-
бира данъци от населението и 
стопанските играчи. Капита-
лизъм означава социално не-
равенство, несправедливост, 
репресии.

Държавният капитализъм 
запазва почти всички черти 
на частния, но субектът е 
само един – самата държава 
(контролирана от политиче-
ска партия, обикновено с ли-
дер с диктаторски пълномо-
щия, или от монарх), тя е гла-
вен или единствен собстве-
ник и работодател. Репресив-
ните органи са почти еднакво 
развити в двете форми на ка-
питализма.

Марксистките държавно-
капиталистически формации 
се самоопределят като „со-
циализъм”, което е лъжа. •

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

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

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

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

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

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

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

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

1. Александър Наков, Перник 20 лв
2. Христо Христов, Разград 25 лв
3. Борис Марков, Дупница 40 лв
4. Димитър Богданов 10 лв
5. Данаил Рангелов 60 лв
6. Петьо Зафиров 10 лв
7. Никола Тончев 40 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 01.12.1924 г. в София 

под редакцията на Хрис-
то Табаков започва да из-
лиза анархистическият 
вестник „Свободно дело”.

• На 02.12.1902 г. е роден 
анархистът Йордан Ан-
гелов Шопов, убит през 
1943 г. като ятак.

• На 04.12.1944 г. в София 
под редакцията на Георги 
Карамихайлов се подновя-
ва легалното издаване на 
вестник „Работническа 
мисъл” след десетгодиш-
на забрана. Скоро вестни-
кът е забранен отново.

• На 05.12.1908 г. в Разград 
под редакцията на Вър-
бан Килифарски започва да 
излиза вестник „Безвлас-
тие”.

• На 05.12.1924 г. при сраже-
ние с полицията в Злати-
ца загива анархистът Ми-
хаил Динчев Цицелков.

• На 07.12.1853 г. в Италия 
е роден теоретикът на 
анархизма Енрико Мала-
теста.

• На 09.12.1842 г. е роден 
Пьотр Алексеевич Кро-
поткин.

• На 11.12.1984 г. в София 
умира анархистът Тоне 
Василев, политически за-
творник по време на бол-
шевишкия режим.

• На 12.12.1995 г. в село Бал-
ван умира анархистът 
Христо Колев Йорданов – 
един от най-дългогодиш-
ните политически за-
творници и концлагерис-
ти при монархисткия и 
болшевишкия режим.

• На 13.12.1997 г. в село Чу-
ковец умира анархистът 
Георги Донев, концлаге-
рист от Белене.

• На 16.12.1848 г. са извър-
шени масови арести на 
анархисти в цялата стра-
на, след което над 600 
анархисти са въдворени в 
лагери.

• На 19.12.1862 г. в село Див-
дядово е роден Никола 
Стойнов, един от първи-
те български анархисти, 
учител, издател и редак-
тор. Участвал в основа-
ването на БЗНС.

• На 24.12.1895 г. умира ру-
ският писател и рево-
люционер Сергей Ми-
хайлович Кравчински – 
Степняк.

• На 30.12.1990 г. в Бургас 
умира анархистът Ганчо 
Бойчев

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 2017 СВОБОДНА  МИСЪЛ

РУСИЯ

Наближаващата катастрофа
Авторът на тази статия – гене-
рал-полковник  Леонид Ивашов – е 
доктор на историческите науки 
и президент на Руската академия 
за геополитически проблеми. Пуб-
ликувана от Аналитичния център 
KATEHON на 21 март 2016 г., тя не 
се нуждае от коментари.

В Русия ситуацията е по-слож-
на, отколкото в арабския свят. 
Революцията у нас е неизбеж-
на. Тя ще бъде отчаян опит Ру-
сия да намери своето бъдеще 
и курс на развитие, които да 
съхранят руския и останали-
те коренни народи като общо 
национално и социално обра-
зувание. При сегашния курс и 
режим Русия няма бъдеще. На-
пред е катастрофата – разкол 
и разпад на страната и слиза-
не на руския свят от истори-
ческата арена.

От обективните данни – 
дори от официалната статис-
тика – косите ни се изправят. 
От 143-милионното население 
на РФ русите са около сто ми-
лиона, сред които 23 милиона 
пияници, 6 милиона наркома-
ни, други 6 милиона болни от 
СПИН и още 4 милиона прости-
тутки. Ние имаме най-високия 
процент разпаднали се семей-
ства – на всеки 1000 брака 640 
се развеждат. Революционни-
те преобразувания са въпрос 
на живот и смърт. Дано само 

Бог помогне да се извършат по 
мирен начин. На фона на това, 
което става в Близкия Изток, 
има всички основания да се го-
вори за собствената ни дегра-
дация. Защото Мубарак, Ка-
дафи и останалите крадяха и 
трупаха богатства, но подоб-
но тотално разграбване като 
това, което се извършва в Ру-
сия, не е бивало в историята 
на ни една държава.

Два олигархически клана – 
приватизаторите на ресурси-
те и чиновниците – изсмукват 
всичко от народа и страната. 
Реалните доходи на население-
то през януари 2016 в сравне-
ние с януари миналата година 
са намалели с 47%. Петролът 
поскъпва и с него поскъпва бен-
зинът. Но и когато поевтиня-
ва, бензинът у нас продължа-
ва да поскъпва. Цените на про-
дуктите и другите стоки по-
стоянно растат. Върхушката 
властващи чиновници и приб-
лижени олигарси разбират пре-
красно, че няма да избегнат ре-
волюцията, затова бързат да 
изсмучат всичко и да свържат 
бизнеса си със задграничните 
структури. За да могат после 
да призоват НАТО на помощ, 
когато започне експроприаци-
ята на активите им.  

Днес Европа зависи в немал-
ка степен от либийския пе-
трол. Разправили се с Кадафи, 

сега те си сътрудничат с но-
вите властници, още повече, 
че и Англия, и Франция дълги 
години поддържаха либийска-
та опозиция. Сега те търсят с 
нейна помощ възможности да 
укрепят позициите си в Близ-
кия Изток. Русия няма свой 
близкоизточен геополитиче-
ски проект.

Ние сме крайно непоследо-
вателни – подписваме военни 
съглашения с Израел, въвежда-
ме санкции против Иран, драз-
ним ислямския свят. Изгуби-
хме Либия – Медведев обяви 
Кадафи за престъпник, защо-
то стрелял по своя народ. В съ-
щото време на Елцин, стрелял 
по своя народ и по парламента, 
се издигат паметници. Такива 
двойни стандарти показват 
цялата циничност на днешна-
та власт.

Сблъсъците в Русия са неиз-
бежни – при това те ще бъдат, 
за съжаление, много по-жесто-
ки, защото страната ни е мно-
гонационална. В Близкия Изток 
наричат своите президенти-
араби окупатори, но у нас има 
и други народи. Ако в арабския 
Изток антисемитизмът се 
цели зад пределите на собст-
вените им страни – срещу Из-
раел или САЩ, – то руският ан-
тисемитизъм е обърнат навъ-
тре. •

Леонид Ивашов
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