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

Всеки писка, че няма пари за 
нищо. Проблемът обаче не е в 
това, че ги няма, а в това, че все 
още ги има.

Консерви с изтекъл 
срок в българските 
университети

Кой пробутва вмирисан неолибе-
рализъм на днешната младеж?

Колко анархии има?

Ако някой започне да ви обясня-
ва, че имало много различни анар-
хизми, значи не говорите с анар-
хист, а с анархистващ тип.

Генетичният код 
на българския 
олигарх

Ясно се вижда и без електронен 
микроскоп.

По оруелски

Който владее настоящето, вла-
дее миналото, а който пише за 
миналото, често не си владее 
сфинктера и се изпуща.

ИДАТ ЛИ?

Криза ли е 
бежанската криза?
През първите десетина след-
военни години в Европа се пре-
селват на няколко масирани 
вълни около 15 милиона души 
от Турция и Северна Африка. 
Не настъпва нито „културен 
сблъсък”, нито „ислямизация”. 
Напротив – възходът на ико-
номиката позволява създава-
нето на щедри системи за со-
циално подпомагане. Инерция-
та на „трийсетте славни” го-
дини продължава до „рухване-
то на комунизма” – преднаме-
рен и двустранно договорен 
демонтаж на държавно-капи-
талистическата система на 
СССР и подчинените му стра-
ни с кодово име „Перестрой-
ка”, организирана от КГБ в кре-
пко и плодотворно класово съ-
трудничество със западните 
правителства. Всеки получава 
своето: Западът се обезопася-
ва от революция в Източна Ев-
ропа, която би помела и него, а 
партийната номенклатура на 
„социализЪма” успешно конвер-
тира привилегиите си в твър-
да валута. Тогава в Западна Ев-
ропа „нахлуват” емигранти от 
„соцблока”, немалък поток се ус-
тремява към САЩ, Канада и Ав-
стралия. Германските вестни-
ци в началото на 1990-те пи-
шат за „културния шок”, сто-
варил се както върху източни-
те, така и връз западните нем-
ци, когато вече ни граници, ни 
стени ги „пазят” едни от дру-

ги. Югославската върволица 
войни добавя и истински бежа-
нци. На сенчестия европейски 
пазар се появяват нови игра-
чи – руски, албански, сръбски и 
всякакви други мутри, призна-
то по-свирепи от местните 
бандюги. Качва се нивото на 
„битовата престъпност”, но 
в онзи момент европейските 
медии коментират какви ли 
не други кризи, само не и за „за-
плаха за европейската цивили-
зация”. За емигрантите също 
приказват много неща, но не ги 
наричат „нашественици” и „па-
разити”, при все че полицейски-
те статистики сочат точно 
това – нашествие на крими-
нална вълна, която не се огра-
ничава с кражби на коли и дала-
вери за източване на социални 
помощи, а променя трафика на 
хора, наркотици и оръжие, вли-
ва „свежа кръв” в корупционни-
те практики на Стария конти-
нент.

Днешната „миграционна 
криза” е различна, както по ко-
личество, така и качество. 
Идва основно от страни, кои-
то, подобно на прясно „демок-
ратизираните” кремълски са-
телити, повече или по-малко 
клонят към „светски” дикта-
торски режими. Намесата на 
Запада ги хвърля в съсипия и 
дори допринася за смазването 
на истински революционни оп-
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СПИРТ И ЕСЕНЦИЯ

Медии, цигани, 
капитализъм
Медиите у нас много се обиж-
дат, когато ги обвинят, че 
участват в баламосване на об-
ществото. Обиждат се бурно, 
защото е истина. Медиите са 
заети не да информират, а да 
поддържат клишета. За ими-
тация на „свобода на словото” 
допускат критични комента-
ри и критично настроени „гос-
ти”, но само ако критиките не 
достигат опасната дълбочи-
на.

Затова по телевизиите са 
масови изказванията, че „да, 
у нас капитализмът е лош, но 
ако го поправим, ще има човеш-
ко лице”, когато става дума 
за „бизнеса”. Заговори ли се за 
държавността, пределът на 
допустимото внушение е, че 

главният бъг в системата се 
дължи на обстоятелството 
„грешни хора вземат грешни 
решения”. Обикновено подобни 
„смели” речи се гарнират с па-
тетичното „заслужаваме си 
избраниците”. Намеква се, че 
трябвало само да изберем „пра-
вилни държавници” и всичко 
щяло да тръгне по мед и масло!

Сакън да не се случи някой 
гост в пряк ефир да изтърси, 
че самата система „капита-
лизъм – държава” е един грама-
ден бъг! Водещите тутакси 
подбутват размирника да се 
поправи – и обикновено така 
става.

Наскоро една национал-
на телевизия в сутрешния си 

» » » продължава на страница 3

ФРЕНСКА ПРОЛЕТ

Бунтовна пролет във Франция
Тази пролет сме свидетели 
на масови социални вълнения 
във Франция, които започна-
ха на 9 март и няма изгледи да 
затихнат скоро. Напротив, 
те ескалират с всеки изми-
нат ден, към всеобщите сту-
дентски бунтове се присъе-
диняват милиони работници, 
окупират транспортната 
инфраструктура и производ-
ството и правят паралела с 

бунтовния Май ’68 все по-ак-
туален.

В същото време големи-
те медии упорито отказват 
да отразяват събитията във 
Франция. Слабото отразява-
не предимно цели да дискреди-
тира работническите борби 
и студентските движения.

Повод за общественото 
надигане е трудовата ре-

„БУДНИ ПРЕЗ НОЩТА , СЪНУВАМЕ ДРУГ СВЯТ”
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Роботронната революция и краят на държавата
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РР и краят на социалната 
опора на държавата

Още преди повече от три-
десет години в предприя-
тието, в което работех – 
Roussel Uclaf (френският фи-
лиал на Hoechst), – се появи 
„електронното бюро” със съ-
общения на различните от-
дели в центъра по информа-
тика, които ние консулти-
рахме всяка сутрин чрез ек-
раните на терминалите си. 
По същия обратен електро-
нен път изпращахме своите 
„месажи” до колегите си или 
йерархията на Центъра. Така 
изчезнаха хартията, перо-
дръжките, моливите, гуми-
те, пишещите машини с ин-
дигото, табулаторите, пер-
фокартите, циклостилите 
и най-вече сутрешните по-
сещения на секретарките, 
които разнасяха по бюрата 
ни „продукцията на тия оръ-
дия на чиновническия труд”, 
които на свой ред трябваше 
да поемат пътя към музеи-
те. От тогава РР и бюроти-
ката в частност направиха 
гигантски крачки, които до-
ведоха до трансформации в 
средствата и методите на 
управление, които вещаят 
кобния час на бюрокрацията.

Бюротиката е на път да 
елиминира милиони чинов-
ници, които работеха с го-
реизброените инструмен-
ти. Още през 1992 г. свърза-
ните с компютрите принте-
ри в САЩ ежедневно бълваха 
по 600 милиона страници 
и 76 милиона писма, което 
задължаваше всеки чинов-
ник да архивира всеки божи 
ден по 45 страници. Само за 
предприятията (без учреж-
денията) произведените бу-
маги се равняваха на 1000 
милиарда листа годишно, с 
които може да се покрие пло-
щта на петте континента.

Днес само един оптически 
диск има вместимост 15 ми-
лиона страници. През съща-
та 1992 г. все още 90% от 
цялата информация е била 
върху хартия, 5% – върху ми-
крофилми и само последни-
те 5% са имали електронен 
носител. Оттогава до днес 
обаче американските пред-
приятия превръщат бюрата 
си с мълниеносна скорост в 
зали за електронен обмен 
на информация. С помощта 
на терминалите от компю-
търните мрежи, информа-
цията, идваща от „йерархия-
та” и различните отдели на 
предприятията, достига до 
бюрата на всички, за които 
е предназначена. Това се из-
вършва „със скоростта на 
светлината”.

Същите процеси засягат 
и централната и местна-
та администрация. Служби-
те на един милионен амери-
кански град пестят годишно 
само от хартия милиони до-
лари. Освен това е извест-

но, че за „работата” на чи-
новничеството хартия-
та е като холестерола за 
кръвта – тя неизбежно за-
пушва „артериите” на сис-
темата.

Актуализирането на ин-
формацията по електронен 
път се оказва още по-рен-
табилно. Компютърното по-
ставяне в ажур на всевъз-
можни закони, разпоредби, 
правилници и справочници 
се извършва моментално и е 
достъпно за всеки от рабо-
тещите с този тип инфор-
мация. Същевременно се из-
бягва отпечатването им и 
свързаните с него операции 
на пакетиране, корекции, 
подвързване, експедиция и 
архивиране. Безкрайно по-
бързо се извършват и справ-
ките. Само чрез един елек-
тронен каталог се пестят 
милиони долари за хартия, 
помещения и персонал, об-
служващ нуждаещите се от 
справки. Другата страна на 
медала е, че и този вид ра-
ботници и чиновници също 
остават без работа.

Счита се, че след по-малко 
от две десетилетия това, 
което ще остане от амери-
канската администрация, 
вследствие навлизането на 
РР в нейните учреждения, 
ще работи в електронни 
бюра (без хартия и познати-
те ни аксесоари на бюрокра-
цията). Тези процеси са дос-
та напреднали вече и в Евро-
па и Япония.

Още през 1993 г. гиганти-
те в областта на бюротика-
та Ксерокс, Хюлет-Пакард, 
Канон, Компак и др., заедно с 
Майкрософт се обединяват, 
за да интегрират всички ин-
форматизирани системи в 
една-единствена мрежа. Цел-
та е създаване на интеграл-
но цифрово (електронно) 
бюро, което ще позволи на 
учрежденията (и предприя-
тията) в недалечно бъдеще 
да изпращат и получават 
цялата си кореспонденция 
по електронен път. Тя ще 
се складира в база от данни, 
откъдето може да се използ-
ва за справки, да се архивира 
или отпечатва (при нужда) в 
желания брой екземпляри и 
експедирана без участието 
на традиционните чинов-
ници. Чрез подобна система 
малцината все още съхрани-
ли се администратори ще 
могат с помощта на прено-
симите си компютри да че-
тат, поправят или коменти-
рат от разстояние и в дви-
жение различните доклади и 
материали.

Заедно с хартията, от 
службите ще изчезне и ми-
лионното чиновничество 
(което от десетина години 
насам бе станало по-мно-
гочислено от работници-
те, заети в американска-
та индустрия). Така по-ра-
но, вследствие навлизането 
на механизацията, от земе-
делието изчезнаха конете. 
С това ще бъдат спестени 

милиони долари от бюдже-
тите на учреждения и пред-
приятия, а безшумната ра-
бота в електронните бюра 
ще прозвучи като погреба-
лен звън за социалната опо-
ра на държавата – многоми-
лионната бюрокрация.

Първите жертви на РР в 
бюрата ще бъдат секретар-
ките в администрацията. 
Днес те прекарват над 45% 
от времето си в разнасяне 
на съобщения, експедиране 
на писма, фотокопиране, ар-
хивиране и в очакване запо-
ведите на висшестоящите 
началства. Разбира се, се-
кретарки, стажант-сътруд-
нички, „експертки” и т. н. мо-
гат да бъдат съхранени, въ-
преки „поразяващата ръка” 
на РР и употребявани а ла 
Моника от разнокалибрени-
те Клинтъновци, но това ще 
направи още по-трудно по-
ставянето на граница меж-
ду държавата и… бардака.

Нобеловият лауреат по 
икономика Василий Леонти-
ев смята, че още сега елек-
тронната революция в бю-
рата, която е само в нача-
лото си, ще съкрати ръчна-
та работа с 25% до 75% (и 
с нея, в сходни пропорции, и 
техния персонал). Засега, с 
изместването на пишещи-
те машини, папките с доси-
ета и класическата корес-
понденция от микрокомпю-
трите, електронната поща 
и телекопирните машини, 
броят на секретарките на-
малява ежегодно с по 1 до 
2%.

Масово изчезват и те-
лефонистките, защото са 
разработени напълно авто-
матизирани информационни 
системи, способни да отго-
варят на телефонните по-
виквания, да регистрират 
съобщенията и да търсят 
и откриват техните адре-
сати. След локализирането 
на търсеното лице компю-
търът излъчва съобщение с 
името на търсещия го, ес-
теството на проблема и от-
правя запитване дали тър-
сеното лице желае да бъде 
свързано с повикалия го. Ако 
има отказ, електронният 
телефонист-автомат пое-
ма обаждащия се и го насоч-
ва към „библиотеката” за съ-
общения, където той може 
да остави едно по-детайли-
зирано изложение. Същевре-
менно тази система може 
да филтрира повикванията 
по телефонни номера и да ги 
свързва с търсените лица.

Подобни интелигентни 
системи ликвидират работ-
ните места не само на дреб-
ното чиновничество, но и 
тези от средните (междин-
ни) йерархически нива. В про-
цес на завършване още през 
1996 г. беше система, коя-
то, инсталирана във всички 
учреждения и предприятия, 
ще филтрира автоматично 
заявленията за работа. С по-
мощта на скенер, тя е в със-
тояние да „снеме” ежедневно 

над 500 заявления (с автоби-
ографии и др. документи), да 
ги складира в една база дан-
ни и да даде входящ номер на 
всеки кандидат. След това, 
благодарение на своята под-
система за „разбиране на 
текста” и правене на извле-
чения от него, се „разглеж-
дат” дипломите на кандида-
тите, познанията и компе-
тентността им, професио-
налният им опит и мнения-
та на предишните работо-
датели. Тези данни се подла-
гат на логически анализ от 
усъвършенстваната програ-
ма, която позволява да се оп-
редели най-подходящата ра-
бота за кандидатите. Оказ-
ва се, че такава система ра-
боти много по-ефикасно, по-
бързо и по-безпристрастно 
при оценките на кандидати-
те от всевъзможните кад-
ровици, началствата на лич-
ния състав и т. н. Аналогич-
ни системи се експеримен-
тират и в образованието – 
в преподаването и в „изпит-
чийниците” от всички нива. 
В едно с тях и с още без-
брой други „чудесии”, РР не 
само минира бюрокрация-
та, но води до „децентрали-
зация на бюрата”, нанасяй-
ки смъртоносен удар върху 
властта на бюрократите.

Различните телекопир-
ни машини, скенери, прено-
сими компютри, модеми и 
т. н. позволяват работата 
да се извършва и у дома. На-
пример, още през 1992 г. бро-
ят на „телеработниците” 
се е увеличил с нови 20%. В 
1996 г. те са били вече над 
8 милиона души. Според из-
следванията, към 2000 го-
дина над 20% от активно-
то население на САЩ ще ра-
боти изцяло или частично в 
къщи. (N.B. От тогава изми-
наха още 16 години!)

Като свива времето и 
„унищожава” пространстве-
ните бариери, РР поражда 
идеята (подета от компа-
нията АТ&Т) за преминаване 
от пространствената кон-
цепция за бюрото към време-
вата или към създаване на т. 
нар. виртуално бюро. Касае 
се за подвижно бюро, ком-
плектувано с преносим ком-
пютър, клетъчен телефон и 
др., което може да се инста-
лира в къщи или където и ко-
гато има нужда от работа-
та му. С него се спестяват 
разноските и часовете за 
транспорт, за помещения 
за него и за клиентите (кои-
то се нуждаят от опреде-
лен вид услуги). Това позволя-
ва намаляване на работния 
ден, на броя на работещи-
те в тези услуги и в админи-
стрирането им. „Виртуални-
те бюра” се предоставят от 
фирми, даващи ги под наем. 
Те са се погрижили за всичко: 
от заковаването на табелки 
на вратата на „виртуалния” 
офис до семейните снимки 
по бюрата на работещите, 
които са готови да посрещ-
нат клиентелата.

С въвеждането на те-
леобработката на данни и 
преместването на „вирту-
алните” бюра по домовете 
специалистите смятат, че 
още сега могат да се спес-
тят над 50% от разноските 
за административни сгра-
ди. Заедно с това ще изчез-
нат салтанатите, мистика-
та и мистификацията, кои-
то съпътстват и обграж-
дат сградите на държавни-
те учреждения и запълващо-
то ги овластено чиновниче-
ство. Със „свои” бюра ще ос-
танат (за известно време) 
само най-висшите чиновни-
ци. Останалите ще трябва 
да се задоволят с резерви-
рането на временни бюра и 
гореспоменатия мизансцен 
всеки път, когато ще им се 
налага да се срещнат с кли-
ентелата или да „заседават” 
с колегите си от други адми-
нистрации, общини или бран-
шове…

Специалистите по „ме-
ниджмънт” отбелязват със 
съжаление, че спечелено-
то откъм работни места 
и площ се губи вследствие 
отслабване на дисциплина-
та и контрола на „йерархи-
ята”, както и от изчезване-
то на „чувството на лоял-
ност” към началството или 
работодателя. Те отбеляз-
ват още, че работата вън 
от традиционните бюра ли-
шава работещите от чо-
вешките контакти, прия-
телствата или извънбрач-
ните приключения, които ус-
лаждаха чиновническия и из-
общо трудовия живот от 
времето на първата и вто-
рата индустриална револю-
ция. Тези неудобства те оп-
итват да компенсират и 
да „мотивират” наемници-
те чрез „виртуално пиене на 
кафе”, компютърни контак-
ти между петорки чиновни-
ци през „прозорците” на ком-
пютърните екрани по време 
на паузите и т. н. По призна-
ние обаче на самите „вир-
туални” чиновници тези па-
лиативи са по-мъртви и по-
ужасни от свижданията на 
затворниците с близките 
им през стъклата в „майму-
нарника”.

Интернет по всяка веро-
ятност ще промени още по-
драстично схемите и ста-
тутите на административ-
ната работа. Цели катего-
рии чиновници ще претър-
пят стапяне и дори пълно 
изчезване. Засега все още 
висшите чиновници в ад-
министрацията ще съхра-
нят бюрата и властта си, 
но – както ще видим – това 
ще им се удава все по-труд-
но в подложените на ерозия 
от РР днешна организация 
и функции на обществото и 
търпящите радикални про-
мени манталитет и отно-
шения между освобождава-
щите се от необходимост-
та от наемен труд негови 
членове… •

(следва)



юни 2016, брой 6 3

ити – в полза на „своите кучи 
синове”, лоялни към Запада гру-
пировки.

Сравнени с черноработни-
ците, поканени в Европа през 
1940-1950-те, днешните миг-
ранти изобщо не мязат на „не-
грамотни дивашки орди”. Пове-
чето владеят чужд език, имат 
образование и професии, също 
като „нашите” мигранти през 
1990-те, с тази разлика, че ези-
ково бяхме по-слаби. Днешна-
та „вълна” също така не е тол-
кова многобройна като след-
военната, сравнима е отново 
с източноевропейската, само 
дето не съдържа значителния 
мутренски елемент, втурнал 
се преди 20 години да завладя-
ва „сенчести” пазари на „бога-
тата западна софра”. Днешни-
те бягат от войни и размири-
ци, подпалени с одобрението и 
участието на същата Европа.

И така, по същество: защо 
в Европа помпат истерия око-
ло имигрантите? Защо у нас 
тази истерия (съвсем според 
старата „социалистическа” 
шега, че когато в Москва пръ-
днат, в София се насират) при-
добива най-крайни и уродливи 
форми? Забележителното е, че 
по „мигрантския проблем” вият 
европолитиците, но не и евро-
бюрократите, не и работода-

телите – напротив, в „нормал-
ните държави” са налице дос-
та белези на задоволство от 
страна на администрацията и 
бизнеса.

Основателно предположе-
ние: преувеличеният мит за 
„бежанците-паразити” обслуж-
ва политиката на затягане на 
коланите. Триумфът на досе-
гашния модел евроатлантиче-
ски капитализъм приключи още 
през 1970-те. Демографските 
проблеми налагат на власти-
те да съкращават социалните 
придобивки именно за собст-
вените си „кореняци” граждани, 
а „неканените чужденци” са оп-
равданието със задна дата на 
вече отдавна предприети мер-
ки.

Остават обаче „ислямизира-
нето” и „тероризЪма”, нали?

Капитализмът винаги е ре-
шавал проблемите си чрез ма-
сов организиран грабеж – вой-
на. Печалбите от войните са 
големи, печалбите от възста-
новяването на разрушения-
та – още по-тлъсти. Немате-
риалната печалба пък се със-
тои в поредния кръг успешно 
разбиване на потиснатите 
класи на враждуващи помежду 
си парчета.

Само че след Втората све-
товна измъкването от кризи 
чрез голяма война е вече бая 
рискована крачка – веднъж за-

ради несравнимо по-мощните 
атомни оръжия и второ – риск 
от социален взрив. Буржоазна-
та пропаганда плаши, че рево-
люциите били установявали 
диктатури – лъжа, това пра-
вят контрареволюциите. Пла-
ши, но всъщност диктатура-
та е изгодна форма на същест-
вуване – смяната на политиче-
ската върхушка слабо засяга 
властта на капитала, който 
насетне извлича дивиденти 
от „демократизиране” (покри-
ване на олигархията с воала на 
„гарантирани права и свобо-
ди”). Трудно е за вярване, че по-
тиснатите хора вдигат бун-
тове за повече потисничест-
во, а не за обратното. Следова-
телно, социалният взрив при 
голяма война има всички шан-
сове да поеме по руслото на 
мащабна социална революция. 
Тъкмо нея капитализмът иска 
да избегне. Затова „борбата 
с ислямския тероризъм” (чии-
то активисти, барабар с прос-
тите симпатизанти, са ми-
кроскопична статистическа 
грешка на фона на всичките 1,7 
милиард изповядващи исляма 
хора по света) е достатъчно 
удобен и контролируем замес-
тител на „голяма война”.

Голяма или малка, при война 
се вземат „извънредни мерки”. 
Страхът от „врага” оправдава 
всякакви „временни труднос-

ти” и лишения. Това, че „врагът” 
често е измислен в центрове-
те за манипулация и разпрос-
транен като умствена зараза 
от медиите, е „дребна подроб-
ност”.

Остана последният 
въпрос: кой печели?

Дежурният отговор: САЩ! На-
истина ли? Възможно. Твърде-
нието „Америка иска да подчи-
ни Европа” има доказателства, 
но и значителни слабости, 
сред които например факта, че 
Европа намира за доста изгод-
на позицията си на подчинен на 
американското военно команд-
ване тиловак, който припар-
ва до фронтовата линия по из-
ключение. Съществуват обаче 
и други обяснения, не по-слабо 
обосновани. Защо не разгледа-
ме хипотезата „Европа премя-
та САЩ да ґ върши мръсната 
работа”? В споменатите вече 
Югославски войни стана тък-
мо това – туткане на ЕС, до-
като не се намесиха „тъпите 
американци”, които „оправиха 
нещата”, обирайки всички нега-
тиви.

Или още по-достоверната 
хипотеза, че лидерите на ЕС и 
САЩ отдавна са се споразуме-
ли и играят театро пред и без 
туй лековерното „обществе-
но мнение”. Обективно Европа 

и Америка (не тези на гражда-
ните, а на правителствата и 
корпорациите) имат сериозна 
причина да се държат заедно – 
разпадът на СССР не е приклю-
чил още, ред е на главната на-
следничка на империята, която 
е ядрена сила. Китай продължа-
ва да се катери по стръмни-
ната на икономическия ръст, 
опасен е както напредъкът му, 
така и подхлъзването, което 
е способно да повлече цялата 
световна икономика.

Каквито и хипотези да тру-
паме по въпроса „кой печели”, 
от анархическа гледна точка е 
важно е разберем „кой губи?” – 
и отговорът е очевиден: хора-
та, които продават труда си 
и себе си, за да живеят. Всички 
извън олигархичните кръгове в 
своите страни са обречени на 
постоянна загуба – системата 
е устроена така, че пречи дори 
да постигнем „реми”. Не можем 
повече да губим, останахме 
без гащи, следва кожата и ме-
сата по задника. Губим и даже 
ако просто седим по трибуни-
те и като запалянковци следим 
„битките на големите” – като 
си плащаме за зрелището. В съ-
блекалните „големите играчи” 
си стисват ръцете и делят 
голямата баница, а за нас ос-
тават „вълнуващи спомени” и 
шлюпки от семки във врата. •

Васил Арапов

ИДАТ ЛИ?

Криза ли е бежанската криза?
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блок през почивните дни по-
кани един „образцов цига-
нин”, който да изпее обичай-
ния репертоар на съгласие 
с буржоазната либералната 
пропаганда. Впрочем, по про-
блема с „вътрешните бежа-
нци” медиите у нас се кандил-
кат като махало между две 
опорни точки: че циганите 
предизвикват етническо на-
прежение, съсипват българ-
ското общество, трябва да 
им се даде отпор; или че ци-
ганите трябва да бъдат ин-
тегрирани (тоест асимили-
рани) в обществото, защо-
то „така е демократично и 
европейско”. С първото се 
оказва поддръжка на нацио-
налистическата истерия; 
втората внушава пак съща-
та илюзия за „правилна дър-
жавност” и „човечен капита-
лизъм”. Двете заедно пък хем 
укриват социалните причи-
ни на проблема, хем прида-
ват убедителност на лъжи-
те на политиците, които 
разиграват народа на „тука 
има – тука нема”, както с „па-
триотични”, така и с „либе-
рални” топчета под светка-
вично местените чаши.

Образцовият „ром” обаче, 
при все че не заемаше никак-
ва радикална позиция, чест-
но „тури пръст в раната” и 
изтъкна официални статис-
тически данни, с което „из-
лъга очакванията” на воде-
щата и другата гостенка в 

„дебата”. Вероятно няма ско-
ро да го поканят.

„Гражданинът за пример” 
Огнян Исаев, представител 
на образованата част от ци-
ганското малцинство, при 
това с „нетипично” спокоен 
по нрав и изказ, тикна носа 
на зрителите в отдавна из-
вестни, но преиначавани фа-
кти.

Разкри публичната тай-
на, че циганските мутри дър-
жат циганските гета в суро-
во подчинение, като ги карат 
да вършат всичко онова, кое-
то наричаме „битова прес-
тъпност” – тоест лошотия-
та не е нещо, което „извирало 
от мангалите” само по себе 
си; впрочем малко преди това 
медиите съобщиха за арест 
на банда лихвари (а няколко 
дни след това и за арест на 
друга банда, на друго място, 
ама пък с цял кмет за тар-
тор!), тормозещи от годи-
ни цял цигански квартал – и 
показателно е, че обърнаха 
най-много внимание не на по-
тисничеството и неговите 
последици, а върху участие-
то на бандата в „трафика на 
мигранти” – това значи било 
най-страшното прегреше-
ние на лихварите!

Ако сега чувате трясък – 
срутва се клишето за „неин-
тегрираността” на цигани-
те в „пазарната икономика” – 
напротив, идеално са интег-
рирани в капиталистическия 
произвол, за всеобща наша 
беда.

Нататък Огнян обори 
мита за паразитирането на 
социални помощи; в България 
социални помощи вземат око-
ло 60 000 души, а това не са 
само цигани. Бюджетът от-
пуска за помощи 60 милиона. 
За сравнение – държавната 
администрация струва 2 ми-
лиарда.

Показа с официални данни, 
че делът участие на цигани-
те в леките и средни прес-
тъпления е съпоставим с про-
цента им спрямо етнически-
те българи. Вярно, статис-
тиката засяга регистрирани-
те случаи, но и с тази поправ-
ка данните от една страна 
не се променят драстично, 
а от друга са свидетелство 
за истинските, недекларира-
ни цели полицията да същест-
вува – и те не са „защита на 
гражданите” изобщо, а само 
на представителите на упра-
вляващата класа.

Освен това, щетите от 
цялата „циганска престъп-
ност” през последните 25 го-
дини не успяват да достиг-
нат и половината от афера-
та КТБ – извършена от „ус-
пели в бизнеса и политиката” 
българи. И това без да броим 
всички останали приватиза-
ции, външни заеми и прочее 
далавери на държавата, чи-
ито функционери са на 95% 
хем тертемиз булгарджа, хем 
и пламенни патриоти според 
собствените им думи.

Разлетя се на пух и прах 
митът за безотговорното и 

многодетно размножаване на 
циганите и „безгрижния жи-
вот” от детски надбавки. От 
средата на миналия век мно-
годетността престава да 
бъде традиция у самите бъл-
гари, а днес едва 5% от се-
мействата гледат повече от 
две деца. Циганите са повече 
от 5%, сметката не се връз-
ва. Медиите обаче предпочи-
тат да показват изключения-
та, представяйки ги за прави-
ло. За детски държавата от-
деля около 90 милиона. Колко 
струва обслужването на пар-
ламента?

Размазана по време на ця-
лата беседа заради апостро-
фите от водещата и пишман 
опонентката се оказа тема-
та за липсата на работа за 
цигани, оттам и спад на ин-
тереса към образованието 
(успешните в България биз-
несмени също не са обремене-
ни от сериозно образование – 
пак статистически факт), 
което затваря омагьосан кръг 
и тласка циганите в неприя-
телските обятия на мутрен-
ския бизнес. При някакъв кон-
фликт с българи пък на цига-
ните не им остава друг изход, 
освен да застанат на страна-
та на изедниците си, защото 
българите предпочитат на 
набият сиромасите, вместо 
да рискуват да се перчат на 
тарторите. Обяснимо – обик-
новено циганските мутри са 
бизнес-партньори с „белите” 
си братлета. Към списъка ци-
гански патила (до голяма сте-

пен съвпадащи с теглилата 
на „обикновения” българин!) Ог-
нян добави и обяснение за дос-
та от „незаконните построй-
ки”. Голяма част от тях ста-
нали незаконни вследствие 
на приватизирането на земи 
и изваждането им от регула-
ция – внимание: утре същото 
може да сполети етнически 
българи – ще ли има бунтове 
против багерите и агитки за 
багерите?

За нас изтъкнатите от 
Огнян факти представляват 
улики срещу капитализма и 
обслужващата го държав-
ност. Огнян, разбира се, не 
ги представи така, но сами-
ят му опит да развенчае ти-
ражираните от медиите ми-
тове срещна остра реакция. 
Тази реакция на медиите е на-
пълно прозрачна: малко оста-
ва от тези данни човек да си 
направи наистина радикални 
изводи – например, че опра-
вията се състои в това бълга-
ри турци и цигани дружно да 
стиснат за гушите мутрите 
от всички етноси. Тъкмо по-
добни изводи обаче медиите 
имат задача да предотвра-
тяват по всички достъпни им 
начини.

Само докато сее раздор 
между етносите, властта 
(на държавата, на капитала) 
може да се удържа на върха. 
Запомнете го добре: без раз-
дори всред народа, държава-
та отдавна да е стъпкана в 
калта, където ґ е мястото. •

Хасан Девринджи

СПИРТ И ЕСЕНЦИЯ

Медии, цигани, капитализъм
» » » продължава от страница 1
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Анархисти разстреляха 
наркотрафикант в 
Атина

На 7 юни в центъра на 
атинския квартал Екзар-
хия двама въоръжени мъже 
на мотоциклет ликвиди-
рат свързания с албанска-
та мафия наркотрафикант 
от египетски произход, из-
вестен с прякора „Хабиби” 
(35 г.). Тази акция е част от 
войната на анархистите 
от Екзархия срещу нарко-
мафията в квартала, която 
се ползва с протекцията на 
местната полиция. •

Национална стачка във 
Франция

На 14 юни се провежда 
обща стачка срещу държав-
ното насилие и промените 
в трудовия кодекс. Демон-
стрират над един милион 
души из цяла Франция, като 
в Париж избухват тежки 
сблъсъци между протести-
ращи и полиция. •

Репресии над руска 
анархистка

31-годишната Светла-
на Цветкова е осъдена от 
съда в Таганрог на една го-
дина обществено полезен 
труд заради разпростра-
нение на брошура, критику-
ваща полицията. Светлана 
отказва да се признае за ви-
новна и не е решила дали ще 
обжалва присъдата си. •

Протести в Белград 
срещу бизнес строеж

От месеци в Белград се про-
веждат многохилядни про-
тести срещу строителния 
проект Waterfront на десния 
бряг на река Сава по дого-
вор между Сърбия и Обеди-
нените арабски емирства. 
Гневът на белградчани е на-
сочен срещу унищожаване-
то на речния бряг за смет-
ка на бизнес интереси. •

Солидарност с Мартин 
Игначак

На 9 юни чешкият анархист 
Мартин Игначак е започнал 
гладна стачка след 13-ме-
сечно задържане под стра-
жа по обвинения в терори-
зъм. Чешкият анархистки 
черен кръст и колективът 
АнтиФеникс призовават 
за международна солидар-
ност както с него, така и 
с останалите арестувани 
в полицейската репресивна 
операция „Феникс”, проведе-
на на 28 април 2015 г. При 
нея са задържани около 30 
души. •

форма на правителството 
на Оланд и неговата „Социа-
листическа” партия. Новият 
„трудов кодекс” дава права 
на работодателите да увол-
няват по-лесно работници-
те, застрашава 35-часовата 
работна седмица и намаля-
ва обезщетенията за съкра-
тените работници. Законът, 
орязващ правата на работ-
ниците за сметка на тези 
на работодателите, е прока-
ран от правителството на 
Оланд директно в горната ка-
мара, без да бъде гласуван в 
долната, което допълнител-
но нажежи обстановката.

Милиони излизат по улици-
те на големите градове във 
Франция с искане за отмяна 
на неолибералния закон. На 
площадите се ражда новото 
движение Nuit Debout (Будна 
нощ), обединило протести-
ращите около по-широка про-
грама, която накратко може 
да се опише с един от популяр-
ните лозунги на движението: 
Против трудовия закон и све-
та, който той символизира. 
Първото общо събрание, орга-
низирано от движението, е на 
31 март на Площада на Репу-
бликата. В него взимат учас-
тие над 5000 души, а след 

това събраният се провеж-
дат всеки ден (и нощ) и се раз-
пространяват в повече от 
30 града във Франция и почти 
300 града извън нея. Участни-
ците в събранията обсъждат 
включването на гражданите 
в политиката чрез пряка де-
мокрация, борбата срещу не-
олиберализма и капитализма 
като цяло, екологични и други 
проблеми.

Множеството от площада 
призовава за обща стачка в 
цялата страна. Те дори проме-
нят календара, като започват 
ново отброяване от 31 март. 
Така 1 април се превръща в 32 
март, а 1 май – в 62 март. Об-
щото събрание на площада в 
Париж е разпръснато от поли-
цията на 42 март (11 април), 
но още на следващата нощ 
събранията са подновени. На 
76 март (15 май) е свикано об-
щоевропейско събрание, в кое-
то взимат участие стотици 
градове със събирания и коор-
динирани действия по целия 
континент. Събрание се про-
вежда и в София. Площадите 
се окупират и днес, събрания-
та продължават, а правител-
ството на Оланд продължава 
да пренебрегва социалните 
бунтове и отказва да отте-
гли неолибералното законода-
телство.

Франция се превръща в аре-
на на ескалиращо полицейско 
насилие, изпратило стотици 
в болницата и хиляди в поли-
цейските участъци. Едно мом-
че е в кома след като е напад-
нато от полицай.

Натискът срещу режима 
на Оланд се засилва с органи-
зираните преки синдикални 
акции – най-радикалните от 
1968 г. насам. Един от най-
големите синдикати – CGT, 
доскоро умерен в позициите 
си, бързо се радикализира. Ра-
ботниците от CGT започват 
ефективни стачни действия 
в десетки отрасли, блокират 
влаковете, автобусите, ме-
трото и летищата. Социал-
ният бунт ескалира, когато 
работниците окупират по-
вече от половината петрол-
ни рафинерии във Франция и 
изпразват бензиностанции-
те в страната – 5100 оста-
ват без никакъв бензин, дру-
ги – с недостиг и километрич-
ни опашки. Транспортът е в 
хаос. Работниците започват 
ефективни окупации и на яд-
рените електроцентрали, 
които доставят 2/3 от елек-
троенергията на Франция.

Инфарктният момент е на 
10 юни, когато започва евро-
пейското първенство по фут-
бол. Друг голям френски син-

дикат, SUD призовава за обща 
безсрочна стачка в деня на за-
почване на първенството. Ра-
ботниците от парижката 
транспортна система RATP 
вече са в безсрочна стач-
ка. Секциите на Форс увриер 
(Force Ouvrière (FO), Работни-
ческа сила) също участват ак-
тивно в стачните действия. 
Авиодиспечерите стачкуват 
от 3 до 5 юни, CGT призова-
ва за продължаване на стач-
ните действия, включител-
но по време на европейското 
първенство. Железничарите 
са в стачка от 31 май, която 
постепенно обхваща 17% от 
работниците, а за 14 юни е 
обявена всеобща мобилизация 
за блокиране на железопът-
ния транспорт на национално 
ниво. Пилотите на Air France 
също обявяват, че ще се вклю-
чат активно в стачките на 
11 юни. Колегите им от лети-
ще Орли се присъединяват. 
Същевременно към стачките 
се присъединяват и работни-
ците от почистването, кои-
то блокират 3 от 4-те депа в 
Париж. Най-сериозно е положе-
нието в складовете за гориво 
и рафинериите, които продъл-
жават да бъдат окупирани.

Правителството използва 
редовно полицията, за да сма-

ФРЕНСКА ПРОЛЕТ

Бунтовна пролет във Франция
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СЛЕД ПОТОПА И НАС

Няма пари!
Защо навсякъде у нас се пла-
че за пари? От министерства 
до предприятия. От общини 
до частни фирми, които ба-
вят плащането на заплати. 
За тюхкането на „обикнове-
ните граждани” за пари да не 
говорим. Вярно, около триста 
хиляди души нашенци на всеки 
празник пътуват в близка и да-
лечна чужбина, харчат обилно 
и статистиките на харчове-
те им сочат „ръст на благосъ-
стоянието на населението в 
страната”.

Ами останалите няколко 
милиона – пътници единстве-
но за оня свят?

Не отричаме – парите са 
лост, който буквално плани-
ни повдига. Обаче лостът сам 
по себе си „не работи”, ако не 
го държат нечии ръце, много 
ръце. Мнозинството от тези 
ръце наистина бутат-дърпат, 
докато една група ръце само 
сочат заповедно, а тъкмо в 
сочещите обичайно пада по-
големият дял от концентри-
раната за дадена цел парична 
маса. Възнаградени са онези с 
най-малкото мазоли.

При все това, парите са 
едно нищо.

Даже в полудялата за пари 
действителност са нищо и 
затова настъпват меко каза-
но лоши последици – именно 
защото парите са „главната 
ценност”.

Представете си язовир, под 
него – населено място. Язови-

рите у нас бяха част от напо-
ителната система. Преди да 
я съсипе приватизацията на 
1990-те, тя беше на техниче-
ското ниво на тази във Фран-
ция през 1970-те. Поддържаше 
се и съответно селското сто-
панство бълваше продукция, 
липсваха ежегодни, че и ежесе-
зонни наводнения със щети и 
жертви.

Виждаме, че водата копае 
стената на нашия язовир и за-
плашва да удави населеното 
място. Какво правим? Кмет-
ството иска пари за ремонт. 
По-горната бюрокрация умува 
над искането, времето мина-
ва, налага се нова оценка – оказ-
ва се, че трябват още повече 
пари заради забавянето на ре-
монта. Следва нова процеду-
ра, нужната сума нараства на-
татък. И така, докато стена-
та не почне да се срива – чак 
тогава на юруш бликат спеш-
ни мерки по отводняване. Си-
туацията временно е овладя-
на, но след няколко месеца ще 
се случи същото.

Добре, ами ако кметства-
та без забавяне биха получи-
ли пари – какво се случва? Нали 
не си представяте, че прис-
тигат камиони, натоварени 
с пачки, изсипват банкноти 
на проблемното място, след 
което парите се разпълзя-
ват като мравки и започват 
с меки хартиени ъгълчета да 
копаят, укрепват и ремонти-
рат? Анимационен филм!

Правилно, тези пари прис-
тигат за заплащане на хора-
та, които ще извършат нуж-
ните дейности.

Сега въпрос към жителите 
на условното село, което се 
намира под условния язовир: 
единствено срещу заплащане 
ли ще се хванете за лопати и 
кирки, за ръчки на булдозери и 
багери, при положение, че ако 
не правите нищо, ще изгуби-
те имущество, домашни жи-
вотни, а може би дори и живо-
та си? Само срещу заплащане 
ли ще се погрижите преван-
тивно за безопасността си? 
Нали ако пламне плевнята ви, 
не пращате молба до пожарна-
та, която да разгледат в едно-
седмичен срок? Грабвате кофа-
та и гасите – и то без някой 
да ви плати, без да подписва-
те трудов договор.

Във всекидневието има 
маса неща за вършене, като 
някои от тях, ако не бъдат 
свършени, ще има много сълзи 
и ядове. Трябва ли някой да ви 
плати, за да не плачете? Или 
по-добре да направите нужно-
то – заедно? Без пари. Просто 
с труд.

За парите се казва, че били 
мерило за труда. Помислете 
обаче какво точно мерят па-
рите на едрия крадец – лихвар, 
чиновник, политик. Труд? Не, 
те измерват нивата на на-
глост – в метри! Измерват 
положението във властта. 
Измерват лакомията, безочи-

ето, егоизма. Трудът пък ос-
тава като загрубяла кожа по 
ръцете, болки в кръста… и по-
стигната полза: например по-
правена язовирна стена, лип-
са на страх от бедствие.

Как ще измерите липсата 
на страх в пари? Чувството 
за задоволство от свършена 
полезна за всички работа?

Какво намекваме ли? Нищо 
не намекваме, казваме право в 
очите: обикновените хора мо-
гат без пари да правят нужно-
то в своя полза, за свое удоб-
ство, за своя сигурност. Об-
ратно – властта не може без 
парите, които използва като 
конци, за да ги дърпа, а ние да 
скачаме като марионетки.

Дръпнат – рипаме, даже ако 
са глупости, за които не ни 
пука. Не дръпнат – кротуваме 
в коша с останалите парца-
лени кукли. Кротуваме и ако в 
момента към нас се устреми-
ла унищожителна вълна.

Толкова ли ни е мозъкът, 
НАРОДЕ???? Колкото на кукла 
на конци?

Вярно, ако опитате сами да 
оправите затлачено корито 
на река, може да довтасат об-
щински инспектори, за да ви 
глобят за „самоуправство”. И 
когато се случи нещо подоб-
но, докато подвивате опаш-
ки, се помислете дали същите 
инспектори ще дотърчат да 
ви спасяват от наводнение-
то. •

Шаркан
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же работническите окупации 
и освободи рафинериите. Въ-
преки това, някои от тях – 
като терминала в Хавър – все 
още са под работнически кон-
трол. Работниците в 16 от 
19-те ядрени електроцентра-
ли във Франция също се при-
съединяват към стачката, 
като все още предстои да ре-
шат конкретните действия. 
Пристанищата също стачку-
ват. Медиите – без изключе-
ние собственост на шефове-
те и държавата, които са от-
ново заедно от другата стра-
на на барикадата – умишлено 
не отразяват протестите. 
Всички национални вестни-
ци във Франция отказват да 
публикуват изявленията на 
синдиката CGT. Работници-
те отговарят с блокиране на 
печатниците и спират всич-
ки големи всекидневници с из-
ключение на левия Юманите.

Важна роля в събитията 
играят анархистките орга-
низации и синдикати – най-ра-
дикалната сила, бореща се за 
пълна социална трансформа-
ция на френското общество. 
Анархистите участват как-
то в синдикалните блокади 
и стачки, така и в подчерта-
но антиавторитарните и ан-
тикапиталистически асам-

блеи на Будната нощ. Въпре-
ки значително по-малката си 
членска маса в сравнение с 
казионните синдикати като 
CGT, анархосиндикатите 
като CNT-CO, CNT-F и CNT-AIT 
участват във всички стачки 
и блокади, понякога заедно със 
CGT, FO и SUD. Освен това, въ-
преки реформисткия харак-
тер на ръководството на 
трите големи френски син-
диката, значителна част от 
техните членове споделят 
анархистки и революционни 
убеждения.

Тази вътрешна динамика в 
организациите, различните 
политически линии, премина-
ващи през CGT, FO, SUD, Буд-
ната нощ и трите CNT, съз-
дават както възможности за 
общи действия и единна съ-
протива срещу капитализма, 
но и ожесточена конфронта-
ция – например сблъсъците 
между анархисти от Будната 
нощ и стюардите на CGT. CGT 
и най-вече нейното ръковод-
ство често търпят критика 
за опитите да овладеят ра-
ботническото недоволство 
със сила и дори да сътрудни-
чат на полицията в потуша-
ването на „нерегламентира-
ни” стачки и блокади. Това ре-
акционно поведение на CGT 
може да бъде проследено на-
зад до Май ’68, когато синди-

катът участва пряко в поту-
шаването на бунта.

Държавата отговаря с без-
прецедентни репресии. Пра-
вителството на Оланд удъл-
жава за трети пореден път 
извънредното положение, кое-
то е в сила още от атента-
тите в Париж от 13 ноември 
миналата година. То дава по-
вод на държавата да забраня-
ва обществени събирания, да 
ограничава редица други чо-
вешки права и да използва из-
вънредна полицейска сила сре-
щу гражданите. Ситуацията 
се усложнява допълнително 
от тежките наводнения, кои-
то изпразват Лувъра и при-
нуждават хиляди да напуснат 
домовете си – всичко това на 
фона на публичната параноя 
след атентатите през ноем-
ври, раздухвана както от пра-
вителството на Оланд, така 
и от крайно дясната форма-
ция на Мари Льо Пен, която 
трупа все повече политиче-
ски дивиденти от масовата 
психоза от тероризма.

Развитието трудно се 
прогнозира, ситуацията във 
Франция е изключително ди-
намична и се променя с все-
ки изминал ден. Основният 
въпрос е дали работниците 
и студентите ще успеят да 
продължат ефективните си 
стачни действия по време на 

европейското първенство и 
след него, защото стената 
на медийното затъмнение и 
държавните сопаджии е твър-
де дебела, за да се разбие дори 
с няколко месеца преки дейст-
вия. Масовата демонстрация 
на 14 юни в Париж с ожесто-
чените сблъсъци с ченгета-
та е добър знак – по сведения 
на полицията в нея са участ-
вали 80 хиляди души, а спо-
ред синдикатите – над 1 ми-
лион. Безпрецедентната ата-
ка срещу работниците се раз-
гръща и на европейско ниво. 
Европейската комисия, заед-
но с големите авиокомпании 
Ryanair, easyJet, British Airways, 
Lufthansa и други, обсъжда по-
емане на контрола над френ-
ското небе по време на евен-
туалните стачки на френски-
те работници. Идеята е съз-
даване на общо контролирано 
въздушно пространство в Ев-
ропа – когато френските или 
други работници са в стач-
ка, контролът над френското 
небе се поема от германски 
или английски компании. Цел-
та е фирмите да избегнат 
финансови загуби, а стачките 
да бъдат обезсмислени.

Много по-опасно ще се ока-
же евентуалното предател-
ство от страна на лидерите 
на CGT, за което усилено се го-
вори. Твърде вероятно е те 

да преговарят тайно с адми-
нистрацията на Оланд за пре-
установяване на стачните 
действия срещу козметични 
промени в закона – поредното 
предателство от страна на 
казионните синдикати и края 
на CGT като изразител на ра-
ботническите интереси. Ако 
слуховете се окажат невер-
ни и стачните действия на 
синдикатите и студентите 
успеят да спрат закона на 
Оланд – което ще означава и 
падане на правителството, – 
то това ще даде нов тласък 
към радикализиране и ще вдъ-
хне сили не само на CGT, но и 
на останалите масови синди-
кални организации (освен де-
сния CFDT, който подкрепя за-
кона), като им върне позици-
ите на непреодолим фактор 
във френската политика през 
следващите години.

На фона на динамиката на 
синдикалните борби движе-
нието от площадите Буд-
на нощ сякаш губи инерция, 
но все още има потенциал 
да начертае нови, радикал-
ни траектории във френска-
та и в европейската полити-
ка. Една от перспективите 
пред него – може би най-ве-
роятната – е то да влезе в 
електоралното русло по пътя 
на испанските Негодуващи 
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ЧЕТИ, ФЕЙСБУКАРЧЕ! ТО ПРАВИ СЛЯПОТО ОКАТО

Тъй рече Фридрих
По случай 101 години от публикува-
нето в България на части от „Тъй 
рече Заратустра” и 111 години от 
издаването на цялата „книга за 
всички и никого”, даваме думата на 
Фридрих Ницше:

За новия идол

Нейде си все още има народи 
и стада, но не по нашите мес-
та, братя мои: тук има държа-
ви.

Държава? Що е това? Е, до-
бре! Сега разтворете добре 
ушите си, за да чуете речта 
ми за смъртта на народите.

Държава се зове най-сту-
деното от всички студени 
чудовища. А и студено лъже 
то. От устата му пълзи лъжа-
та: „Аз, държавата, предста-
влявам народа”.

Лъжа е туй! Творци бяха 
тези, които създадоха наро-
дите и издигнаха над тях по-
велите на една вяра в една лю-
бов: така служеха те на живо-
та.

Рушители са тези, които 
поставят клопки за мнозина и 
ги зоват държава: те издигат 
меч и сто желания над тях.

Където все още съществу-
ва народ, той не разбира дър-
жавата и я мрази като зъл по-
глед и грях спрямо нрави и пра-
вдини.

Ето какъв знак ви давам: 
всеки народ говори свой език 

на добро и зло; съседът не раз-
бира този език. Свой собст-
вен говор е изнамерил той в 
нрави и правдини.

А държавата лъже на 
всички езици за добро и 
зло – а и каквото и да гово-
ри, лъже – и всичко, каквото 
има, откраднала го е от вас.

Всичко е лъжа в нея: с от-
краднати зъби захапва тя, 
Хищната. Измама е дори ут-
робата ґ.

Езикосмешение на добро 
и зло: този знак ви давам 
като белег на държавата. 
Истина ви казвам, воля за 
смърт означава този белег! 
Истина ви казвам, кой кима 
благосклонно на проповедни-
ците на смъртта.

Раждат се безброй много 
хора: за лишните изнамериха 
държавата!

Вижте само как ги при-
мамва тя към себе си, тези 
безброй много хора! Как само 
ги налапва и дъвче, и предъ-
вква!

„На земята няма нищо по-
велико от мене: аз съм орга-
низиращият пръст божи” – 
тъй рикае чудовището. И не 
само дългоухите и късогледи-
те коленичат пред него!

Ах, дори и на вас, о, вели-
ки души, нашепва то своите 
мрачни лъжи! Ах, то налучква 
богатите сърца, които ще-
дро се раздават!

Да, също и вас налучк-
ва то, победители на ста-
рия Бог! Изморихте се вие в 
борбата и сега само още ва-
шата умора служи на новия 
идол.

Герои и честни люде би 
желал да събере около себе 
си новият идол! С наслада се 
къпе той в слънчевия блясък 
на чистите съвести – този 
студен урод.

Всичко е готов да ви даде 
той, стига да го обожавате, 
новият идол: и така той си 
купува сиянието на вашите 
добродетели и погледа на 
вашите горди очи.

За стръв ще ви използва 
той – да лови многолюди-
ето. Да, пъклен фокус е из-
намерен, кон на смъртта, 
обкичен с божествени по-
чести като с огърлици от 
звънчета и пъстри мънис-
та.

Да, за мнозина бе изнаме-
рена смърт, която се себес-
лави като живот: наисти-
на услуга по сърце за всички 
проповедници на смъртта!

Държава аз наричам 
това, където всички пият 
отрова – и добрите, и лоши-
те; държава, където всички 
губят себе си – и добрите, 
и лошите; държава, къде-
то бавното самоубийство 
на всички носи името „жи-
вот”.

Я вижте тези лишни 
люде! Те си присвояват 
творенията на изобрета-
телите и съкровищата на 
мъдреците: „образование” 
зоват те своята кражба – 
и всичко се превръща за тях 
в болест и напаст!

Я вижте тези лишни 
люде! Непрестанно те са бо-
лни, блюват жлъч и наричат 
това „вестник”. Поглъщат 
се взаимно, а дори не могат 
да се смелят.

Я вижте тези лишни 
люде! Трупат богатства, а 
стават все по-бедни с тях. 
Власт искат те, ала по-на-
пред им е нужен лостът 
на властта – много пари – 
тези бездарници!

Вижте ги само как се ка-
терят – тези пъргави май-
муни. Те се катерят една 
през друга и така взаимно 
се събират в тинята и про-
пастта.

Към престола се стре-
мят те всички: това е тях-
ното безумие – сякаш щас-
тието седи на престола! 
Често седи тиня на престо-
ла, а често и престолът – на 
тиня.

Безумни са те всички за 
мене: и катерещите се май-
муни, и свръхгорещите. Во-
нее ми техният идол – сту-
ден удар; разнасят воня те 
всички, тези идолопоклонци!

Братя мои, мигар искате 
да се задушите в изпарени-
ята на зловонията, дъхащи 
от техните уста и алчните 
им страсти? По-добре раз-
бийте прозорците и изско-
чете на открито!

Избягайте от зловони-
ята! Избягайте от идоло-
поклонството на лишните 
люде!

Избягайте от зловония-
та! Избягайте от изпарени-
ята на тези човешки жерт-
ви!

Земята има все още сво-
бодно място за велики души. 
Все още са незаети много 
места за самотници и чо-
вешки двойки; около тях се 
носи лъхът на тихи морета.

Още е свободен за велики 
души свободният живот.

Наистина, който прите-
жава малко, толкова по-
малко ще го притежават: 
хвала на малката бедност!

Едва там, дето свърш-
ва държавата, започва чо-
векът, който не е излишен: 
там едва прозвучава хим-
нът на необходимия човек, 
неповторимата и незамени-
ма песен.

Там, дето свършва дър-
жавата, тъкмо там се вгле-
дайте, братя мои! Не ги ли 
виждате – дъгата и мосто-
вете към свръхчовека?

Тъй рече Заратустра. •
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(Indignados), от които произ-
лезе ляво-радикалната пар-
тия Подемос. Освен прилики-
те между Будната нощ и Него-
дуващите, географската бли-
зост между Испания и Фран-
ция позволява участието на 
стотици активисти на По-
демос в събитията на френ-
ските площади като част от 
Будната нощ, което е твърде 
вероятно да наклони везните 
в полза на тази перспекти-
ва. Друг нощен будител е об-
щоевропейският проект на 
Янис Варуфакис – DiEM25, кой-
то също се подвизава на френ-
ските площади. Вероятно ще 
станем свидетели на някакъв 
тип взаимодействие между 
трите проекта – Подемос, 
Будна нощ и DiEM25.

Будна нощ все пак демон-
стрира потенциал за прео-
доляване на изборджийската 
гравитация. Ако успее да го 
осъществи, има всички пред-
поставки да се разрасне до 
мощно антиавторитарно, 
отвъд-партийно и отвъд-на-
ционално движение, макар и 
с неясен първоначален облик. 
Стъпка в тази посока е теку-
щата кампания на „будните” 
за организиране на трансна-
ционална стачка. Движение-
то има трудната задача да 

използва поуките от незавид-
ната кончина на Окупирай и 
Негодуващите, колкото и не-
приятни да са те, за да не я 
повтори. Все по-ясно става, 
че единственият възможен 
път за това е радикалната 
мисъл и практика.

Една „будна нощ” в София

Французи на опашки за бен-
зин. Атомни електроцентра-
ли блокирани. Десетки ранени 
полицаи. Незнайно много гнев-
ни хора на улицата. Почти 
пълно медийно затъмнение.

За движението Будна нощ, 
което призовава от площади-
те на Франция за пряка демо-
крация, се говори повече от 
месец. Предимно в „алтерна-
тивните среди”.

Мнозина смятат, че за да 
се случи нещо у нас, трябва 
да се случи другаде. Призив 
за международна солидар-
ност от Франция – време е и 
тук да има Будна нощ. Изпус-
нах първата, бързам да дого-
ня втората.

Закъснявам. Намирам при-
ятели да ме хвърлят с кола. 
Пристигам в градинката 
пред църквата на свечерява-
не.

Деца играят вън. Младежи 
пият бира. Препълнени тро-
тоарни кръчми край църква-
та. Не се вижда събрание, 
група хора. Никой буден.

Махат ми изпод върба-
та вляво. Асамблея на три 
пейки. Познавам четирима, 
аз съм деветият. Разговор 
защо частната собстве-

ност е възможна в условия 
на анархия. Банално и несери-
озно.

От време на време се вди-
гат ръце. Говорят предим-
но двама. Помежду си. Оста-
налите учтиво мълчим. Не 
разбрахме какво е частната 
собственост. Изглежда няма 
и да разберем.

Вземам думата в уморена 
пауза. Въпросът не е в част-
ната собственост. Нито в 
начините за вземане на ре-
шения. Истинският въпрос е 
„Как хората да наложат воля-
та си въпреки властта?” До-
като не се реши той, оста-
налото е безсмислено.

„Провокация!” Закъснели-
те да си мълчали. Вече било 
решено, че ще се действа в 
рамките на системата. За-
мълчавам си конфузно. Наум 
им пожелавам успех с дейст-
вията „в рамките на систе-
мата”. Слушам учтиво.

Фантастични въпроси 
около невъзможни ситуации. 
Оставаме петима. Дойде 
една жена да ни види какви 
сме. Смрачи се съвсем.

„Аз познавам един готин 
кмет, да отидем при него и 
да задвижим пилотен про-
ект за пряка демокрация!” Не 
изтрайвам и се обаждам да 
възразя: „Ама щом кметът 
подписва решенията на хора-

та, това защо да не е пряка 
демокрация?!” Гледам тъпо.

Минимален интерес, но 
пълна сериозност, консен-
сус, съдбоносно решение – 
кога да е следващата среща. 
Забравям.

Автобус, разговори, емо-
ции. Странни слухове. Обър-
кани хора. Раздяла.

Пейка. Бира.
Кооперативи. Солидар-

ност. Взаимопомощ. Пряка 
демокрация. Няма. Защо?

Истината. Хората. Са-
мотни и бедни. Безнадеждни. 
Мразят. Не вярват. Защо?

Не работи. Мащабът е ма-
лък. Капитализмът е везде-
същ. За да живееш в покрай-
нините му, трябва да си бо-
гат или да мизерстваш. При-
мерите не работят. Няма 
спасение на парче. Има само 
илюзия. Или разрушение и 
ново начало.

Мълчание.
Революция!
Бунт. Страх, маскиран 

като невежество. Само ми-
зерията е по-силна от стра-
ха. Или не?

Раздяла.
Сън.

P. S. ЗАЩОТО СМЕ „АНАРХИ-
СТИ ПОД ПРИКРИТИЕ”! •

Никола Петканов 
и Свободна мисъл
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

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

» » » продължава от миналия брой

За болшинството става по-
зле, докато основните богат-
ства се концентрират в ръце-
те на нищожна част от насе-
лението и защото огромното 
мнозинство е позволило на 
шепа невероятно влиятелни 
глобални банки, корпорации и 
правителства да монополизи-
рат икономическата мощ на 
страната. Докато икономи-
чески и финансови колоси из-
смукват основната част от 
богатствата, болшинство-
то ще трябва да се задоволя-
ва с трохите от господарска-
та маса. Днес тези гигантски 
корпорации и правителстве-
ни кантори са натрупали та-
кава икономическа мощ, че са 
вън от всякакъв контрол. На 
върха се наслаждават на „на-
ционалното” богатство, а в 
низините продължават да се 
мятат като риба на сухо в на-
празния си стремеж да оцеле-
ят.

Следват 16 признака, кои-
то доказват, че богатите 
продължават бързо да бога-
теят, а бедните – бързо да 
обедняват…:

1 През 1950 г. съотноше-
нието между заплатите 
на средния ръководител и 
средния работник е 30:1. 
След 2000 г. съотношение-
то нараства до 300-500:1.

2 Журналисти от USA Today 
при анализ на правител-
ствените данни установя-
ват, че през първата поло-
вина на 2010 г. заплатите 
в частния сектор в реално 
изражение са стигнали до 
най-ниския размер в цяла-
та американска история. 
През същия период разхо-
дите за социално осигуря-
ване, безплатна медицин-
ска помощ, застраховки 
за безработица, талони за 
храна и др. са достигнали 
рекордни нива.

3 По информация на ООН, 
САЩ в настоящия момент 
са лидер по неравенство 
на доходите сред промиш-
лено-развитите страни в 
света.

4 През първото тримесечие 
на 2010 г. 4-те най-круп-
ни банки на САЩ (Goldman 
Sachs, JPMorgan Chase, 
Bank of America и Citigroup) 
не са отчели и един ден за-
губа от спекулативните 
си борсови операции.

5 Според икономистите 
Тома Пикети и Еманюел 
Саес две трети от увели-
ченията на доходите меж-
ду 2002 и 2007 г. са оти-
шли в джобовете на най-
богатия 1% от америка-
нците.

6 През 2010 г. 40 милиона 
американци са получили 
талони за храна, което е 
исторически рекорд. По 
данни на Министерство-
то на земеделието на САЩ 
към 2015 г. от талоните 
се ползват над 48 милиона 
американци.

7 За пръв път в историята 
на САЩ банките владеят 
по-голямата част от жи-
лищния фонд в стойност-
но изражение – т. е. повече 
отколкото всички амери-
канци, взети заедно.

8 Само за 3 дни около 10 000 
души са кандидатствали 
за 90 работни места за 
сглобяване на перални ма-
шини в Кентъки, с годишна 
заплата 27 хиляди долара.

9 Ръководителите на много 
крупни банки, получили от 
държавата огромни субси-
дии като спасителни мер-
ки срещу кризата, са си 
раздали рекордни бонуси в 
същото време, когато ми-
лиони американци изнемог-
ват.

10 Младото поколение амери-
канци е подложено на неве-
роятен натиск. По изслед-
вания на Националния фонд 
за кредитни консултации 
само 58% от „поколенията 

1981-1994” могат да пла-
щат в срок месечните си 
сметки.

11 Независимо от финансо-
вата криза, милионерите 
през следващата, 2010 г. 
са нараснали с 16% до 7,8 
милиона души.

12 Над 1,4 милион америка-
нци са обявили банкрут 
през 2009 г., с 32% повече 
в сравнение с предишната, 
2008 г. Месец март 2010 г. 
е рекорден месец по брой 
на банкрутиралите за пре-
дишните 5 години.

13 Анализ на данните за подо-
ходния данък на бюджетна-
та комисия на Конгреса на 
САЩ отпреди две години, 
разкрива, че най-богати-
ят 1% от семействата в 
САЩ за 15 години е удвоил 
богатствата си.

14 Около 43% американци 
имат по-малко от 10 000 
долара пенсионни спестя-
вания.

15 Преместването на произ-
водствата в Третия свят 
превръща огромни индус-
триални градове в разва-
лини като в зона на военни 
действия, но носи рекорд-
ни премии за босовете на 
корпорациите.

16 40% от получаващите ня-
какви приходи, взети заед-
но, притежават по-малко 
от 1% от „националното” 
богатство – тоест в Аме-
рика половината от нейни-
те граждани си делят едва 
1% от „общата” баница.

Ще доведат ли провалите 
на Вашингтон до втора 
американска революция?

Интернет е широкомащабна 
версия на „Комитета за корес-
понденция” – правителства-
та в сянка на 13-те колонии, 
които организираха Първата 
американска революция. Все 
по-очевидно става, че прова-
лите на Вашингтон могат на 
свой ред да доведат до втора 
революция.

Народът започва да си за-
дава въпросите: правител-
ството не носи ли повече вре-
да, отколкото полза? Длъжни 
ли сме да променим съществу-
ващата ситуация, или всичко 
да си остане по старому? Пре-
калено много хитри закони да-
ват на президента прекалено 
голяма свобода на действие 
да налага безсрочни правила, 
контролиращи много аспекти 
на живота. Вредата, която 
може да нанесе неконтроли-
рания от никого президент, е 
безгранична.
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за края на капитала и държавността

Рубини: криза, подобна на 
гръцката, може да порази 
Япония

Бедите, поразили Гърция, мо-
гат да станат начало на раз-
пространение на кризата на 
държавните дългове, която 
може да порази развитите 
икономики на такива стра-
ни като Япония и САЩ, преду-
преждава икономистът Нури-
ел Рубини.

Това, което става в Гър-
ция, е само началото на разра-
стването на кризите на дър-
жавните дългове и на дефици-
та в много развити икономи-
ки в света – твърди Рубини, 
един от малцината експерти, 
предсказали кризата. – Нова-
та криза може да започне не 

само в Еврозоната, но и във 
Великобритания, САЩ или Япо-
ния. … Една или повече страни 
на Еврозоната могат да из-
паднат в неплатежоспособ-
ност… Някои от по-слабите 
членове на валутния съюз мо-
гат да решат, че за тях е по-
добре да излязат от него.

Гърция за пореден път е 
принудена да ореже сериозно 
държавните разходи в замя-
на на огромен спасителен па-
кет от Евросъюза и МВФ, с 
който да предотврати фали-
та. Това със сигурност ще оз-
начава вълни от протести и 
стачки, които ще направят 
„дупката” в бюджета още по-
голяма – омагьосан кръг, от 
който „клубът на богатите” 
вече седма година не може да 
намери изход. •

(следва)

» » » продължава от страница 6

Да си представим, че втората революция 
(РР) е завършена. 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, различни от пазарните 
(покупко-продажбата) и властовите. За 
строителството на такова общество ще се 
изискват голяма подготовка и голяма борба, 
която при благоприятни обстоятелства може 
да се води на идейна плоскост, а в противен 
случай – дявол знае как?*

Норберт Винер. Кибернетика или управление и 
комуникация в света на животните и машината

* При липса на дявол за отговор може да се обърнете към анархистите.

СВОБОДНЯЩИНА

До Чикагската школа и назад
К о й ,  к а к  и  з а щ о  п р о д а в а  н е о л и б е р а л и з ъ м  в  б ъ л г а р с к и т е  у н и в е р с и т е т и
Българско либертарианско об-
щество, или накратко БЛО 
е създадено през 2012 г. под 
името Либертариански клуб в 
УНСС. Скоро след това се поя-
вяват клонове в СУ, ИУ Варна, 
Американския университет в 
Благоевград, в Габрово, Плов-
див и Русе. Целта на организа-
цията е пропаганда на консер-
вативни икономически поли-
тики сред студентите чрез 
организиране на кампании, лек-
ции, дискусии, участие в мла-
дежки форуми, конференции и 
пр. Позициите на БЛО най-об-
що могат да бъдат характери-
зирани като крайно десни, про-
пазарни, авторитарни, крайно 
индивидуалистки, антидемо-
кратични, антиекологични, ан-
тисоциални, антифеминист-
ки, а нерядко и расистки и ксе-
нофобски. Членовете на БЛО 
варират от десни консервато-
ри през монархисти до привър-
женици на Пиночет и крайно 
дясната диктатура.

Кой създава такава 
организация в България?

БЛО е създадена като част 
от SFL (Студенти за свобо-
да), основана през 2007-2008 г. 
в САЩ от студенти, членува-
щи в Институт за хуманитар-

ни изследвания, съкратено IHS. 
Този институт е едно от пи-
палата на огромния неправи-
телствен октопод, изграден 
през последните няколко десе-
тилетия от братята Чарлс и 
Дейвид Кох – едни от най-бога-
тите хора в света, шефове на 
огромния петролен конгломе-
рат Кох, основан от тейко им, 
започнал своя възход в петрол-
ния бизнес като строител на 
първите рафинерии на Сталин 
и Хитлер. В наскоро излязлата 
книга Тъмни пари: скритата 
история на милиардерите зад 
възхода на радикалната десни-
ца на известната журналист-
ка Джейн Майър от Ню Йор-
кър е разкрита с потресава-
щи подробности операцията, 
с която шепа американски ми-
лиардери успяват на практика 
да овладеят изцяло политиче-
ския процес в САЩ и да прокар-
ват и до ден днешен всичко, 
което им скимне, независимо 
от това кой търка креслата 
в Белия дом, Конгреса или Вър-
ховния съд. За осемте години 
царуване на уж непоносимо ле-
вия за тях Обама те учетворя-
ват авоарите си.  

Днес Кох Индъстрис е не 
само сред най-големите мул-
тинационални корпорации, но 
и сред най-големите замърси-

тели на околната среда и но-
сител на незавидния рекорд 
за най-тежко обезщетение за 
престъпна небрежност – 296 
милиона долара за гръмнал га-
зопровод, убил две деца, тръг-
нали с колата до къщата на съ-
седа да съобщят за силния ми-
рис на газ, защото вкъщи няма-
ли телефон.

Идеите, разпространявани 
от династията Кох, чрез ней-
ната мрежа от институти 
и НПО са не по-малко пагубни. 
Кампаниите им през годините 
включват атаки срещу публич-
ното образование, социалните 
помощи, финансиране на учени, 
отричащи предизвиканите от 
индустриалното замърсяване 
климатични промени.

Реалният размер на пари-
те, инвестирани за влияние от 
братята и техните събратя 
милиардери от „мрежата” не 
може да се изчисли, тъй като 
те създават стотици НПО с 
мъгляви наименования и още 
по-мъгляви „каузи”, които по-
стоянно прехвърлят неподле-
жащи на деклариране суми по-
между си, докато реалните им 
източници станат неоткри-
ваеми. Въпреки милионите, на-
ливани в студентски органи-
зации, НПО и спонсорирани ка-
тедри в университетите, кон-

сервативните идеи на т. нар. 
„либертарианство” не успяват 
да спечелят сърцата на млади-
те. На конференцията на IHS 
през 2008 г. (когато е създа-
дена SFL – организацията май-
ка на БЛО) присъстват едва 40 
студенти. Въпреки че с време-
то (и парите) конференциите 
увеличават своята посещае-
мост, те остават маргинални 
в студентските среди в САЩ, 
което кара семейство Кох да 
обърнат поглед навън. В годи-
ните след 2010 г. „либертари-
ански” организации са създа-
дени в Южна Америка, Африка 
и… България. Това е началото 
на Българско либертарианско 
общество, което въоръжено 
с пари, литература и ноу-хау 
от американската мрежа на 
Кох започва активна дейност 
у нас.

Какво представлява 
организацията?

БЛО е йерархична организа-
ция, управлявана от предсе-
дател и борд на директори-
те, които взимат всички ре-
шения в рамките на органи-
зацията – нещо типично за 
този род животни, които 
смятат, че всичко правител-
ствено, неправителствено 

и изобщо цялото общество 
трябва да се управлява като 
корпорация. Един човек – един 
глас за тях е комунизъм, пра-
воверната формула е една ак-
ция – един глас, както си му 
е редът. За 30 лева получава-
те членска карта и право на 
участие в събранието на ор-
ганизацията веднъж годиш-
но. За 60 лева получавате въз-
можност да участвате в бор-
да на директорите, а за 100 
лева – възможност за среща 
с донорите на организацията 
(като ВИП-билет с автограф 
и млясване зад кулисите с ак-
туалния чалга кумир след кон-
церта).

Защо се наричат 
„либертарианци”?

„Либертарианството” отско-
ро се пробутва като импони-
ращо на масовия потребител 
търговско наименование на пе-
щерния егоистичен капитали-
зъм. Подобно на болшевиките, 
присвоили „комунизма” като 
подсладител за отровната си 
полицейщина, крайнодесните 
капитализатори свиват „ли-
бертарианството” от леви-
те, антиавторитарни среди, 
които го използват още от 
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19 век, заедно с голяма част 
от реториката и символика-
та на антиавторитарното 
ляво. Терминологичният кре-
тенизъм кулминира в дървения 
камък „анархокапитализъм”. 
Анархокапиталистите взе-
мат традиционния анархист-
ки флаг, като променят чер-
вения цвят с жълт. Често из-
ползват в своята пропаганда 
и символа на анархизма (главно 
А в кръг).

Въпреки афишираните за 
парлама исторически и фило-
софски корени, дясното „ли-
бертарианство” е по-скоро 
маркетингов продукт. Него-
вата теория и практика пред-
ставлява обвиване на отдав-
на вмирисани консервативни 
идеи и политики в дизайнерски 
амбалаж и тяхното активно 
пласиране от платени филосо-
фи, платени активисти и дори 
музиканти и артисти, служи-
тели в спонсорирани от едрия 
бизнес институти и мозъчни 
тръстове.

Как БЛО разпространява 
неолибералната 
доктрина?

Освен привлекателния външен 
вид, заимстван от противо-
положния лагер, десните „ли-

бертарианци” са принудени да 
използват и част от такти-
ката и каузите на левите. До-
като крайният индивидуали-
зъм, комерсиалният начин на 
мислене и пазарните отноше-
ния, превърнати в ерзац кул-
тура, виреят добре в опреде-
лени обществени сегменти – 
например в така наречените 
„чалга среди” в България (и тех-
ните събратя на концерти-
те с много каубойски шапки в 
САЩ), – те изискват доста по-
”инвазивна” операция, за да про-
никнат сред студентите и из-
общо младите хора извън тази 
рамка. За целта активистите 
на БЛО, както и техните мен-
торски организации в САЩ, 
хвърлят големи усилия и сред-
ства в самореклама чрез учас-
тие в популярни сред младите 
каузи – например декриминали-
зиране на марихуаната. Те по-
лират техния имидж на мла-
дежка организация, лансират 
ги като „борци за свобода”, а в 
същото време са достатъчно 
безобидни, за да не засегнат 
интересите на държавата и 
на частните им спонсори и 
ментори.

Освен в университетите, 
интересите на БЛО са насо-
чени и към алтернативното 
и субкултурно обществено 
пространство. През последни-
те години на комерсиализация 

на Беглика Фест той неизмен-
но е атакуван от неолибера-
лите от БЛО, които изнасят 
лекции на фестивала. Същата 
съдба сполетя и фестивала 
Broken Balkanz.

Друга хватка е антидър-
жавната идеология. Техните 
статии и изказвания изобил-
стват от жлъч срещу държа-
вата – предимно повърхност-
на критика на някои нейни ин-
струменти. За да поддържат 
„антисистемния” си имидж, те 
отново прибягват до кражба 
от левите антиавторитарни 
среди, лансирайки тези като 
„държавата е насилие” и „данъ-
ците са кражба”. При малко по-
внимателен прочит на техни-
те позиции става ясно, че те 
нямат нищо против кражба-
та и насилието, стига да са 
извършвани от порядъчните 
„корпоративни граждани”, а 
държавата е особено полезна 
като гарант за същото. Нео-
либералите нямат нищо про-
тив най-насилническите дър-
жавни проявления като поли-
цията и армията, дори напро-
тив. За да бъдем точни, исто-
рически тази идея на неолибе-
ралите претърпява известна 
еволюция. Докато първите де-
сни „либертарианци” от нача-
лото на 20 век се придържат 
към твърди етатистки пози-
ции, що се отнася до репресив-

ния апарат, техните съвре-
менни наследници започват да 
развиват теории за привати-
зацията му. В писанията от-
криваме плановете на спон-
сорите им за създаването на 
частни полиции и частни ар-
мии, които да изземат ролята 
на държавните такива. Тези 
планове вече се реализират 
повсеместно с набъбването 
на многомилиардния отрасъл 
на частните армии, затвори 
и разузнавателни агенции, поч-
ти 100% финансирани от дър-
жавата, за която са и удобен 
„бушон”, ако някъде „изтече” 
нещо за нечовешките експери-
менти със затворниците, пре-
доставени за експлоатация на 
частни корпорации, например.

Защо го правят?

След всичко изписано дотук ня-
кои ще се запитат „кой изоб-
що би членувал в подобна ор-
ганизация?” Желаещи не липс-
ват, защото търговията със 
съвест е доходоносен биз-
нес – пряко финансиране, мно-
жество стипендии, стажове 
и менторски програми за тех-
ните членове. За млади юпита 
от студентските среди, ка-
квито са повечето членове на 
БЛО, те осигуряват възмож-
ност за стабилен доход, по-
лезни контакти с едри бизнес-

мени, а нерядко и примамливи 
служби в техните корпорации.

Добра илюстрация на ком-
фортната среда в сферата 
на НПО активизма ни дава би-
ографията на председателя на 
Българско либертарианско об-
щество – Стоян Панчев. От 
2011 г. до днес неговият про-
фесионален опит се изчерпва с 
участието му в различни НПО, 
разпространяващи неолибе-
рални политики в България. 
Няма данни дали някога изобщо 
е работил каквото и да било. 
Въпреки това е чест гост-ана-
лизатор в медиите по теми 
като трудовото законодател-
ство, пенсионното осигурява-
не, бизнес средата и пр.

Подобна картинка наблюда-
ваме и сред други членове на 
организацията. Някои от тях 
действително се надяват, че 
с послушание и всеотдайност 
за каузата на богатите един 
ден ще се наредят сред тях. В 
същото време, за голяма част 
от младите хора в България е 
трудно да идентифицират не-
олибералната пропаганда, про-
давана от организации като 
БЛО, поради широкоразпрос-
транената аполитичност и 
дълбокото неразбиране на ико-
номическия експеримент при-
лаган в България през послед-
ните 26 години. •

Никола Петканов

СВОБОДНЯЩИНА

До Чикагската школа и назад
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Колко анархии съществуват?
Анархист, човек по определе-
ние идейно грамотен, отгова-
ря: само една, но колкото цяла-
та Вселена, съответно и тол-
кова разнообразна.

На същия въпрос, ако чуете, 
че „има множество анархии”, 
значи говорите с анархист-
ващ тип. В омайните му при-
казки ще проплъзне признание-
то, че „някои анархии се нами-
рат в състояние на люта схва-
тка помежду си”. Може да не 
слушате нататък – щом нещо 
е в конфликт с друго нещо, зна-
чи между тях няма нищо общо 
и не бива да носят едно и също 
име.

Това не е като да обясня-
ваш на чужденец, че „дреме ми” 
и „не ми дреме” имат еднакво 
значение. Идеологиите, миро-
гледите, колкото и лица да по-
казват, се градят върху общи 
основни принципи, а ако вою-
ват, значи принципите им не 
си приличат.

Следователно, „множество-
то анархизми” са просто наз-
вания без съдържание.

Анархичната теория е из-
влек от обичайната човеш-
ка практика. Теоретиците на-
блюдават какво вършат хора-
та спонтанно. Преобладава-
щата част спонтанни човеш-
ки взаимодействия водят до 
установяване на обществен 
ред с висока степен на авто-
номия. Практиките, които 
пораждат власт, в действи-
телност са малко на брой, но 

ако не срещнат достатъчен 
отпор, превземат и смазват 
всичко.

Историята на анархична-
та теория е история на наблю-
денията на човека както в ес-
тествената, така и в неес-
тествената му среда. Затова 
не твърдим, че измисляме не-
бивалици. Просто обединяваме 
съществувалите преди и съ-
ществуващите днес отделни 
практики на спонтанен анар-
хизъм в една система и доказ-
ваме, че тази система е едно 
напълно различно общество, 
достатъчно привлекателно, 
за да мотивира всеки норма-
лен човек да воюва, ако трябва, 
за него.

Наблюденията минават 
през няколко етапа на обобще-
ния – така работи всяка наука: 
подрежда и обобщава факти, 
от които е възможно да се на-
правят изводи за минали съби-
тия и достоверни предвижда-
ния за бъдещи. От мутуализма 
на Прудон анархичната теория 
е стигнала до анархокомунизма 
на Кропоткин – и не е спряла на 
него. За съжаление, се появиха 
мераци за издигане на отделни-
те етапи в ранг на „завършена 
теория” – все едно любители-
те на ръчното производство 
да твърдят, че с длета и чукче-
та ще построят космически 
кораби; любителите на парни-
те машини да настояват, че 
никакви други технологии не са 
нужни повече – и т. н.

Истината обаче е доста-
тъчно проста. АНАРХИЯ озна-
чава „без власт”. Разширено – 
„за свобода на всяка личност”. 
За да съществува трайно 
такава свобода, водещ прин-
цип на човешките отноше-
ния трябва да е станал прин-
ципът на справедливостта – 
„постъпвай така, както искаш 
да постъпват с теб при по-
добни обстоятелства”. За да 
няма причина хората да нару-
шават тази проста рецепта 
за взаимно погаждане, трябва 
да съществува равенство – 
„без дискриминация, без при-
вилегии, равен достъп до вся-
какви блага според индивиду-
алните потребности в рам-
ките на технически и физи-
чески възможното”. Науката 
и техниката разширяват по-
стоянно тези рамки, което 
пък е немислимо без всеобщо-
то чувство за солидарност. 
Него имаме като вграден ин-
стинкт и единствено външни-
те фактори (и човешки форми 
на управление, създадени под 
натиска на такива фактори) 
подлагат този наш инстинкт 
на изпитание, но като разум-
ни същества би трябвало да 
имаме нарастващи възмож-
ности да променяме тези фак-
тори.

Ето го и обобщението: не-
обходимите условия да бъдем 
свободни – всеки и всички – са 
равенството, справедливост-
та и солидарността – в бук-

валния си вид, без компромиси 
и пазарлъци.

От това обобщение след-
ва, че общественото устрой-
ство има определен облик, поч-
ва, на която свободата да рас-
те и да се разширява – това е 
федеративната структура в 
чистия смисъл на понятието 
„федерализъм” (федерацията е 
колектив на колективи, както 
колективът е доброволна фе-
дерация на отделни личности).

Всеки компромис с условия-
та води до увреждане на цен-
тралния принцип на анархизма. 
Нито една идеология, която до-
пуска ограничаване на свобода-
та на личността, няма основа-
ние да нарича себе си анархич-
на.

Разнообразието на форми 
и начини на човешко взаимо-
действие не страда от това, 
че анархическият мироглед е 
стъпил върху няколко прости 
условия и една главна „догма” 
(доколкото е уместно да наре-
чем изискването за лична сво-
бода с тази дума). Природното 
разнообразие се гради именно 
от малко на брой елементар-
ни закономерности, лесно из-
разявани в математически 
формули и набор фундаментал-
ни физически константи. Нау-
ките за тези природни факти 
са сложни, защото е сложен пъ-
тят към откриването и разби-
рането им.

Оттук е първият очевиден 
извод: обобщеното знание за 

това как обществото може 
да стане опора на всяка лич-
ност в нейния стремеж към 
щастие се нарича анархокому-
низъм. Просто термин, могъл 
е да бъде и друг, например дос-
та точен синоним на анархо-
комунизма е „пряката демокра-
ция” – стига да е последовател-
на, буквална и безкомпромисна.

Всички останали самозва-
ни „течения” не спазват едно 
или друго условие, дори нахал-
но подменят свободата с ими-
тации, но знаем от Бакунин, че 
„свободата е неделима, отсе-
чеш ли къс от нея, убиваш я ця-
лата”.

Другата линия на разделе-
ние между анархизма и негови-
те имитации минава през въ-
проса „как да построим анар-
хично общество”.

Историята не оставя мно-
го варианти. С малки и доста 
специфични изключения, соци-
алният прогрес навсякъде и 
всякога се е движил благодаре-
ние на революциите.

Следователно и анархизмът 
приема революцията като 
средство за промяна. Дилема-
та „еволюция или революция” е 
чиста демагогия, истинският 
избор е между революция и кон-
трареволюция.

Еволюцията е процес на 
стихийни промени, при който 
пасващите на външните (при-
родни, непритежаващи воля 
и съзнание) фактори промени 
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Генетичният код на BG-олигарсите
В Ню Йорк през 1957 г. и в Лон-
дон през 1961 г. излиза от пе-
чат знаменателната брошура 
на югославския дисидент, чер-
ногорец по рождение, Милован 
Джилас „Новата класа”. Тази 
„нова класа” според автора-ко-
мунист не е нищо друго освен 
диалектично пръкналата се 
„партком-номенклатура” в съ-
ответните така наречени со-
циалистически държави. Този 
социален класов феномен не се 
установява и развива по тра-
диционната схема „стока-па-
ри-стока” или „пари-стока-па-
ри”, а се обогатява по схемата 
„политика-пари-политика” или 
„пари-политика-пари”. Именно 
така политиката става екви-
валент на стоката. 

Още на 06.05.1948 г. Полит-
бюро на ЦК на БКП (к) тайно и 
бетонно-единодушно взема 
красноречивото решение кои 
категории привилегировани 
лица могат да получат пряк 
достъп до дискретно новоот-
крития универсален спецмага-
зин. Във въпросното Решение 
изрично се изтъква следното: 
При новосъздадения магазин 
за снабдяване да бъдат при-
крепени не повече от хилядо 
и сто души, като изрично бъ-
дат включени помощник-ми-
нистрите, хора на изкуство-
то и науката, висши длъж-

ностни лица от различните 
министерства, НС на ОФ. Не-
изменното стоманено ядро 
на Новата компартократич-
на класа са тъй наречените 
активни борци против фаши-
зма и капитализма (АБПФК), 
които към 1980 г. наброяват 
над 240 хиляди бабаити и ба-
баитки, строго категоризи-
рани според съответния ин-
тензитет и рисковия фактор 
на нелегалната си дейност 
преди 09.09.1944 г. в 5 кате-
гории. Децата на „активните 
борци” също се ползват с ре-
дица привилегии – преди всич-
ко в образованието и впослед-
ствие при назначаването 
на съответните синекурни 
служби.

Във всички бивши соцдър-
жави Новата класа властва 
като гнусна, компрадорска кли-
ка и в човешката история ще 
бъде запомнена като най-от-
вратителната криминогенна 
класа. Понастоящем българ-
ската държава е една до мозъ-
ка на костите мафиотизирана 
квазидемокрация, дирижирана 
от 500-600 олигархични семей-
ства с БКП-номенклатурен ге-
незис. 45 години (1944-1989 г.) 
ДС е фанатичният Цербер на 
елитарната менте-комунис-
тическа каста, а веднага след 
1989 г. целеустремено започва 

да обслужва префасониралата 
се вече в олигархия БКП-БСП-
номенклатура.

В съвременния олигархичен 
хайлайф никъде не присъства 
дори за кадем и един потомък 
на тотално експроприирана-
та навремето BG-едра буржо-
азия отпреди Деветосептем-
врийската соцреволюция. Без-
възвратно са потънали в неби-
тието магнатските фамилии 
на Буровци, Кожухаровци, Хад-
жирусевци, Чалбуровци, Ман-
товци, Минчовци, Губиделни-
ковци, Миховци, Патковци, Ду-
ковци, Бъровци, Хаджиминчов-
ци и т. н. Настоящите българ-
ски олигархични особи са поч-
ти винаги преки или косвени 
потомци или предани креату-
ри на бившите партком-голем-
ци от БКП и БЗНС, както и от 
щатния офицерски състав на 
ДС и РУМНО. Според сведущи 
BG-политолози и социолози оли-
гархичните семейства (мафии) 
в РБ са хиляда на брой, като 
властническото ядро в тях 
включва около 200 фамилии.

Едва ли е случайност, че 
като един от най-най-могъщи-
те BG-олигарси в РБ се пръква 
тъкмо Валентин Златев, син-
чагата на интимния тодор-
живков дост Васил Златев – 
несменяем кмет на град (с.) 
Правец от 1968 до 1989 г., ала 

все пак криво-ляво осъден за 
стопанско-криминалната си 
дейност, с ефективно влязла 
в сила присъда от 29.01.1992 г. 
две години лишаване от сво-
бода за умишлено-длъжност-
ни престъпления по Наказа-
телно дело № 177/1991 г., из-
дадена от Софийския окръжен 
съд. Автентичната фамилия 
на олигарховия родител била 
Свинарски, чийто семантичен 
произход свенливо се крие в за-
нятието на дядото по бащи-
на родословна линия, който си 
вадел насъщния, отглеждайки 
правешките селски свине (спо-
ред акта за раждане, съхраня-
ван в Държавен архив, на лице-
то Златю Петков Свинарски, 
роден баща на Васил Златев 
Петков – б. а.). Личният финан-
сов актив на именития байга-
нювски олигарх Валентин Зла-
тев – генерален изпълнителен 
директор на руския петролен 
гигант „Лукойл – България” и съ-
щевременно спецоторизиран 
представител на „Лукойл” за 
Албания, България, Македония, 
Сърбия, Черна гора и Хърватия, 
както и титулярен експерт-
консултант по ядрена енер-
гетика на руската компания 
„Росатом” относно фалиралия 
мегапроект АЕЦ „Белене”, над-
хвърля исполинската парична 
сума от 500 милиона долара.

ВИП-персоната Цветели-
на (с рождено име Цветанка) 
Бориславова Карагьозова пък 
е щерка на Борислав Карагьо-
зов, навъртял агентурния си 
трудов стаж като щатен чи-
новник на психотронното Пър-
во главно управление на ДС, 
кучешки слухтейки в качест-
вото му на „спецтехническо 
лице” из съответните BG-по-
солства. В тази своя несъмне-
но беззаветна, високопатрио-
тична дейност срещнал преда-
ното съдействие на съпругата 
си Веселинка, която пък, щом 
му дошло времето, се изявила 
в качеството си на основен ак-
ционер в старозагорското АД 
„Комасол”, търгуващо най-вече 
с химически продукти. Между-
временно безумно оправната 
им щерка Цеца сколасала целе-
съобразно и несъмнено наход-
чиво да се бракосъчетае и впо-
следствие още по-целесъобраз-
но да се бракоразтрогне с на-
ивния синковец-лапнишаран на 
Татовия партком-кадър, кан-
дидат-политбюровецът Иван 
Абаджиев – Стефан, комуто на 
бърза ръка родила две прелест-
ни чада от женски пол. Туй оба-
че хич не попречило на неудър-
жимото ґ авантюристично 
лавстори с BG-политплейбоя 
Бойко Борисов, което я прави 

» » » продължава на страница 10

ИДЕОЛОГИЧЕСКИ КАДАИФ

Колко анархии съществуват?
остават, а другите загиват 
(включително и буквално). Но 
в социалната сфера отдавна 
нямаме „чиста” еволюция. Вър-
ху нея влияят осъзнали инте-
ресите си структури, напри-
мер държавата. Тя активно се 
намесва в процеса, тоест из-
вършва СЕЛЕКЦИЯ, чрез нея 
властническите структури си 
гарантират оцеляване.

Селекцията, подменила ево-
люцията, има точното име: 
контрареволюция. Предвари-
телна и постоянна, без нея 
властничеството загива. 
Властта успява да влияе върху 
живота ни, защото е организи-
рана сила.

Затова и революционните 
движения трябва да възприе-
мат ясни организационни фор-
ми, вместо да залагат на гола 
спонтанност и стихийност – 
докато са безформени, власт-
та ще се справя с тях така, 
както се справя с природните 
стихии (а даже когато „не се 
справя”, успява да обръща си-
туацията в своя изгода; напри-
мер възстановяването на раз-
рушенията в „коридора на тор-
надото” в Америка е стабилен 
и доходен бизнес, при все че ра-
ционалното решение би било 
отказ от заселване в този ко-
ридор, поне докато науката не 
даде технологии да укротява-
не на торнадото).

Има доста форми за органи-
зиране, малка част от тях са йе-

рархични. Следвайки принципа 
на федерализма, революционно-
то движение може да структу-
рира себе си така, че успешно 
да съперничи на властнически-
те организации, да обръща се-
лекцията в своя полза и в край-
на сметка да ликвидира власт-
ничеството като практика. В 
същото време, различните от 
авторитаризма организацион-
ни принципи на революционно-
то движение не превръщат ре-
волюционната организация в 
„нова власт”, както стана при 
„комунистите” марксисти, но 
те поначало нямаха намерение 
да събарят всяка власт, а да се 
възползват от нея. Затова и 
партиите им бяха пирамидал-
ни, подобни на буржоазните, но 
още по-сурови, по-военизирани. 
По техен тертип и с подобни 
цели възникнаха фашистките.

Така че последният извод 
гласи: анархизмът, за да е анар-
хизъм в истинския си смисъл, 
следва да се придържа към тео-
ретичните обобщения на анар-
хокомунизма; да е революцио-
нен; да е организиран.

Успешната организация се 
нуждае от устав (механизъм 
на взаимодействие между ча-
стите на организацията), за да 
може последователно да пре-
следва целите си, както и от 
програма (описанието на тези 
цели). Сред целите е важно мяс-
тото за план как да изглежда 
светът „на следващия ден след 
революцията”. За по-следващи-
те дни ще се погрижат сами-

те хора, задачата на анархи-
стите е да разчистят тере-
на за „изкопаване на основите”, 
а тези основи представляват 
анархокомунистическия модел 
общество: безвластен съюз 
на териториални, производ-
ствени, потребителски и дру-
ги сдружения; те ще решават 
проблемите си и ще си поста-
вят задачи на Общи събрания 
на всички членове на дадено 
сдружение. Между Събранията 
за изпълнението на решения-
та се грижат излъчени за цел-
та Съвети. Събранията имат 
пълномощия върху всички сфе-
ри на живота – включително 
по въпроса за собствеността, 
оптималната форма на която 
е обществената – не държав-
ната, не частната. Проблеми 
и задачи между сдруженията се 
решават по същия начин – чрез 
Събрания на сдруженията и Ко-
ординационни съвети за адми-
нистриране на приетите ре-
шения – точно по схемата на 
федерализма.

Стъпили на този модел, вся-
ка отделна общност самос-
тоятелно и всички заедно ще 
имат „зелена улица” да се про-
менят и развиват както наме-
рят за добре, не под диктата 
на шепа бюрократи, по нареж-
дане на шайка политици, по по-
ръчка на банда свръхбогати не-
годници, както се случва днес.

Истинската история на чо-
вечеството ще започне от 
този момент нататък. •

Шаркан
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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯ, ПРОМЕНИЛИ СВЕТА

Светът през юни
През юни 1953 г. в ГДР кулми-
нира масовото недоволство 
от болшевишкия режим. Ве-
черта на 16 юни са създадени 
стачни комитети във всич-
ки големи столични предприя-
тия. Полицията и частите на 
окупационната Съветска ар-
мия са вдигнати по тревога.

На следващата сутрин по 
улиците има 10 000 демон-
странти, до обяд вече са 150 
хиляди. Лозунгите са за ос-
тавка на правителството, 
ръководството на профсъ-
юзите, провеждане на свобод-
ни избори и обединение на Гер-
мания. Хората скандират и 
обидни за партийните тар-
тори стихчета.

Щурмувани са обществени 
сгради, управления на държав-
на сигурност, 12 затвора и 
са освободени около 1400 за-
творници.

Протестните действия 
обхващат не по-малко от 700 
населени места в ГДР с над 
милион участници. Най-мощ-
ни са протестите в Дрезден, 
Гьорлиц и Хале.

Работнически отряди, ръ-
ководени от стачния коми-
тет в Гьорлиц, изгонват кме-
та и общинските съветници 
и формират нов „градски ко-
митет”.

На 17 юни по искане на Мос-
ква в Берлин и цяла Източна 
Германия е въведено извънред-
но положение. Съветски тан-
кове заемат ключови позиции 
в много градове, стрелят по 

демонстрантите. Забранено 
е събиране на повече от три-
ма души по улиците, площади-
те и обществените сгради, 
забранено е излизане навън 
между 21 и 5 часа, като нару-
шителите се наказват по „во-
енновременни закони”.

Общо в смазването на въс-
танието участват 16 съвет-
ски дивизии – само в Берлин 
три дивизии с 600 танка.

Към 25 юни бунтовете са 
потушени в малките градове, 
а на 11 юли извънредното по-
ложение е отменено – въста-
нието е овладяно. Започва съ-
дебната разправа с „размир-
ниците”.

В отчетите на съветски-
те надзорници на източногер-
манските власти фигурират 
1526 осъдени „провокатори” 
до края на януари 1954, вклю-
чително още двама на смърт, 
трима – на доживотен за-
твор, над хиляда лежат в за-
твора над 5 години.

Събитията не разклащат, 
а напротив, укрепват позици-
ите на сталинистката клика 
на Улбрихт, която провежда 
чистки в партията и до края 
на съществуването на ГДР 
поддържа „твърдата линия”.

Все пак правителството 
отменя „ускорения курс”, на-
малява с около 20% цените 
на потребителските стоки, 
а СССР съкращава размера на 
репарациите и така те спа-
дат до 5% от бюджета. Бяг-
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щастлива съсобственичка на 
знаменитата му охранител-
на фирма „ИПОН-2” ООД. Преди 
това, още през 1989 г., оправ-
ната Цецка се втурва приори-
тетно в дебрите на частния 
бизнес, стимулирана порядъч-
но с несметни държавни финан-
сови активи, като се титуло-
ва управител, надзорник, пред-
седател, собственик и прочее 
началник на десетки фирми, 
консорциуми, фондации и други 
еднолични и двулични формиро-
вания. През тоя тъй интелек-
туално-меркантилен период 
от житието-битието си Бо-
риславова прави следното про-
никновено публично изказва-
не: Аз съм адепт на езотерич-
ния подход към паричните суб-
станции, деликатно усетени 
през призмата на личностно-
то израстване, щото едва ли 
можем да използваме като въз-
можност за лично израства-
не нещо, което не сме придо-
били със собствени усилия и не 
се отнасяме към него с грижа и 
любов. Поливано с тез собст-
вени усилия и любов към придо-
биването, личното ґ финансо-
во досие израства до над 395 
милиона евро.

Демиургът на най-богатия 
български олигарх, с паричен 

ресурс над три милиарда лева, 
Васил Божков, е одиозният ДС-
генерал Любен Гоцев – основен 
учредител през 1997 г. на Дви-
жението за единство и разви-
тие, наричано в медиите гъзо-
мийнически учтиво „генерал-
ско движение” в БСП. Самият 
Божков беше международно де-
завуиран от обилно изтеклата 
чрез Уикилийкс секретна корес-
понденция на US-посолството 
в Република България, в която 
се спряга като ярък пример за 
някои от най-известните връз-
ки на българския бизнес с орга-
низираната престъпност и 
най-печално известният ганг-
стер, активен в прането на 
несметни парични ресурси, в 
многобройните приватиза-
ционни измами, в заплахите, в 
изнудването, в рекета и в не-
законната търговия с антики. 
Едва ли толкоз случайно Бож-
ков е цитиран в няколко докла-
да на маститите американски 
посланици като водеща фигу-
ра в българската организира-
на престъпност и непоколеби-
мо в грамите се стига до на-
истина съкрушителния извод, 
че: всички държави си имат ма-
фия, но в България мафията си 
има държава! Като потвържде-
ние на тази констатация Ев-
ропейската служба за борба с 
измамите (ОЛАФ) недвусмис-

лено изтъква, че повечето от 
криминалните разследвания во-
дят към Васил Божков, с прякор 
Черепа, изключително богат и 
твърде влиятелен бизнесмен с 
известни връзки с организира-
ната престъпност и с много 
високопоставени, ала корумпи-
рани български политици.

Алековият хит „Бай Ганьо” 
някак си урбулешки животвор-
но и мощно възкръсна имен-
но в бизнесменския персонаж 
на видния свиневъд Георги Гер-
гов – през епохата на презре-
лия „Соц” изтъкнат директор 
на Свинекомбината в с. Мано-
ле, Пловдивско и още по-виден 
партиен функционер, чието 
все по-видно изтъкване дока-
ра Пловдив до това да го име-
нуват Герговград. Та тоя ми 
ти артък свински бизнесмен 
в началото на 1989 г. изгъбо-
сал над 300 хиляди свинеком-
плексни лева, но благодарение 
на връзкарството си с небез-
известния Георги Танев – шеф 
на МВР през 1988-89 г. – целе-
съобразно турили Герговата 
простъпка под хасъра. През 
1989-91 г. идва златното вре-
ме за назначените на стра-
тегически печалбарски места 
БКП-кадри, на които се дава 
поголовна възможност вихре-
но да приватизират, тоест, 
кестерме да откраднат всич-

ко онова, което дотогава кри-
во-ляво са управлявали като 
представители на държавата. 
Нагушил се бая яко със солиден 
финансов ресурс, Гергов целе-
съобразно парясва вече стана-
лата непрестижна за неговия 
интелектуален кариерен хъс 
свинекочина и стратегически 
цъфва като коскоджамити спе-
цсъветник в Министерство-
то на земеделието, което пък 
обстоятелство чрезмерно 
го улеснява ударно да се изяви 
през 1993 г. в качеството на 
проспериращ търговец на зър-
но и на бърза ръка натрупва за-
виден за онова време конвер-
тируем капитал. През 1995 г. 
присвоява – пардон, привати-
зира – свидния Манолевски сви-
нарник, който навремето тъй 
ефективно ръководел, купува 
свръхизгодно фуражните заво-
ди в Пловдив, Бургас и Стара 
Загора, напазарува си елитния 
курортен комплекс на ЦК на 
БКП „Дружба”, подир „BG-нежна-
та, бошлаф патаклама” комер-
чески наречен „Свети Констан-
тин и Елена” и прекръстен от 
Гергов на „Слънчев ден”. През 
2004 г. придобива ЦУМ за 30 
милиона евро, 47% от Варнен-
ския „Търговски дом” и закупу-
ва акциите на „Феста Холдинг”, 
притежание дотогава на мул-
ти-мутресата Петя Славова. 

Посредством някакво немисли-
мо за простосмъртните висо-
копоставено съдействие при-
добива Пловдивския панаир и 
грандхотел „Ленинград”, понас-
тоящем наименуван „Санкт 
Петербург”. През май 2008 г. 
находчиво купува Пловдивска-
та фирма „Пътища АД”, Мин-
строй – Пътища и БКС – Горна 
Оряховица и закръгля целокуп-
ното си финансово дередже на 
общо взето скромните 73 ми-
лиона лева. Като пискюл на фес, 
тоя ми ти плуващ в какви ли не 
благини тузарин накрая е ин-
сталиран и за почетен консул 
в Пловдив на Руската федера-
ция. За останалите олигарси и 
олигархини от Байганювската 
кохорта по същество едва ли 
може да се каже нещо по-друго 
от вече списаното за гореци-
тираните четирима юначаги.

Така ще е чак до свършека на 
вековете, ако междувременно 
унижените и ограбени българ-
ски гражданки и граждани не 
запокитят олигархичната из-
мет там, където нивга Слън-
це не огрява! Затуй, на Бой по-
следен вдигай се, низвергнат, 
кожодерски експлоатиран На-
роде! Защото именно ти си 
Демиургът на невъзврати-
мо мощно изгряващата Анар-
хистка социална революция! •

Марин Караиванов – Макар

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Генетичният код на BG-олигарсите
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ството на източногерман-
ците през границата обаче 
не намалява, напротив – през 
1953 г. избягалите са вече 
330 хиляди. Особено горчиво 
е разочарованието от пози-
цията на „западните демо-
крации” – гръмки думи и ни-
щожни дела.

Властите на ГДР дълги го-
дини обясняват въстанието 
от юни 1953 с „намеса на чуж-
дестранни служби”, но след 
обединението на Германия в 
архивите на държавна сигур-
ност е открито признание-
то на министъра на безопас-
ността, че „въпреки всички 
усилия на ведомството, орга-
низаторите на метежа не са 
установени”.

На 5 юни 1936 в Испания ге-
нерал Емилио Мола предста-
вя план на метеж срещу Ре-
публиката пред другите заго-
ворници. Предвижда се създа-
ване на „директория”, суспен-
диране на конституцията, 
безмилостно смазване на по-
литическите противници и 
„демонстративни наказания” 
на лидерите и особено изяве-
ните им активисти.

На 23 юни генерал Фран-
ко пише писмо до правител-
ството с двусмислен намек 
за предстоящ бунт на воен-
ните. Правителството не 
реагира и бъдещият „кауди-

льо” окончателно се присъе-
динява към заговора.

Преди 395 години с осно-
ваването на Холандската За-
падноиндийска компания при-
ключва раждането на съвре-
менния капитализъм.

Преди 304 години е роден 
Жан Жак Русо.

През 1716 г. в Луизиана са 
докарани първите африкан-
ски роби.

Преди 255 години Михаил 
Ломоносов съобщава, че е от-
крил атмосфера на Венера.

През юни 1836 г. умира 
Клод Руже дьо Лил, автор на 
„Марсилезата”.

На 5 юни 1878 г. е роден 
Панчо Виля, мексикански ре-
волюционер.

На 29 юни 1900 г. е роден 
Антоан дьо Сент Екзюпери, 
чиито критични книги при-
видно парадоксално са заб-
ранени както от прохитле-
ристкото правителство на 
Виши (защото са против дик-
татурата на Хитлер), така 
и от това на Свободна Фран-
ция (защото са против дик-
таторските амбиции на дьо 
Гол).

На 14 юни 1905 г. започва 
въстанието на руския броне-
носец Княз Потьомкин.

На 10 юни 1909 г. за пър-
ви път е използван сигналът 
SOS.

Преди 85 години САЩ под-
писват договор да построи 

в СССР 90 завода за военна-
та промишленост на Ста-
лин.

На 12 юни 1936 г. съвет-
ският диктатор изнася на 
„всенародно обсъждане” про-
екта за нова конституция. 
Нагледен пример за това, че 
референдумите не означа-
ват наличие на демокрация.

Две седмици по-късно пра-
вителството на СССР за-
бранява абортите. Забрана-
та е отменена чак през но-
ември 1955 г.

На 7 юни 1939 г. в киноте-
атрите на СССР е премие-
рата на филма на режисьора 
Абрам Ром „Петата ескадри-
ла”, който разказва за пред-
стоящата война срещу Гер-
мания. Само след няколко дни, 
предвид плановете за „друж-
ба” с Хитлер, филмът е сва-
лен от екраните.

На 3 юни 1941 г. съветско-
то Политбюро рутинно раз-
решава износ за Германия на 
6000 тона мед, 1500 тона 
никел, 500 тона калай и дру-
ги стратегически матери-
али. 19 дни по-късно Хитлер 
напада доскорошния си съюз-
ник и съучастник в смазване-
то на Полша.

На 30 юни същата година 
английските физици докла-
дват на правителството си 
за принципната възможност 
за създаване на атомна бом-
ба.

На 8 юни 1949 г. в Лондон 
излиза романът на Джордж 
Оруел (Ерик Артър Блеър) „Хи-
ляда деветстотин осемде-
сет и четвърта”, пет дни по-
късно и в Ню Йорк. В края на 
същия месец (25 юни) писате-
лят навършва 46 години.

Преди 63 години в затво-
ра Синг Синг са екзекутирани 
Етел и Джулиъс Розенберг, об-
винени в шпионаж по техно-
логиите на атомната бомба 
в полза на СССР. Днес това об-
винение е признато за съмни-
телно.

На 4 юни преди 60 години 
Държавният департамент на 
САЩ публикува „тайния” до-
клад на Хрушчов пред XX кон-
грес на КПСС за „култа към ли-
чността на Сталин”. В същия 
ден докладът е прочетен по 
Радио Свободна Европа. На 30 
юни съветските вестници пе-
чатат постановлението на 
ЦК на КПСС „За преодоляване-
то на култа към личността и 
неговите последици”. Широк 
отзвук получава в Унгария, къ-
дето се събуждат надежди за 
омекване на режима, а когато 
това не се случва, народно-
то недоволство избликва във 
въстание през есента.

Преди 50 години в Китай за-
почват масови репресии сре-
щу интелигенцията и чист-
ка във високите ешелони на 
компартията. Почти в същия 
ден 27 години по-късно танко-

ве смазват студентската де-
монстрация на площад Тянън-
мън в Пекин.

Преди 45 години САЩ от-
менят ембаргото за търго-
вия с Китай. По същото вре-
ме във Великобритания Мар-
гарет Тачър, тогава минис-
тър на образованието, спира 
безплатното мляко за учени-
ците на началните училища. 
Въпросната дама и досега е 
икона за властолюбците.

Преди 40 години Китай из-
пробва водородната си бом-
ба.

На 3 юни 1980 г. за десет 
минути светът е на ръба на 
ядрена война, причинена от 
компютърна грешка.

На 5 юни 1981 г. учени от 
американския Център за кон-
трол на заболяванията от-
криват вируса, причиняващ 
СПИН. По същото време съ-
ветският официоз вестник 
„Правда” обвинява правител-
ството на Полша в бездейст-
вие срещу враговете на кому-
низма в страната.

Преди 15 години непалски 
престолонаследник избива 
цялото (свое) кралско семей-
ство и накрая се застрелва. 
Челният пример не намира по-
следователи сред останали-
те особи по света.

На 5 юни 2012 почива Рей 
Бредбъри, американски писа-
тел, автор на „451 градуса по 
Фаренхайт”. •

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯ, ПРОМЕНИЛИ СВЕТА

Светът през юни
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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.a-bg.net
и м е й л  н а  Ф А Б :   fab@a-bg.org

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

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

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

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

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

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

1. Читател 10 лв
2. Александър Наков, Перник 20 лв
3. Петко Кърпаров, София 45 лв
4. Даниел Рангелов 60 лв
5. Иван Димитров Иванов, Стара Загора 50 лв
6. Никола Тончев Иванов 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 02.06.1876 г. е убит 

българският поет, публи-
цист, анархист и револю-
ционер Христо Ботев.

• На 03.06.1966 г. умира без-
властникът Атанас Гер-
чев Дедяков.

• На 06.06.1919 г. в гр. Бур-
гас под редакцията на 
Марко Борзуков излиза 
анархистическият вест-
ник „Комуна”.

•  На 08.06.1908 г. във 
Ферзан (Мала Азия) на 18 
годишна възраст умира 
Милан Арсов, участник в 
Солунските атентати.

•  На 12.06.1856 г. в гр. Лерин 
(Македония) е роден анар-
хистът Спиридон (Спиро) 
Константинов Гулапчев, 
идеолог на „сиромахомил-
ството” в България.

•  На 14.06.1872 г. в гр. Ир-
кутск (Русия) е роден без-
властникът Юлий Цезар 
Розентал, създател и ор-
ганизатор на първите 
анархистически кръжоци 
в България.

•  На 14.06.2002 г. в гр. Плов-
див умира анархистът 
Христо Ганчев Бойчев, 
член на секретариата на 
ФАБ и сътрудник на вест-
ник „Свободна мисъл”.

•  От 15.06 до 17.06.1919 г. в 
София се провежда Първа-
та национална анархисти-
ческа конференция, на коя-
то е учредена Федераци-
ята на анархокомунисти-
те в България (ФАКБ).

•  На 20.06.1925 г. край село 
Белица (Ихтиманско) е 
убит анархистът Васил 
Бонев Икономов.

•  На 22.06.1896 г. е екзе-
кутиран френският без-
властник Равашол.

•  На 25.06.1856 г. умира 
немският философ и анар-
хист Йохан Гаспар Шмидт 
(Макс Щирнер), автор на 
книгата „Единствени-
ят и неговата собстве-
ност”.

•  На 27.06.1952 г. край с. Чу-
чулигово (Благоевградско) 
е убит от болшевишки-
те милиционери поетът-
анархист Кръстьо Хад-
жииванов.

•  На 28.06.1936 г. умира 
анар хис тът Александър 
Беркман.

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2016 СВОБОДНА  МИСЪЛ

МАЙН КАМПФ ИЛИ МОЯТА ЧОРБА

Антикомунизъм по оруелски
Политическата пропаган-
да от най-древни времена до 
днес неизменно включва пред-
ставянето на текущото вла-
стово статукво като ес-
тествено произтичащо от 
историческата логика и но-
сещо някаква форма на исто-
рическа „справедливост”. Едни 
събития и личности биват 
маргинализирани или изтрива-
ни от паметта, докато други 
биват хиперболизирани и ми-
тологизирани. Исторически-
те събития биват вкарвани в 
призма, героизираща или най-
малкото оправдаваща лично-
стите и групите, с които сил-
ните на деня се отъждествя-
ват.

Наблюдавайки пропаганд-
ните течения, раздухвани от 
идеологическите ударници на 
днешното статукво, по всяка 
вероятност сме близо до мо-
мента, в който ще бъде пред-
ложено годишнината от пре-
врата на 9 юни 1923 г. да бъде 
обявена за национален праз-
ник. Досега ревизионистките 
стремежи на постфактум ан-
тикомунизма бяха съсредото-
чени върху това да бъде отре-
чен българският нацизъм в пе-
риода около Втората светов-
на война и представителите 
му да бъдат тачени като на-
ционални герои, а антикому-
низмът да бъде представян 

като универсална индулгенция 
дори за най-долните деяния.

Година след година, приказ-
ките на уж либералната и евро-
пейска десница все повече зап-
риличват на тези на организа-
торите на „Луков марш”, а гла-
совете на хората, посочващи 
безспорните исторически фа-
кти, противоречащи на тази 
концепция, биват старател-
но заглушавани. За събитията 
от 20-те години политиката 
беше друга – за тях просто гуз-
но се мълчеше. В училищата ис-
тория на практика се изучава 
само до Ньойския договор, пе-
риодът между двете войни не 
влиза и в кандидат-студент-
ските изпити. Гео Милев все 
още не е изхвърлен от учебна-
та програма, но се преподава 
по начин, оставящ впечатле-
ние, че е написал „Септември”, 
защото една сутрин се е съ-
будил накриво. След близо три 
десетилетия на забрава явно 
е дошло времето Министер-
ството на истината да се раз-
шета и из този период. Един 
от първите залпове в тази 
битка вероятно представля-
ва публикуването на книгата 
„Белият терор от 1923-1925 г.: 
три епохи на държавна репре-
сия”.

Това издание има претенции 
за историческо и документал-
но изследване, но няма нито 

структурата, нито достовер-
ността на такова. Авторите 
са юристът Христо Петров и 
представящият се за разслед-
ващ журналист Христо Хри-
стов. Вместо изследване на 
държавния терор след 1923 г., 
имаме „разбиване на митове” 
и оборване на процесите сре-
щу извършителите на клане-
тата, проведени няколко де-
сетилетия по-късно. Главите 
в книгата са подредени по на-
чин, внушаващ някаква истори-
ческа логика със задна дата – 
станалото през втората по-
ловина на 40-те и 50-те някак 
си се оказва причина и оправда-
ние за събитията две десети-
летия по-рано.

Историческият контекст е 
размазан или направо отсъст-
ващ – превратът е мимоходом 
споменат и завоалиран като 
„правителствена смяна”, Юн-
ското въстание на практика 
отсъства. Самият „бял терор” 
присъства само косвено, колко-
то да бъде сложен в кавички. На 
убийството на Стамболийски 
е отделено много място, но 
само за да бъдат „разбити ми-
товете” и да се изкара, че едва 
ли не е умрял случайно. Процеси-
те срещу обвиняемите за под-
будителство и извършване на 
убийствата са преразказани 
по начин, който да ги оневини, 
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IN MEMORIAM

Почина Желязко (Жак) Грънчаров

На 15 май 2016 г. в Австралия 
на 88-годишна възраст почи-
на анархистът Желязко (Жак) 
Грънчаров.

Роден е на 5 юли 1925 г. в 
град Малко Търново. По време 
на Втората световна война 
си сътрудничи с комунисти-
те, тъй като се определя за 
антифашист. След 9 септем-
ври 1944 г. участва в прави-
телството на Отечествения 
фронт, като представлява 
младежката секция на БЗНС. 
Отказва да участва в Учреди-
телното събрание на органи-
зацията на комунистическа-

та младеж, заради което е по-
рицан.

След разцеплението на 
Отечествения фронт Желяз-
ко Грънчаров се присъединява 
към опозицията. Заради аги-
таторска дейност в нейна 
подкрепа е обявен за враг на 
народа и изключен от БЗНС, 
която е все още част от ОФ. 
В началото на 1947 г., когато 
опозицията е на практика уни-
щожена, Желязко Грънчаров е 
арестуван и изпратен в лагер 
за седем месеца. Там се запоз-
нава с анархисти и се включва 
в тяхната група. Това е повра-

тен момент, който определя 
възгледите му.

В края на 1947 г., заедно със 
свой приятел, преминава неле-
гално границата с Турция, къ-
дето пребивава две години. 
Първите шест месеца прекар-
ва в полицейския арест, но по-
сле е освободен и се свързва с 
Международната организация 
за бежанците. Оттам Желяз-
ко заминава за Италия, където 
е настанен в бежански лагер 
в близост до град Лече. Край-
ната му цел е Франция, но за-
ради убежденията си е спрян и 
затова подава документи за 
Австралия. Пред имиграцион-
ните власти скрива анархист-
ките си възгледи, като акцен-
тира върху факта, че е земе-
делец.

През 1950 г. Желязко Грънча-
ров се установява в Австра-
лия. Живее в градчетата Им-
бил и Мариба. След заминава-
нето си в Сидни се свързва 
с групата Libertarian Push, по-
край която получава прякора 
Жак Анархиста. С други бъл-
гарски анархисти създава ма-
лък клуб, а по-късно се включва 
и в Австралийското анархис-
тично общество.

През 1965 г. започва да из-
дава списанието „Червено и 
черно”, което съществува в 
продължение на 35 години.

До края на живота си оста-
ва активен анархист и защит-
ник на безвластните идеи.

Поклон пред паметта му! •
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справките за по-известните 
жертви са оформени по начин, 
който да ги очерни и да внуши, 
че са си го заслужавали. Гео Ми-
лев попаднал под ударите на 
„Закона за защита на държава-
та” заради „Септември”, което 
възхвалявало въстанието, де-
мек „открита гражданска вой-
на” (гражданската война има 
поне две страни и авторите 
на сборника много ясно са из-
брали своята). При все това 
обаче Милев бил някакъв напъл-
но неизвестен поет и не може-
ло да са го убили от стремеж 
за ликвидиране на „комунисти-
ческата” интелигенция – по-
вероятно било да е замесен в 
тероризъм. Още по-забавна е 
справката за Йосиф Хербст, 
който явно е бил съмнителен 
човек, защото… широкият со-
циалист Христо Пунев вед-
нъж казал, че за него има какво 
лошо да се каже.

Вниманието на читателя 
бива старателно измествано 
от факта, че голямата част 
от жертвите на белия терор 
изобщо не са били членове на 
комунистически организации, 
а земеделци, анархисти, инте-
лектуалци, всякакви хора, кои-
то са се изправили срещу на-
силието или просто са имали 
лошия късмет да се окажат на 

пътя му. Всички жертви оба-
че биват вкарвани насила под 
клеймото „комунисти”, което в 
създаваната от авторите ат-
мосфера е универсално обвине-
ние, оправдаващо изчезването 
на човешки същества при неи-
зяснени обстоятелства.

Надълго и нашироко се раз-
виват псевдо-юридически за-
клинания, според които държа-
вата е някакъв абсолют, имаш 
право на „неизбежна отбрана”. 
Дори когато държавата бива 
представлявана от хора, завла-
дели институциите със сила, 
дори когато неизбежната за-
щита включва масово изтреб-
ване на собствения народ, кой-
то се предполага да е Суверен. 
Според авторите обаче ситу-
ация, в която олигархията из-
ползва военната каста, за да 
избива съгражданите си, по ни-
какъв начин не противоречи 
на демократичните принципи. 
„Обществените ценности и 
методи на Царство България”, 
видиш ли, били приети в целия 
свят, което прави терора оп-
равдан. Идентичните практи-
ки след 1944 г. обаче са непрос-
тими, защото били плод на „па-
ралелна реалност”. Грешката 
на управлението (не режима, 
не превратаджиите) от 1923-
1925 г., било в това, че не ус-
пяло да изясни на обществото 
предприетите действия.

Колкото и стремежът към 
манипулация да е очакван, ни-
вото на цинизма е потресава-
що. Пропагандните финтове в 
тази книга са замислени като 
перфидни, но на практика са 
безцеремонно махленски.

Не са пропуснати и обичай-
ните упражнения в семанти-
ка, с които се доказва, че фа-
шизъм у нас не е имало. Видиш 
ли, до 1925 г. дори в Италия не 
е имало фашистка диктатура, 
защото Мусолини управлявал 
в коалиция! Интересно тогава 
защо авторите същевремен-
но са убедени, че комунистиче-
ската диктатура започва на 9 
септември – ами нали тогава 
идва на власт коалицията на 
Отечествения фронт?

Още по-интересно би било 
да пробват да пробутат 
тези иновативни историче-
ски концепции някъде из разви-
тия свят – моментално ще се 
окажат в същата категория 
като отричащите Холокоста, 
без право на обжалване.

Тук обаче „христовците”, 
стоящи зад тази книга, както 
и подобните им, са „герои на 
новото време”. Някой ден ще 
оправдаят и последния насил-
ник и ще се изхрачат върху па-
метта на последната жерт-
ва – и после какво? Ако истори-
ята изобщо ги запомни, ще ги 
сложи под една и съща бележ-

ка с еквивалентните им про-
пагандатори от времето на 
Вълко Червенков.

Трудно е да се повярва, че 
тази книга ще постигне дори 
преките си цели. Фанатични-
те дружини тъмносини хун-
вейбини ще ґ се зарадват, но 
на тях им стига на всяка стра-
ница да пише само „кой не ска-
ча е червен”. Един читател с 
нормално развит интелект и 
морален компас обаче ще види 
тези 900 страници такива, ка-
квито са – идеологизирано оп-
равдание на жестоки престъ-
пления, безсрамна подигравка 
с историята и изкривяване на 
факти и понятия, за да пасват 
на конюнктурните нужди.

Книгата е христоматиен 
пример за тенденцията осъж-
дането на „престъпленията 
на комунизма” да минава през 
оправдание на други престъ-
пления и кървави режими. Няма 
какъвто и да е стремеж за 
обективна историческа рав-
носметка, вместо това се 
възпроизвеждат най-долно-
пробните пропагандни моде-
ли на тоталитаризма, само че 
с обратен знак. Все по-откри-
то ни тласкат обратно към 
времената на идеологически 
монопол над истината, аргу-
ментиран с геополитическо-
то статукво и нуждите за ле-
гитимиране на политическия 

и икономически елит. Брат-
ският Съветски съюз и свет-
лото комунистическо бъдеще 
са заменени с НАТО и евро-ат-
лантическия цивилизационен 
избор, но пропагандната ре-
торика и похвати са плашещо 
еднакви. Всичко бива идеоло-
гизирано, политизирано и упо-
требявано в услуга на права-
та линия – всяка историческа 
годишнина, всеки национален 
герой, всяко литературно про-
изведение, всяка социална, ико-
номическа или културна тема. 
Само цензурата работи мал-
ко по-различно – засега. Прос-
то се осигурява предимство 
с финансиране и популяризира-
не само на правилни изследва-
ния и правилни проекти. В ме-
диите се дава глас почти само 
на изразители на „правилните 
идеи”, всички останали се мар-
гинализират и заклеймяват 
като народни врагове и чужди 
агенти.

„Който контролира минало-
то — гласеше лозунгът на Пар-
тията, — контролира бъде-
щето; който контролира на-
стоящето, контролира мина-
лото” – тези редове от Хиля-
да деветстотин осемдесет и 
четвърта на Джордж Оруел би 
трябвало да бъдат предупреж-
дение, но все повече се използ-
ват като указание… •

Филип

МАЙН КАМПФ ИЛИ МОЯТА ЧОРБА
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